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1 Bevezetés 

A nukleáris üzemanyagciklusban számos radionuklid keletkezik, melyek egy része radioaktív 

hulladékokban halmozódik fel. Fontos tehát, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű 

információt gyűjtsünk a hulladékok radiokémiai összetételéről. Azonkívül, hogy alkalmas 

hulladékkezelési technológiával kell rendelkeznünk, tisztában kell lennünk a radioaktív 

hulladékok hosszútávú viselkedésével a tárolás, a hulladékkezelés alatt, valamint a lehetséges 

migrációval a nukleáris létesítmények környezetében. Reaktorokban az urán hasadása során 

gyakran keletkeznek olyan radionuklidok, melyek kis aktivitásúak és a legtöbbjük nem bocsát 

ki könnyen mérhető sugárzást. Ezeket a szakirodalomban nehezen mérhető nuklidoknak 

(difficult-to-measure nuclides (DMN)) nevezik. Pontos meghatározásuk nagy analitikai 

kihívás. Ilyen izotóp például a 
135

Cs, melynek analízisére eddig Magyarországon még nem, és 

a világon is csak néhány laboratóriumban vállalkoztak. 

A 
135

Cs koncentrációjának ismerete nem közvetlenül dozimetriai, hanem atomerőművi 

hulladékok hosszútávú tárolása szempontjából fontos, mivel felezési ideje több mint két 

millió év. 

A 
135

Cs meghatározására az irodalomban számos lehetőséget találunk. A két legfontosabb és 

leggyakoribb módszer a radiometrikus neutronaktivációs analízis (NAA) és az induktív 

csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS). Ahhoz, hogy mérhetővé lehessen tenni a 

135
Cs izotópot, kémilag el kell választani a céziumot a mintamátrixtól és a zavaró elemektől, a 

nátriumtól, káliumtól vagy báriumtól, mert ezek zavarják a mérést. Az előbbiek (Na, K) 

felaktiválódással a NAA-t , míg az utóbbi elem (Ba) a 135-ös tömegszám izobarikus 

interferenciájával az ICP-MS méréseket zavarja. A radiokémiai elválasztás a legtöbb esetben 

ammónium-molibdo-foszfáttal vagy valamilyen hexa-ciano-ferrát származékkal (pl. kálium-

kobalt-hexaciano-ferrát) történik. Gyakran lehet olvasni arról is az irodalomban, hogy a 

mintát kémiailag elő kell készíteni. A minta típusától függően legtöbbször roncsolásról és 

mátrix eltávolításról írnak. A kémiailag elválasztott, tisztán céziumot tartalmazó mintákat 

mérték meg ICP-MS-sel. Az NAA általában további mérés előtti minta előkészítést is igényel. 

A doktori dolgozat célja módszerfejlesztés a 
135

Cs, mint nehezen mérhető izotóp 

meghatározására radiometrikus és nem radiometrikus módszerekkel, a módszerek 

összehasonlító értékelése, és a 
135

Cs meghatározása atomerőművi primerköri hűtővíz és 

radioaktív hulladék mintákban. Olyan viszonylag egyszerű radiokémiai módszer kidolgozását 

tűztem ki célul, mellyel nukleáris mintákban, elsősorban radioaktív hulladékokban meg 
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tudjuk határozni a 
135

Cs aktivitáskoncentrációját a zavaró komponensek kémiai elválasztását 

követően megfelelően érzékeny méréstechnika, nevezetesen az ICP-MS technika 

alkalmazásával. Mivel 
135

Cs-öt tartalmazó standard referenciaanyag nem szerezhető be, ezért 

a módszert egy nagy érzékenységű független analitikai módszer, az NAA segítségével 

kívántuk validálni. Célul tűztük ki továbbá, hogy különböző atomerőművi mintákban 

meghatározzuk a 
135

Cs aktivitását és a radiocézium izotópok arányát és ezek alapján 

következtetéseket vonjunk le a nuklidok keletkezési körülményeiről (a neutronfluxus, az 

üzemanyag kiégési szintje). Meghatároztam a három cézium (
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs) 

aktivitáskoncentrációját nem csak bepárolt atomerőművi hulladék mintákban, hanem 

primerköri hűtővíz mintákban is, ezáltal olyan következtetéseket tudtam levonni, melyekre 

aktivitásuk és arányuk információt szolgáltat. 

A dolgozat irodalmi összefoglalójában röviden bemutatom az alkálifémek tulajdonságait, 

külön kitérve a céziumra és izotópjaira. Részletesen tárgyalom, hogy milyen módszereket 

használnak a cézium (
135

Cs) elválasztására és meghatározására az irodalomban. Továbbá 

összefoglalom az NAA alapját és standardizációs módszereit, valamint az ICP-MS működési 

elvét és a használt berendezés felépítését. 

A kísérleti munkában részletezem a cézium kémiai elválasztására végzett kísérleteimet 

csapadékos módszerrel, kationcserélő és AMP-PAN gyanta alkalmazásával. Bemutatom a 

kidolgozott cézium elválasztási és elemzési eljárást atomerőművi radioaktív hulladékokra és 

primerköri hűtővízre, érintve olyan lépéseket, mint a minta előkészítés, mérés és az 

eredmények kiértékelése. Végezetül értelmezem a különböző cézium izotópok aktivitásának 

és tömegarányának kapcsolatát a kiégéssel, a termikus neutronfluxussal és az erőművi 

teljesítmény-történettel kapcsolatban. 
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2 Irodalmi összefoglaló 

A radiokémia és a radioaktivitás szempontjából a környezetet és az emberi egészséget is 

figyelembe véve, az alkálifémek legfontosabb radionuklidjai a 
40

K és a 
134

Cs, 
137

Cs izotópok. 

A 
40

K extrém hosszú felezési idejű természetesen előforduló, primordiális radionuklid. A 

137
Cs az urán és plutónium hosszú felezési idejű hasadási terméke nagy hasadási hozammal, 

egyben a természetben emberi hatás miatt szennyezőként a leggyakrabban előforduló 

radioaktív izotóp. A 
134

Cs elsősorban neutronaktiváció révén keletkezik a stabil céziumból 

nukleáris létesítményekben. A fentiekben felsorolt három radionuklid közös vonása, hogy 

nagy energiájú gamma fotonokat bocsájtanak ki bomlásuk során, így gammaspektrometriásan 

kémiai tisztítás nélkül is könnyen mérhetőek. 

2.1 A cézium főbb kémiai tulajdonságai 

A cézium (Cs) (latinul: Caesium) a periódusos rendszer 55. rendszámú kémiai eleme, a 

Pollucit nevű ásványból (CsAlSi2O5) állítható elő. Neve a latin caesius ("égkék") szóból ered. 

1860-ban fedezte föl Robert Bunsen és Gustav Kirchhoff az általuk kifejlesztett 

színképelemzéssel. Innen kapta latin eredetű nevét is. A cézium alkálifém. A külső 

elektronhéján csak 1 db s elektron található, így ennek leadásával éri el a stabil, zárt 

elektronszerkezetet, egyszeres pozitív töltésű kationt hozva létre. A külső héjon lévő elektron 

könnyű gerjeszthetősége következtében valamennyi alkálifém jellemző lángfestéssel 

rendelkezik. Ez szolgáltatja a lángfotometriás vagy atomabszorpciós spektroszkópia analitikai 

meghatározásának elvét. A cézium fém jellemzője, hogy levegővel érintkezve gyorsan 

oxidálódik, meggyullad. Kevés oxigén (O2) jelenlétében cézium-oxid (Cs2O), sok oxigén 

jelenlétében cézium-peroxid (Cs2O2) keletkezik. Hidrogénnel (H2) már 300 °C-on cézium-

hidrid (CsH) keletkezése közben reagál. Vegyületei ionkötésüek (például cézium-jodid, CsI), 

kis elektronegativitása miatt vegyületeiben az oxidációs száma mindig +1. Vegyületei a 

színtelen lángot kékes ibolyára színezik. Hidroxid-ionnal (OH
-
) alkotott vegyülete, a cézium-

hidroxid (CsOH) erős lúg. 

Egyetlen természetes izotópja van, a 
133

Cs. Mesterséges izotópjai közül jelenleg mintegy 41-et 

ismerünk. A legtöbb Cs-izotóp stabil báriummá (Ba), illetve xenonná (Xe) alakul. 

A stabil cézium (
133

Cs) átlag koncentrációja a földkéregben 2,6 ppm (2 µmol/kg). 

Természetesen nem csak a földkéregben van jelen, hanem a természetes vizekben is. 

Tengervízben az átlag koncentrációja 0,3 ppb (körülbelül 2 nmol/L) [1]. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dusos_rendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rendsz%C3%A1m_%28k%C3%A9mia%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_elem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_Bunsen
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kirchhoff
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnk%C3%A9pelemz%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9zium-oxid&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9zium-szuperoxid&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9zium-hidrid
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1ngfest%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Xenon
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2.2 A Cs nuklidok keletkezése és főbb nukleáris tulajdonságai 

A Cs izotópok keletkezését atomreaktorokban az 1. ábra mutatja. 

 

1. ábra Cézium izotópok képződése neutrontérben (Piros színnel a két leggyakoribb Cs 

radioizotópot jelöltem.) 

A szürke színnel jelölt izotópok stabilak. A sötét sárga színnel jelölt izotópok hasadási 

termékeket jelentenek. Az izotópok bal felső sarkában található számok az egyedi hasadási 

hozamokat jelölik. A vízszintes nyilak a neutronbefogással (n,γ) keletkező izotópokra 

mutatnak. Az egyes nuklidok alatt a felezési időt láthatjuk, továbbá vízszintesen nézve az 

izotópok között található számok a termikus hatáskeresztmetszetet valamint a rezonancia 

integrált jelentik (barn). Fentről lefelé mutató nyilak pedig a béta negatív bomlást jelképezik. 

  

Neutronok száma 

P
ro

to
n
o
k
 s

zá
m

a 
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1. táblázat Cézium izotópok és tulajdonságuk 

 

A Cs izotópok főbb nukleáris tulajdonságait az 1. táblázat foglalja össze [2, 3]. 

Az 1. ábra jól mutatja, hogy a 
134

Cs a stabil 
133

Cs-ból keletkezik neutronaktivációval. 

Alacsony direkt hasadási hozama miatt nukleáris robbantások során nem keletkezik. A 
134

Cs 

és 
137

Cs izotópok nagy energiájú gamma fotonokat bocsátanak ki, melyeket a legtöbb esetben 

könnyen lehet mérni gamma spektrométerekkel környezeti és atomerőművi 

hulladékmintákból, anélkül hogy kémiailag tisztítanunk kellene őket. A 
137

Cs-nek (valójában 

a rövid felezési idejű 
137m

Ba leányelemének) csak egy észlelhető gamma vonala van 662 keV-

nál, míg a 
134

Cs-nek számos, a legintenzívebbek 604 keV-nál és 705 keV-nál láthatók (1. 

táblázat). 

A 
135

Cs, mely szintén az urán és a plutónium hasadási terméke, tisztán bétabomló, nagy 

kumulatív hasadási hozammal rendelkezik (
235

U-re nézve 6,5 %), egyedi hasadási hozama 

0,55 %, továbbá rendkívül hosszú felezési ideje van (T1/2=2,3·10
6
 y), a cézium izotópjai közül 

a leghosszabb. Elvileg leányelemének (
135m

Ba, T1/2=28,7 h) 268 keV 15,5 %-os intenzitású 

gamma sugárzása közvetlenül mérhetővé tenné a mintákat, de ezt többek között a túl nagy 

137
Cs (662 keV), 

134
Cs (604 keV) aktivitás és a minden bizonnyal jelenlévő egyéb radioaktív 

nuklidok Compton háttere detektálhatatlanná teszi a spektrumban. 

 

Anyaeleme a 
135

Xe, melynek kumulatív hasadási hozama 6.3 % körül van, ezenkívül az 

összes nuklid közül a legnagyobb hatáskeresztmetszettel (2 millió barn) rendelkezik termikus 

neutronokra nézve. Olyan hosszú idejű besugárzási helyeken, mint a reaktor üzemanyagokban 

a 
135

Cs teljes mennyisége nem csak a hasadások számától függ, hanem a termikus neutron- 

)(13510•3.213510.913561.61352.19135 6

stabilBaCsXeITe yhhs   
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fluxustól is, mert a 
135

Xe prekurzornak a mennyisége az extrém magas neutronbefogási 

hatáskeresztmetszet (th=2,610
6
 barn) miatt a neutron-fluxus függvénye. Magas neutron- 

fluxusú térben hamar 
136

Xe-á alakul és csak egy része bomlik 
135

Cs-re, de 
133

Cs és 
134

Cs 

izotópok neutron befogásaival is keletkezik [4]. Ezeket a folyamatokat a Bateman-Robinson 

egyenlet segítségével lehet levezetni [6]. 

A 
136

Cs főleg (n,γ) reakcióval keletkezik 
135

Cs-ből termikus és epitermikus neutron- 

aktivációval, valamint képződik kis mértékben direkt hasadással. Felezési ideje 13,16 nap. 

Hasadási hozama kicsi. Két leggyakoribb gamma csúcsa 818,5 keV és 1048 keV-nál található. 

A 
137

Cs az urán és a plutónium legfontosabb hasadási terméke. Harminc éves a felezési ideje 

és béta sugárzással bomlik metastabilis 
137

Ba-ra. Ennek a bárium izotópnak a felezési ideje 

2,5 perc. Gamma sugárzását - mely 662 keV-nál van - nagyon jól lehet mérni gamma 

spektrométerekkel és tudunk következtetni a 
137

Cs mennyiségére és aktivitására. Kumulatív 

fissziós hozama az 
235

U termikus neutronokkal való hasadásából 6,2 % körül van. 

2.3 Cézium izotópok előfordulása atomerőművi mintákban és a 

környezetben 

A radioaktív céziumok leginkább kiégett üzemanyagokban és nukleáris hulladékokban 

fordulnak elő. A 
137

Cs 30 éves felezési idejével emberi mértékkel belátható időn belül 

elbomlik, viszont a 
135

Cs több mint 2 millió éves felezési idejével egyeduralkodó lesz egy 

millió év után a hulladékokban. Azonban ennyi idő elteltével a radioaktivitás szintje már 

nagyon alacsony lesz. 

Az alacsony forráspont (671 
o
C) (illékonyság), a nagy mobilitás (migrációs képesség) és a 

magas oldhatóság miatt a cézium ki tud jutni az üzemanyagból a primerköri hűtővízbe. A 

hűtővízbe a cézium a fűtőelemkazetta anyagában keletkező mikro vagy makrorepedés(ek)en 

át akár normál üzemviteli körülmények között is kijut, de a hűtővízbe kerül baleseti 

helyzetben a fűtőelemek sérülésekor. Ráadásul a cézium anyaelemei a jód és xenon izotópok, 

melyek szintén nagyon mobilisak, illékonyak és könnyen tudnak diffundálni sérült 

kazettákból a hűtővízbe vagy a levegőbe.  Normál üzemben, a primer hűtővízben mindig 

detektálható 
137

Cs, az ép burkolatú fűtőelemek esetében a burkolatot nyomnyi mennyiségben 

szennyező hasadóanyagból származik. 

A radioaktív céziumok eltávolítására a primerköri hűtővízből általában kationcserélő 

gyantákat használnak, majd a kimerült gyantákat kis- és közepes-aktivitású 

hulladéktárolókban tartják. Továbbá a cézium a hűtővízből a szervezett és a szervezetlen 
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szivárgásokkal is az erőművi radioaktív hulladéktárolókba, ill. a hulladékfeldolgozókba 

(bepárló berendezések, ioncserélők) kerül. 

Az erőmű mérlegen felüli vízoldali kibocsátásainak is a radioaktív Cs-ot tartalmazó hűtővíz a 

fő forrása. A hűtővízből párolgás és cseppáthordás révén kerül a cézium mind normál 

üzemben, mind baleseti szituációban a levegőbe, a levegőoldali kibocsátásba, természetesen 

lényegesen különböző mennyiségben. A környezetbe tulajdonképp a levegő és a vízoldali 

kibocsátások révén kerül radioaktív cézium normál üzemben. Baleseti szituációban a cézium 

közvetlenül (a szennyezett vizek elfolyásával, elpárolgásával) kerülhet ki a környezetbe. 

A nukleáris robbantások és a súlyos (INES 6-7 szintű) balesetek során a radioaktív cézium 

teljesen elpárolog és amint a felhő hűlni kezd, a cézium adszorbeálódik az atmoszférikus 

aeroszol részecskéken. Gyakran a forró részecskékben (a párolgás után visszamaradó 

fűtőelem darabokban) a cézium szegényítve vagy egyáltalán nem található meg. Forró 

részecskékből (hot particle), melyek leginkább nukleáris üzemanyagok és atomfegyverek 

anyagainak fragmensei (töredékei), „megszökik” a cézium a párolgás miatt. A légköri 

kihullásokban a cézium főleg kisméretű részecskékhez kötődik 0,1-1 µm tartományban. A kis 

részecske méret és a cézium jó oldhatósága miatt könnyen képes migrálni a talajban és 

környezetben. Habár nagyon jól oldható, erős kötéseket képes alkotni agyagásványokban, 

üledékes kőzetekben [5]. 

A 
137

Cs környezetünkben főleg az ötvenes, hatvanas és hetvenes években történt légköri 

atombomba robbantások miatt van jelen. Ehhez járult hozzá, az 1986-os csernobili 

atomkatasztrófa, valamint a 2011-es fukusimai atomerőmű baleset. 

Habár a 
135

Cs rendelkezik a leghosszabb felezési idővel, éppen e miatt kicsi a fajlagos 

aktivitása. Kis fajlagos aktivitása és a gamma sugárzás hiánya miatt a cézium izotópok közül 

a legkevésbé veszélyes. Mennyiségét – méréstechnikai nehézségei és a dozimetriai 

szempontból kis gyakorlati jelentősége miatt – ritkán határozzák meg. Radioaktív 

hulladékokban a hosszú távú tárolás során mobilitása miatt lehet az egyik fontos 

problematikus izotóp. Aktivitáskoncenrációjának ismerete nemcsak a hulladékokban, hanem a 

környezetben is fontos. Megjelenése környezetünkben pontosan azon okok miatt következett 

be, amelyek miatt a 
134

Cs és a 
137

Cs izotópokat is mérni lehet, azaz légköri atombomba 

robbantások és reaktor balesetek miatt [6]. 
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2.4 A cézium elválasztására és meghatározására alkalmazott eljárások 

Radiokémiai elválasztáshoz általában háromféle hagyományos módszert alkalmaznak: 

előkoncentrálást csapadékos leválasztással, ioncserét és oldószeres extrakciót. Az elmúlt 

évszázad utolsó évtizedeiben kifejlesztettek egy új módszert is, ez pedig az extrakciós 

kromatográfia [7], amely az oldószeres extrakciót kombinálja az oszlop kromatográfiás 

technológiával, melyet korábban az ioncserénél alkalmaztak. 

2.4.1 Csapadékos, szorpciós elválasztások Cs előkoncentrálására 

A csapadékos módszer hagyományosan a radiokémiai elválasztás-technika szerves részét 

képezi. Először Marie Curie használta az 1890-es évek végén, hogy új radioaktív elemeket 

(rádium és polónium) válasszon el ércekből, ásványokból. Tulajdonképpen ez volt az első 

radiokémiai elválasztási folyamat. A módszer fontos szerepet kapott a nukleáris 

fegyverkezésben is az 1940-es években. Radionuklidok sokszor kötődnek oldhatatlan 

komponensekhez oldatokban. Együttes kicsapatásukkal lehetővé válik azok radiokémiai 

elválasztása. Ahhoz, hogy egy komponens csapadékot képezzen, az ionok koncentrációjának 

meg kell haladnia az oldhatósági szorzatot (Ks) (pontosabban a koncentrációk megfelelő 

hatványon vett szorzatát). Az oldhatósági szorzatot a következőképpen lehet kifejezni: 

Ks=[A]
x
[M]

y
, 

ahol [A] és [M] az anion és kation koncentrációja az oldatban és x és y a töltésük. Ks értéke 

adott hőmérsékleten állandó. Minél kisebb az oldhatósági szorzat, annál kisebb az adott 

komponens oldhatósága. Mindazonáltal a radioizotópok mennyisége igen ritkán haladja meg 

az oldhatósági szorzatot. Ez inkább stabil hordozójukkal együtt fordul elő. Ezért 

radionuklidok esetében gyakran nem csapadékképzésről, hanem együttleválásról beszélünk. 

Utóbbi esetben a csapadékba (a kristályrács megfelelő pontjaiba) épül be a radionuklid. 

Más esetben, a radionuklid hordozómentes állapotban beépülhet egy hasonló 

kristályszerkezetű anyag rácsába. A beépülés történhet felületi adszorpcióval vagy ioncserével 

is. Az együttleválási, adszorpciós és ioncserés mechanizmussal lejátszódó megkötődést vizes 

oldatokból szilárd fázison a továbbiakban „szorpciónak” nevezzük. 

Ma már számos cézium szelektív reagens (szorbens) ismert. Ilyen például az ammónium-

molibdo-foszfát (AMP), (NH4)3PMo12O40•3H2O, a kálium-kobalt-hexaciano-ferrát, 

K2CoFe(CN)6•H2O és egyéb ciano-ferrátok (kálium-nikkel-hexa-ciano-ferrát, kálium-réz-

hexa-ciano-ferrát). Az AMP szerkezeti képletét az alábbi ábrán mutatom be. 
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2. ábra AMP szerkezeti képlete 

A Cs megkötődése az AMP-n illetve a ferrocianidokon valójában ioncserés mechanizmussal 

történik. Ezt az AMP esetében az alábbi cserereakció szemlélteti: 

(NH4)3PMo12O40•3H2O + 3Cs
+
=3CsPMo12O40•3H2O + 3NH4

+ 

Láthatjuk, hogy valójában az ammónium ionok (NH4
+
) cserélődnek le cézium ionokra (Cs

+
). 

A cézium ioncsere gyors és magas szelektivitást mutat erősen savas közegben. 

Az AMP sárgás színű, kristályos, szervetlen ioncserélő. Először Smith és Van hívta fel a 

figyelmet magas cézium szelektivitására 1958-ban [8]. Napjainkban széles körben 

alkalmazzák cézium eltávolítására környezeti mintákból, mint tenger – és édesvíz, 

atomerőművi hulladék oldatok vagy kémiailag elroncsolt talaj és üledék minták [44]. 

Szerkezete úgynevezett Keggin struktúrát mutat, melyet az -Keggin anionok struktúrájaként 

lehet felírni (1. melléklet). A struktúra általános képlete: [XM12O40]
n-

, ahol az X a heteroatom 

(pl. P
5+

, Si
4+

) és az M pótlólagos atomként (pl. molibdén, wofrám) szerepel a képletben. 

Hou [9,10] az egyik legelterjedtebb módszernek nevezi a cézium elválasztásához és 

előkoncentrálásához a víz és hulladék mintákban használt AMP-t és a réz-ferrocianidot. A 
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hexaciano-ferrátok és az AMP magas cézium szelektivitással rendelkeznek, de egyéb 

alkálifémeket is megkötnek. Ebben az esetben valamilyen további elválasztást (pl. 

kationcserélő oszlopot) is alkalmazni kell, hogy az alkálifém-kationokat a céziumionoktól 

elválasszuk. 

Céziumot tengervízből in-situ eljárásban K2CoFe(CN)6 vagy K2CuFe(CN)6 vegyszerekkel 

impregnált pamutszűrő is képes megkötni. A csapadék egy szűrő rendszerre kerül, melyet 

nagy mennyiségű víz minták (500-2000 L) szűréséhez terveztek [10]. 

Nem csak a fent említett reagensekkel lehet a céziumot csapadékosan leválasztani. Egyéb 

cézium szelektív csapadékot képző vegyszereket is lehet használni, melyek oldhatatlan sókat 

képeznek a céziummal. Ilyenek például a hexa-nitro-kobaltát, a foszfor-volframát és a hexa-

kloro-platinát. 

Radioaktív és atomerőművi hulladék mintáknál előfordulhat, hogy a minta számos hasadási és 

aktiválási terméket tartalmaz. Chao és munkatársai [11] például ammónium-molibdo-foszfátot 

(AMP) használtak a cézium koncentrálására és a zavaró interferenciák kiküszöbölésére 

hulladékokban. A céziumot AMP csapadékon adszorbeálták savas közegben, melyet 0,06 M 

NaOH-dal feloldottak, majd kation cserélő gyantán (pl. Amberlite 200) átvezetve tiszta 

cézium frakciót kaptak. A mintákat ezek után termikus neutronokkal besugározták. 

Számos szerző az AMP-t és az AMP-PAN-t (ammónium-molibdo-foszfát poli-akril-nitril) 

(lásd lentebb) említi a legjobb cézium szelektív anyagnak [10,11,8]. Zheng és társai [12] 

összehasonlították a cézium, bárium, antimon és ón szorpciós viselkedéseit AMP-n, AMP-

PAN-on és kálium-nikkel-hexa-ciano-ferráton. Ezek az elemek a 135-ös tömegszámnál (pl. 

119
Sn

16
O

+
 vagy 

135
Ba) zavarhatják a 

135
Cs mérést ICP-MS-sel nem megfelelő 

mintafeldolgozás esetén. Az antimon a 137-es tömegszámnál okozhat interferenciát 

(
121

Sb
16

O
+
). Arra jutottak, hogy mindhárom szorbens magas cézium szelektivitással (98,7 %-

100 %) rendelkezik. Közülük az AMP mutatta a legalacsonyabb adszorbciós hatásfokot 

interferáló elemekre ICP-MS mérésnél: báriumra 12 %, ónra 17,6 % és antimonra nem volt 

kimutatható. 

Az AMP-t nemcsak csapadékos, hanem kromatográfiás elválasztásban is lehet alkalmazni. Az 

utóbbi években előállítottak egy AMP-vel impregnált gyantát a Cseh Műszaki Egyetemen 

Prágában. Az AMP ebben az esetben poli-akril-nitril hordozón van megkötve. Az ammónium-

molibdo-foszfát poli-akril-nitril (AMP-PAN) szerves hordozóra felvitt szervetlen anyag, 

melyet a cézium vizes oldatokból való megkötésére szintetizáltak és fejlesztettek ki. Az AMP 
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használatakor az egyik korlátozó tényező az, hogy kromatográfiás szempontból 

kedvezőtlenek a mikrokristályos struktúrái. Viszont, ha az AMP-t egy szerves mátrixba 

ágyazzuk be, az képes megfelelő részecske méretet, porozitást, hidrofilitást és kereszt-

kapcsolódásokat biztosítani a gyantának. Sebasta és Stefula [13] kimutatták, hogy a PAN inert 

hordozó nem befolyásolja az AMP cézium megkötő szelektivitását, az gyors és megbízható 

maradt. 

Továbbá a gyanta kémiailag stabíl maradt meglehetősen kemény feltételek mellett, mint 1M 

HNO3/1M NaNO3 vagy 1M NaOH/1M NaNO3 közegekben. A gyantát egy hónapig tárolták 

ilyen körülmények alatt és mechanikai károsodás nem volt megfigyelhető. A KD (megoszlási 

hányados) és a kapacitási értékek mind változatlannak bizonyultak [14]. Történtek 

számolások a gyanta radiolízises stabilitására is 10
6
 Gy-ig savas közegben és arra jutottak, 

hogy a szorpciós kapacitásban és a KD értékben sem történt változás. Az ebben a fejezetben 

felsorolt reagensek egy része ma már inert hordozón, kötött formában is beszerezhető. Ilyen a 

Triskem International cég által gyártott KNiFC-PAN és az AMP-PAN is. Mindkettő 

tökéletesen alkalmas a cézium megkötésére folyadék mintákból. 

A cézium deszorpciója AMP-PAN-ról csak ammónium sókkal lehetséges. Például 10 

gyantaágynak megfelelő térfogatú 5M NH4Cl a cézium 92 %-át eluálja az AMP-PAN 

oszlopról [13]. A „deszorpció” lehetséges az AMP erősen lúgos kémhatású oldattal való 

oldásával is, például 5M NaOH-dal. Ilyenkor valójában az AMP oldódik le a megkötött Cs-

mal együtt az inert hordozóról. Alternatívaként NH4NO3-ot is szoktak használni [15]. 

Mivel a gyantának megmarad a magas cézium szelektivitása még kemény kémiai és sugárzási 

feltételek mellett is, ebből kifolyólag kítűnően alkalmas radioaktív hulladék oldatok 

kezelésére. 

Brewer és társai [15] tesztelték az AMP-PAN gyantát Cs-137 eltávolítására valódi és 

szimulált erősen savas radioaktív oldatokból magas kálium és nátrium koncentrációk mellett. 

A teszt során 1,5 mL-es oszlopokat és két bemenő oldatot; egy szimulált (100 Bq/mL Cs-137 

oldat) és egy valódi bepárlási maradékot használtak. Először megmérték a minták Cs-137 

aktivitását, majd az oldatokat szűrték és egy pumpa-rendszert használva 26-27 ágytérfogat/óra 

áramlási sebességgel átpumpálták az oldatokat az oszlopon. 5M NH4NO3-tal eluálták az 

oszlopot, majd újra formázva az oszlopot az effluenst még egyszer átengedték a gyantán. A 

szerzők 87 %-os cézium kitermelést kaptak. 



 15 

Az AMP-PAN-nak nagyfokú a stabilitása, robosztussága magas sótartalmú 

koncentrátumokra, ezért alkalmas környezeti minták analízisére, különösen Cs-134/Cs-137 

meghatározására tengervízben. 

Pike és társai [16] szintén AMP-PAN-t használtak cézium koncentrálására és tisztítására 20 

mL-es tengervíz mintákból, amelyeknek a  pH-ját 1-2-re állították be, valamint stabil cézium 

hordozót adtak hozzá, hogy ICP-MS-sel meg tudják állapítani a kémiai hozamot. A szerzők 

5 mL-es oszlopokat alkalmaztak és 35 mL/min áramlási sebességgel dolgoztak. A 

megkötődés után a Cs-ot eluálták az oszlopról 0.1M HNO3-val és a mintát gamma 

spektrométerrel mérték. A hozam 93.5 % ± 5.0 %-nak adódott. 

Kamenik és társai [17] a fentieknél nagyobb mennyiségű tengervizet is analizáltak. A szerzők 

AMP-PAN és KNiFC-PAN (kálium-nikkel-hexacianoferrát PAN mátrixba ágyazva) gyantát 

használtak a kísérlethez. 100 L megsavanyított tengervizet vezettek át 25 mL AMP-PAN és 

KNiFC-PAN gyantákon körülbelül 300 mL/perc áramlási sebességgel kevesebb mint hat óra 

alatt. A KNiFC-PAN esetében nem savanyított tengervizet is használtak. A kísérlet 

megkezdése előtt stabil céziumot adtak a mintákhoz, hogy meg tudják határozni a kémiai 

kitermelést ICP-MS-sel. A gyanták mintákkal való terhelése után, lemosták az oszlopot, az 

elutumot bepárolták és egy 43 % relatív hatásfokú nagytisztaságú koaxiális Ge detektorral, 

gamma spektrométerrel megmérték az aktivitást. A kémiai hozamot a 2. táblázatban tüntettem 

fel. 

2. táblázat Gyanták kémiai hozamának összehaonlítása Kamenik et al. szerint [17] 

 

A kémiai hozamok savanyított tengervíz minta esetében összességében egyformán magas 

értéket mutatnak a KNiFC-PAN és az AMP-PAN gyantánál. Továbbá megállapítható, hogy 

az eltérés a savas és semleges közegben kicsi. 

A nem savanyított minták feldolgozásánál tesztelték az áramlási sebesség hatását a KNiFC-

AMP gyantánál. 470 mL/perc áramlási sebesség mellett a cézium hozam nagyobb volt mint 

85 %. A szerzők kiszámították a minimálisan detektálható aktivitást (MDA) is 100 L mintára, 

50-70 óra számlálási (mérési) időre átlagos kémiai hozamok mellett. Arra jutottak, hogy a Cs-

137-nek az MDA értéke 0,15 Bq/m
3
 és a Cs-134-nek pedig 0,18 Bq/m

3
. Érdemes 
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megjegyezni, hogy a KNiFC-PAN gyantát cézium izotópok meghatározására használták tej 

[18] és vizelet mintákban is [19]. 

Nem csak csapadékos, hanem extrakciós eljárással is lehet Cs-ot szelektíven elválasztani. 

Koronaéterből és calix[6]arene molekulából szintetizálható a calix[6]arene-bis-korona-4 óriás 

molekula, mely nagy cézium szelektivitást mutat. Előállítása meglehetősen körülményes és 

drága, de laboratóriumi körülmények között nagyon jól használható cézium megkötésre [20]. 

Amennyiben a cél a cézium meghatározása mellett a bárium és a rubídium eltávolítása más 

alkálifémekkel együtt savas közegben, akkor az AMP alapú ioncserélő használata javasolt 

etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) komplex használatával együtt [21-22]. 

2.4.2 Műgyanta alapú ioncserélők 

Az ioncserélő műgyanták térhálós, szerves makromolekulavázból (mátrix) állnak, amelyen a 

disszociációra képes aktív csoportok foglalnak helyett. A váz leggyakrabban sztirol és di-

vinil-benzol kopolimerje. Az aktív csoport jellege szerint megkülönböztetünk gyengén savas, 

erősen savas kationcserélő gyantákat, gyengén bázisos, közepes bázis erősségű és erősen 

bázisos anioncserélő készítményeket. Ezeken kívül vannak még ún. adszorbens amfoter 

gyanták, valamint speciális aktív csoportokkal rendelkező specifikus gyanta készítmények is. 

A gyengén savas kationcserélő gyanták aktív csoportjai lehetnek fenolos hidroxil (-OH), 

karboxil (-COOH) vagy foszforsav [-PO(OH)2] stb -csoportok. Az erősen savas gyantáké a 

szulfonsav (-SO3H)-csoport. Aszerint, hogy a szulfonsav-csoport oldalláncban vagy aromás 

magon foglal helyett, a sav erőssége kisebb illetve nagyobb. Az anioncserélők aktív 

csoportokként aminokat vagy kvaterner ammónium csoportokat tartalmaznak. Az ioncserélők 

nagy előnye, hogy a gyantákat regenerálva többször is fel lehet használni. 

Az ioncserélők por és granulátum formában érhetők el. A szemcséket gyakran alkalmazzák 

radiokémiai elválasztásban analitikai célokra. A módszer lehetővé teszi, hogy a gyantát 

oszlopba helyezzék és azon történjen az elválasztás. A gyanták tipikus szemcsemérete 0,30 és 

0,07 mm között változik. Minél kisebb a szemcseméret, annál hatásosabb az ioncsere a 

gyorsabb kinetika miatt. A kationcserélők hatásosan tartják vissza a fém kationokat. Minél 

nagyobb a töltésük, annál kisebb a méretük, mert a coulomb kölcsönhatás a gyanta 

funkcionális csoportjával növekszik, és az ionok annál erősebben kötődnek a gyantán. A 

kationcserélők lehetővé teszik a +1, +2, +3 és +4 vegyértékű fémek elválasztását. A nagyobb 

igényeket is kielégítő műgyanta alapú ioncserélőknek a következő fontos tulajdonságaik 

vannak: 
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1. Kapacitásuk nagy, néhány mekv/g. (Nagy a gyanta tömegegységre eső kicserélhető 

ionok száma.) 

2. Hidrofil gélszerkezetűek. Ez a szerkezet biztosítja a funkciós csoportok jó 

hozzáférhetőségét és az ionok jó diffúziókészségét a gyantaszemcséken belül. 

3. Kémiai és mechanikai szempontból ellenállóak. Nemoxidáló savban, híg lúgoldatban 

melegítés hatására nem oldódnak. 

4. Vízben hosszú állás közben sem oldódnak. 

5. Hosszú használat után is megtartják ionmegkötő képességüket, kapacitásukat. 

6. Működésük gyors. Ioncsere-egyensúly hamar beáll. 

Egy ioncserélő további fontos tulajdonsága – a kapacitás mellett - a szelektivitás. Tapasztalat 

szerint az egyes ionok különböző erősséggel kötődnek meg az ioncserélő gyantán. Röviden: 

az ioncserélő gyanta szelektivitása különböző ionokkal szemben más és más. A 

többvegyértékű ionok kötéserőssége híg oldatokból általában mindig nagyobb, mint a kisebb 

vegyértékűeké, a kisebb átmérőjűeké nagyobb, mint a kisebbeké. Az erős kationcserélő 

gyantákon az alkálifém-kationok kötéserősségi sorrendje (a hidratált ionátmérő sorrendjének 

megfelően) a következő (3. ábra): 

Li
+
<Na

+
<K

+
<Rb

+
<Cs

+
. 

Azonos töltésű ionok kötéserőssége a hidratált ion átmérőjének csökkenésével nö. A 

kötéserősségi sorrend kialakulásában a hidratált ion-átmérőn kívűl egyéb tényezőknek (pl. 

komplexképződés) is szerepük van. 

Az alkálifém kationok sorában a Cs-ra a legnagyobb az erősen savas kationcserélők 

szelektivitása. A kationcserélő gyanták azonban nem szelektívek a Cs ionokra, sőt minden 

többértékű kationra (pl. Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

, Al
3+

) nagyobb szelektivitást mutatnak. 

Cézium ionok elválasztására elterjedten alkalmaznak kationcserélő gyantákat [23]. A módszer 

nagy sótartalmú minták esetében, mint amilyen például a tengervíz, kisebb hatásfokkal 

használható. Környezeti mintáknál (pl. vízminták) sokszor előfordul, hogy a nagy mennyiség 

miatt be kell párolni a mintát, csökkentve ezzel a térfogatot és növelve a koncentrációt. 

Erősen savas szerves kationcserélő gyantát (pl. Dowex 50, Amberlite 200) használva az 

összes kationt - beleértve a Cs-ionokat is - el lehet választani a vízből. Mivel a gyanták 

kapacitása általában viszonylag nagy, néhányszor 10 mL ioncserélő gyanta kapacitása 

elégséges ahhoz, hogy minden kationt megkössön néhány tíz liter friss vízből. A tengervízzel 

viszont már más a helyzet, mert a magas sótartalom miatt a gyanta hamar telítődik. 
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Az ioncserélő gyantákat radionuklidok elválasztásában ioncserélő kromatográfiában a 

következők szerint használják. A szemcsés ioncserélőt üveg vagy műanyag oszlopba töltik 

megfelelő oldattal előkezelve. A kation és az anioncserélőket megfelelő savval vagy lúggal 

előkezelik (formálják). A minta oldatot (terhelő oldatot) az előkezelt oszlopra öntik kis 

térfogatban. A gyanta ágyról eluens (pl. sav vagy lúg) hatására a nem kötődő radionuklidok és 

ionok távoznak az oszlopról. Azokat a radionuklidokat, melyek megkötődtek az oszlopon, 

különböző koncentrációjú savakkal, lúgokkal és komplexképzőkkel lehet eluálni az oszlopról. 

Az eluens koncentrációját az elúciós lépésekhez hozzá kell igazítani. Ez azt jelenti, hogy a 

radionuklidok különböző erősséggel kötődnek a funkcionális csoportokhoz, melyeket 

különböző töménységű savval lehet eluálni. Az ioncserélő kromatográfia előnye a csapadékos 

elválasztáshoz képest az, hogy az elválasztási hatékonyság sokkal jobb, mert a kromatográfia 

az egyensúlyi elválasztási lépések sokszorozásának tekinthető [24]. 
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2.4.3 Egyéb szervetlen ioncserélők 

Gyakorlati célokra ezek közül elsősorban a természetben is előforduló és mesterségesen is 

előállított alumínium-szilikátokat alkalmazzák. Ilyen természetben előforduló kationcserélők 

a zeolitok. Kristályvázukban tetraéder alakban elhelyezkedő egyes SiO4
4—

csoportokat AlO4
5—

csoportok helyettesítenek. Minden AlO4
5—

csoport egy szabad negatív töltést jelent, amelynek 

kiegyenlítésére a vázhoz egy-, vagy két-vegyértékű, könnyen mozgó kation csatlakozik. Ilyen 

porózus térhálós szerkezetű zeolit az analcim, chabazit, heulandit stb. Természetes ioncserélő 

tulajdonságú anyagok még a glaukonitok. Anioncserélő az apatit. 

Mesterséges szilikát alapú ioncserélőket szóda, káliumkarbonát, földpát, kaolinit 

összeolvasztásával, majd később vízüveget is tartalmazó alumínium-szulfát-oldatból nátrium-

hidroxid-oldattal végzett kicsapással állítottak elő. Mesterségesen kristályos zeolitokat is 

előállítottak már. Szintetikus szervetlen anioncserélő az alumínium-, vas(III)-, és cirkónium-

hidroxid-hidrát gél. 

Meg kell említeni, hogy mind a mesterséges és mind a természetes szervetlen ioncserélők 

kapacitása nem nagy, valamint kémiai és mechanikai ellenállóképességük sem jó. Viszont 

szemben a műgyantákkal, magasabb hőmérsékletre kevésbé érzékenyek, sugárzásnak jobban 

ellenállók és mivel szerkezetük egységes és merev, ionok méret szerinti elválasztására 

alkalmasak [24]. 

2.4.4 Természetes szerves alapanyagú ioncserélők 

Az ebbe a csoportba tartozó anyagok kationcserélők. Előállíthatók a legkülönbözőbb cellulóz 

alapú anyagokból (papír, lignin, természetes szén) szulfonálással. Ha természetes szenet 

óleummal (füstölgő kénsav) hoznak össze, az óleum hatására részleges oxidáció és 

szulfonálás közben különböző saverősségű –OH, -COOH, -SO3H-csoportok alakulnak ki a 

fellazított anyag külső és belső felületén. A termék úgynevezett szénzeolit, az alapanyag és a 

készítés módja szerint változó összetételű és tulajdonságú. Analitikai alkalmazásuk ritka; 

lúgra érzékenyek. Olcsóságuk ellenére jelentőségük a műgyanta alapú anyagok elterjedése óta 

technikai szempontból sem nagy [24]. 

2.5 135
Cs meghatározása 

Ahogy azt már említettem, a 
135

Cs radiometrikus mérése nehéz. Ez a 
135

Cs izotóp alacsony 

specifikus aktivitása, valamint könnyen detektálható gamma sugárzás hiánya miatt van. Két 

alternatív módszer ismert a mérésére, mégpedig a neutronaktivációs analízis és a 

tömegspektrometria [11, 26-30]. 
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Számos radiokémiai módszert fejlesztettek már ki a 
135

Cs meghatározására. Lee és társai [26] 

először termikus ionizációs tömegspektrométerrel (TIMS) próbálták megbecsülni a 

137
Cs/

135
Cs arányt geológiai mintákban, melyek radioaktív izotópokkal szennyeződtek. Karam 

és munkatársai [27] üledékmintákban határozták meg a 
135

Cs-ot. A feltárt mintákból a Cs-ot 

AMP csapadékon kötötték meg, majd a csapadékot 10 M NaOH-dal feloldották és a 

filamentre felvitt mintákat TIMS berendezésben elemezték. Chao és társai [11] szintén AMP-t 

használtak a cézium elválasztására labor és atomerőművi hulladékmintákban (lásd 2.5.2 

fejezet), de neutronaktivációs analízissel határozták meg a 
137

Cs/
135

Cs arányt, melyből a 

neutronfluxusra próbáltak következtetni. Ahhoz, hogy neutronaktivációval meg lehessen 

határozni a 
135

Cs-öt, pontos és megbízható termikus és epitermikus hatáskeresztmetszet 

adatokra van szükségünk. Az irodalomban számos egymástól meglehetősen eltérő adatot 

találunk erre vonatkozóan. Hatsukawa és társai [31] ezeket az adatokat próbálták pontosítani. 

Környezeti minták radiocézium tartalmának meghatározására legtöbbször ICP-MS-t 

használnak [32]. Song és társainak [33] Fukushima környéki talajmintákban sikerült 

megmérniük a 
135

Cs-öt (0,25-0,50 Bq/kg-ot sikerült kimutatniuk). A talajminták kémiai 

feldolgozása után, a céziumot hasonlóan választották el, mint amit én a 3.1.1 és 3.1.2 

fejezetekben be fogok mutatni. A cézium kitermelés 96,9±3,5 % volt. 

Kutatások szerint a 
135

Cs/
137

Cs arány reprocesszáló üzemekben 0,1-0,4; radioaktív 

hulladékokban 0,7-1,6 [11]; környezeti mintákban 1-2,8 [26] és 2,7 üledékmintákban [27]. 

2.5.1 Neutronaktivációs analízis 

A neutronaktivációs analízis (NAA) olyan kémiai analitikai módszer, mely nukleáris 

tulajdonságokon és folyamatokon alapul. A módszerrel a vizsgált anyag minőségi és 

mennyiségi izotóp- és elemösszetételéről szerezhetünk információt az aktiválással közvetlenül 

vagy közvetve létrehozott nuklid karakterisztikus magsugárzásának mérésével. Az aktivációs 

analízist Hevesy György és tanítványa Hilde Levi fedezte fel és valósította meg 

Koppenhágában 1936-ban. A módszer azóta sokat fejlődött különösen a nukleáris 

kutatóreaktorok megépítése illetve a nagyfelbontású energiaszelektív félvezető detektorok 

elterjedése után. Óriási fejlődésen mentek át a mérési és számítógépes kiértékelési eljárások is 

[35]. 

Az NAA tehát a kiváltott sugárzás megfigyelésén alapszik, ami a magból, illetve az 

elektronhéjból egyaránt származhat. A magsugárzás kialakulása magreakciók vagy 

maggerjesztés eredménye, az atomi sugárzás pedig az elektronok gerjesztésével illetve 
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alapállapotba való visszatérésével vagy ionizációval kapcsolatos (röntgen sugárzás). Ahogy 

az a nukleáris folyamatoknál természetes, a besugárzó részecskék energiája nagyságrendekkel 

nagyobb az elektronenergiáknál, így a kibocsátott sugárzás általában független a kémiai 

környezettől. A módszer nagy előnye, hogy szelektív, érzékeny és sokszor roncsolásmentes 

vizsgálatokat is lehetővé tesz. 

Az aktivációs analízist többféleképpen is osztályozhatjuk, de legegyszerűbben talán a 

gerjesztés módja és a keltett sugárzás fajtája szerint. Ezek szerint megkülönböztetünk 

neutronaktivációs (termikus, epitermikus, hasadási neutron, gyorsneutron), töltött részecske 

(pl. proton) vagy foton aktivációs analízist. A neutronaktivációs analízisnél a mintát 

neutronokkal sugározzuk be, amelyek az anyag atommagjainak egy részét átalakítják, 

aktiválják. A minta atommagjai és az aktiváló részecske közötti kölcsönhatások 

eredményeként rendszerint gerjesztett állapotban lévő, összetett atommagok keletkeznek. A 

gerjesztett atommagok szinte azonnal (kb. 10
-14

 s idővel) megszabadulnak a gerjesztési 

energiától és prompt (azonnali) -sugárzást bocsátanak ki és átalakulnak (prompt- aktivációs 

analízis). A prompt -sugárzás energiája jellemző a köztes atommag szerkezetére, mérése a 

besugárzással egy időben zajlik. A magátalakulás legtöbbször radioaktív atommagokat 

eredményez. Ezek jellemző felezési idővel tovább alakulnak, miközben vagy aminek 

eredményeként különböző típusú és energiájú magsugárzást bocsátanak ki. Közülük a -

sugárzás a legalkalmasabb mérési célokra, amelyet bomlási -sugárzásnak nevezünk (lásd a 4. 

ábra). Ilyen esetekben a mérésre általában a besugárzástól távolabbi helyen (pl. laborban) és 

későbbi időben kerül sor. Az emittált -sugárzás szerint az aktivációs analízist két, eltérő 

műszaki felszereltséget igénylő szakterületre: a klasszikus műszeres és a prompt- aktivációs 

analízisre oszthatjuk. Mindkét esetben a magsugárzás különböző komponenseinek szelektív 

mérésével minőségi és mennyiségi analitikai információkat szerezhetünk a keletkezett 

gerjesztett vagy leánymagokról. Ennek birtokában és a lejátszódott magreakciókra vonatkozó 

ismeretek segítségével a besugárzott elemek (stabil) izotópjainak jelenléte és mennyisége 

meghatározható, valamint a stabil izotópokon keresztül az elemi összetétel is megadható. Az 

aktivációs analízis két fő lépésre osztható: aktiválásra és magsugárzás kibocsátására, mérésére 

(4. ábra). 
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4. ábra A neutronaktivációs analízis fő lépései [36] 

Műszeres radioaktivációs analízis esetén a minták besugárzását általában nem előzi meg 

illetve nem követi radiokémiai vagy fizikai elválasztás, hanem a tömegeket megfelelő mérési 

eszközök kísérleti adatainak matematikai módszerekkel történő kiértékelésével határozzuk 

meg. 

Az NAA elméleti összefoglalását Frans De Corte [37], Simonits András [39] és Salma Imre 

[35] munkái alapján végeztem. A kísérleti, kiértéklési és számítási eljárások összességét, 

amelyben a közvetlenül mért beütésszámból (Np) és egyéb vagy korábban mért fizikai 

mennyiségből (pl. aktiválási, hűtési és mérési időtartamok) az érdeklődéssel kísért tömeget 

kiszámítjuk, kalibrációnak nevezzük. A beütésszám figyelembevételével felírhatjuk az 

aktivációs analízis alapösszefüggését: 

 DAi

j

j

M

p
SDCN

M

m

t

N
        (1) 

ahol, 

tM: mérési idő (élőidő) (s) 

: neutronfluxus (cm
-2
s

-1
) 

: hatáskeresztmetszet (cm
2
) 

mj: a mérendő j elem tömege (g) 

Mj: a j elem moláris tömege (g
-1
mol

-1
) 

i: a target nuklid izotóparánya a target elemben (-) 

NA: Avogadro szám (NA= 6,022110
23

 mol
-1

) 
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S=(1-exp(-ktA), telítési tényező 

D=exp(-ktD), hűtési tényező 

C= (1-exp(-kt))/(-kt), mérési idő alatti bomlás korrekciós tényezője 

D: detektálási hatásfok (-) 

λk a keletkezett radioizotóp bomlási állandója (s
-1

) 

tA besugárzási idő (s) 

tD hűtési idő (s) 

t mérési idő (valódi idő) (s) 

: a keletkezett izotóp mért gamma-vonalának relatív intenzitása (-) 

Analitikai információt mindig a mért beütésszám és a háttér különbsége tartalmazza. A mért 

beütésszám arányos az analitikai csúcs precizitásával és érzékenységével, valamint fordítottan 

arányos a kimutatási és meghatározási szintekkel. A beütésszám egyenesen arányos az 

aktiváló részecskék fluxusával és az analitikai megreakció hatáskeresztmetszetével, melyek 

viszont nagymértékben változhatnak. Az elemek többségének aktiválási hatáskeresztmetszete 

termikus vagy hideg neutronok esetében a legnagyobb. Az egyik legnagyobb neutronfluxus 

hasadási (fissziós) reaktorokban hozható létre. Ez az oka annak, hogy a nagyérzékenységű 

és/vagy nyomelemanalitikai célokra legelterjedtebb és legelőnyősebb aktivációs analitikai 

módszer a kutatóreaktorok termikus neutronjaival végzett elemzés. 

A neutronfluxus 

A neutronok elektromosan semleges részecskék, ideális eszközei a nukleáris analitikai és 

anyagvizsgálati módszereknek. Ez viszonylag nagy hatáskeresztmetszetüknek vagy 

behatolóképességüknek, hullámtulajdonságuknak, sőt mágneses nyomatékuknak köszönhető. 

A neutron olyan összetett nukleáris részecske (barion), amelyik szabad állapotában radioaktív 

= 14,8 perc várható élettartam után 
-
-bomlással protonná, elektronná és antineutrínóvá 

bomlik. Ugyan különböző típusú aktivációs neutronforrások léteznek (atomreaktorok, 

izotópos neutronforrás), legfontosabb közös jellemzőik az energiaeloszlás és a neutronfluxus. 

A Φ neutronfluxust adott helyen az alábbiak szerint definiáljuk: 

𝛷(𝑟) = ∫𝛷 (𝐸𝑟)𝑑𝐸        (2) 

Mértékegysége: cm
-2

s
-1

, tehát egységnyi felületen egységnyi idő alatt áthaladó neutronok 

számaként is elképzelhetjük. Megkülönböztetünk egy (E) energiától függő differenciális 

fluxust és az energia szerint integrált  teljes vagy integrális fluxust. 
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Stacionárius módon működő, termikus nukleáris reaktorban hasadási (gyors), termikus és 

epitermikus neutronok vannak jelen, ezért a neutronok energiája igen széles tartományt fog át 

(5. ábra). 

 

5. ábra Termikus nukleáris reaktor differenciális neutronfluxusa [35] 

Az 5. ábrán egy ilyen tartományt mutatok be röviden. A reaktorban jelenlévő neutronok 

energiaspektrumát három tartományra oszthatjuk: termikus neutronok (E  0,5 eV), 

epitermikus neutronok (0,5  E  100 eV) és hasadási neutronok (100 eV  E  20 MeV). A 

termikus és epitermikus tartományok spektruma stacionárius reaktorban mindig azonos alakú, 

de természetesen függ a reaktor típusától, teljesítményétől, az aktív zóna kialakításától, 

valamint a besugárzó hely elhelyezkedésétől. 

Termikus reaktorokban lejátszódó analitikai magreakciók szinte kizárólag sugárzásos 

neutronbefogások (n,γ magreakció). Ilyen típusú reakciókat főleg termikus neutronok hoznak 

létre, de az epitermikus neutronok hatása sem elhanyagolható, ezért a továbbiakban a 

termikus és epitermikus neutronok fluxusával foglalkozom. A hasadási neutronok által 

kiváltott magreakciók elhanyagolható mértékben járulnak hozzá a nukleáris interferenciákhoz. 

Minden besugárzó helyet termikus és epitermikus neutronfluxussal (vagy helyettük a kettő 

arányával) és az epitermikus alaktényezővel, estleg neutronhőmérséklettel jellemezhetünk. 
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A hatáskeresztmetszet 

A σ (mikroszkópikus) hatáskeresztmetszet a magreakció lejátszódásának valószínűségét fejezi 

ki. A magreakció valószínűségét úgy lehet elképzelni, mintha az összes kölcsönható mag egy 

vékony fóliaalakú target felületén helyezkedne el és ezek mindegyikéhez azonos,  nagyságú 

fiktív terület tartozna, melynek nagysága arányos a magreakció valószínűségével. A 

hatáskeresztmetszet függ a kölcsönhatás típusától, valamint a kölcsönható részecskék 

tulajdonságaitól: elsősorban energiájától és töltésétől. SI mértékegysége: m
2
. Tekintettel arra, 

hogy az atommag típikus átmérője 10
-14 

m nagyságrendű, a hatáskesztmetszet szakterületen 

belül használt nem SI egysége a barn [b], 1 b=10
-28

 m
2
=10

-24
 cm

2
. 

Azon magreakciókhoz tartozó hatáskesztmetszetet , melyeket termikus neutronok váltanak ki, 

termikus hatáskesztmetszetnek (ter) nevezzük. Ugyanez igaz az epitermikus neutronokra 

vonatkozó hatáskeresztmetszetre, melyet rezonancia integrálnak (I) hívunk. 

A sugárzásos neutronbefogás hatáskeresztmetszetének energiafüggésén néhány 

törvényszerűség figyelhető meg. A legtöbb atommag neutronbefogási hatáskeresztmetszete 

kis energiák esetében lineárisan csökken a sebességgel, vagyis: 

v

1
~ , 

amit 1/v törvénynek hívunk [35]. Nagyobb energiáknál az 1/v alapvonalra (hirtelen emelkedő, 

majd csökkenő) ún. rezonancia csúcsok szuperponálódnak. Ezen energiáknál a neutron 

befogása energetikailag különösen kedvező a létrejövő összetett mag diszkrét szerkezete 

szempontjából. Egy gerjesztési görbén általában több rezonancia csúcs jelenik meg (lásd a 

sematikus hatáskeresztmetszet (energia) függvényt a 6. ábrán). Kivételes esetekben nincsen 

rezonancia vagy csak egyetlen csúcs figyelhető meg. 



 27 

 

6. ábra Egy tipikus (n,γ) magreakció hatáskeresztmetszet σ(E) energia függvénye 

(resonances=rezonanciák, slope=meredekség, arbitrary scale=tetszőleges skála) [37] 

Fluxus és hatáskeresztmeszet konvenciók, az α korrekciós paraméter 

A neutronaktivációs analízis alapegyenletének felírásakor feltételeztük, hogy a neutronok 

monoenergikusak és így az általuk kiváltott R reakciósebesség: R=Ni  ahol Ni a target 

magok száma. A termikus nukleáris reaktorokban kialakított besugárzó helyeken azonban 

folytonos energiaeloszlású neutronok aktiválják a mintát. Így a reakciósebesség a következő 

integrális formában írható fel: 

       (3)
 

ahol 

σ(E) az aktivációs hatáskeresztmetszet E függése, 

Φ(E) a besugárzási csatorna neutronfluxusának E függése. 

A  közvetlen integrálás nem végezhető el, de egyszerűsítő konvenciók alkalmazásával az R 

reakciósebesség mégis meghatározható. Ilyen az általunk is alkalmazott Hogdahl-féle 

konvenció, mely olyan esetekben alkalmazható, ha a magrekció hatáskeresztmetszete az 1/ν 

függvénnyel leírható. Ez a legtöbb magreakcióra teljesül, kivételt a 
151

Eu (n,γ) és a 
176

Lu (n,γ) 





0
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magreakciók képeznek. A Hogdahl-konvenció szerint a reakciósebességet két összetevőre 

bontjuk, a termikus (szubkadmium) Rs és az epitrmikus neutronok által kiváltott Re 

reakciósebességre. 

   (4)

 

A fenti egyenlet a termikus fluxus és hatáskeresztmetszet, valamint az epitermikus fluxus és a 

rezonancia integrál felhasználásával az alábbi egyszerű formában írható fel: 

       (5)
 

ahol s és ep indexek a szubkadmium (=termikus) ill epitermikus tartományra, a 0 index pedig 

a 2200 m/s termikus neutronsebességre utal. 

Az alábbiak szerint bevezetjük az f fluxusarány, a Q0 hatáskeresztmetszet-arány fogalmát: 

f (-): A termikus (ter) és epitermikus (ep) neutronfluxus arány: 

𝑓 ≡
𝜙𝑡𝑒𝑟

𝜙𝑒𝑝
        (6) 

Q0: A rezonancia integrál (I0) és a termikus neutron hatáskeresztmetszet aránya (0) 

2200 ms
-1

 neutron sebességnél 

0

0
0



I
Q          (7) 

Így a reakciósebesség felírható a következőképp is:  

      (8) 

Az epitermikus neutronok eloszlása eltérhet az ideális 1/E alaktól. Ezt az eltérést az α 

epitermikus alaktényező használatával vehetjük korrekcióba, ahol α következő egyenlettel 

definiálható: 

        (9)

 

ahol Φepi a korrigált epitermikus neutronfluxus. 

α értéke alapján I0-at és Q0-at a következőképp korrigáljuk: 
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        (10)

 

 
 

0

0
0






I
Q 

        (11)

 

(A konkrét számolásokat a kísérleti részben mutatom be.) 

Besugárzás kadmium tokban 

A Cd vágási energiája jelenti a határt a két neutron-energia tartomány között. 

A termikus neutronfluxus és a hozzá csatlakozó epitermikus fluxus átfedése miatt a neutron 

spektrumot eltérő megfontolások szerint különböző energiaértékeknél választhatjuk szét. 

Aktivációs analízisnél egy pragmatikus módszert, a kadmiumabszorbenst alkalmazzuk erre a 

célra. A kadmium nagy abszorpciós rezonancia-hatáskeresztmetszettel rendelkezik 

(abs=2450 b) a termikus neutronok tartományában, elsősorban a 
113

Cd (n,) 
114

Cd (stabíl) 

magreakciónak köszönhetően széles, de meredek rezonanciát mutat 0,178 eV energiánál, és 

létezik egy vágási érték, amelynél nagyobb energiákon a reakciósebesség elhanyagolhatóan 

kicsi (7. ábra). 

 

7. ábra A 
113

Cd (n,) 
114

Cd magreakció gerjesztési görbéje [38] 

dE
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E
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ECd = 0,55 eV 
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A Cd jól használható a neutronspektrum két tartományra bontásához. Ilyenkor a vizsgált 

mintát közvetlenül (csupaszon) és Cd tokba helyezve is besugarazzuk. Az előbbi esetben a 

mintát a termikus és az epitermikus, az utóbbi esetben csak az epitermikus neutronok 

aktiválják. A teljes reakciósebesség és az epitermikus reakciósebesség aránya a 

kadmiumarány (RCd): 

 

   
Cdsp

sp

e

epis

e

Cd
A

A

I

I

R

R
R 








0

00
     (12) 

Értéke a két mérés specifikus aktivitásaiból (Asp) határozható meg. 

A Cd hatáskeresztmetszet pontos vágási értéke függ a Cd-borítás kialakításától; 1 mm 

falvastagságú, zárt, hengeres, kadmiumból készült tok, amelynek hossza egyenlő az átmérő 

kétszeresével, vágási értéke ECd= 0,55 eV [35,37]. 

Tekintettel arra, hogy az aktivációs analízisnél többféle típusú kalibrációt is végzünk (pl. 

csatornaszámhoz energiát, csúcsterülethez hatásfokot rendelünk vagy k tényezőt kalibrálunk), 

a tömegre vonatkozó kalibrációt kiemelten kezeljük és standardizálásnak nevezzük. 

Különböző elvi megközelítés és gyakorlati végrehajtás szerint abszolút standardizálás, több 

összehasonlító standardizálás (relatív standardizálás) és ezek átmenetét képező módszer 

létezik, melyeket az alábbiakban részletesen tárgyalok. 

Abszolút stanardizálás 

Mivel a magreakciók elmélete jól kidolgozott és leírása egzakt, az aktivációs analízis 

megvalósításának egyik legegyszerűbb elvi módja az ismeretlen tömeg közvetlen kiszámítása 

az (1) egyenletből [35]: 

SDC

tN

N

M
m

Mp

DA




       (13) 

Abban az esetben, ha az (1) egyenletben előforduló egyes nukleáris konstansok (, , ) 

irodalmi adatok alapján eléggé pontosan ismertek és az aktivitást (A=Np/tm/εD/γ), , S, D és C 

értékeit kísérletileg megmérjük, akkor az m tömeget közvetlenül meghatározhatjuk. Az 

abszolút aktivitásméréshez ismernünk kell: 

a) a mérődetektor teljesenergia-csúcs hatásfokát εD az energia függvényében, gondosan 

rögzített geometriai viszonyok esetében; 

b) a spektrumban a meghatározandó izotóphoz tartozó -vonal relatív intenzitását; 

c) a méréstechnikai hibákból adódó impulzusszám-veszteségeket (pl. holtidőből adódó 

veszteségek). 
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Az abszolút módszer legnagyobb hátránya, hogy a  effektív aktivációs hatáskeresztmetszetet 

általában csak 5-15 %-os pontossággal ismerjük, továbbá a fluxus és az aktivitás abszolút 

mérése is körülményes és nagyon precíz munkát igényel. Azonban az elmúlt évtizedekben a 

nukleáris méréstechnika jelentős fejlődésen ment át és kutatólaboratóriumoknak hála, egyre 

pontosabb nukleáris paraméterekkel dolgozhatunk. 

Relatív standardizálás 

Ez a módszer az aktivációs analízis végrehajtásának egyik legpontosabb és legegyszerűbb 

módja. Ebben az esetben a vizsgálandó mintával közösen egy ismert tömegű kémiai 

standardot is aktiválunk azonos körülmények között, azonos ideig és homogénnek tekinthető 

neutrontérben. A standard a meghatározandó elemek megfelelően megválasztott és ismert 

tömegű mennyiségét tartalmazza. Az aktiválás után a mintát és a standardot külön-külön, de 

azonos detektorral és mérési geometriában mérjük, valamint az analitikai nuklid ugyanazon 

energiájú sugárzását használjuk a kiértékelésre. Az (1) egyenlet segítségével felírhatjuk a 

mintára (x) és a standardra (s) vonatkozó összefüggést: 

(
𝑁𝑝/𝑡𝑀
𝑆𝐷𝐶

)
𝑥

(
𝑁𝑝/𝑡𝑀
𝑆𝐷𝐶

)
𝑠

=
𝐼𝑝(𝑥)

𝐼𝑝(𝑠)
=

𝑚𝑥

𝑚𝑠
        (14) 

ahol Ip=NP/tM/(SDC) a korrigált számlálási sebesség. (Az S telítési faktor a közös besugárzás 

miatt az egyenletből kiesik.) Az ismeretlen tömeg a (14) összefüggésből már könnyen 

kiszámítható: 

m
sI

xI
m

p

p

x 
)(

)(
s        (15) 

Tovább egyszerűsíthetjük az egyenletet, ha a mérési időket is azonos értékűre választjuk, 

valamint a hűtési időket közel azonosnak vesszük az analitikai nuklid felezési idejéhez képest: 

s

p

p

x m
sN

xN
m 

)(

)(
        (16) 

A módszer nagy előnye az egyszerűség és a közvetlen kiértékelés. Szükségtelenné teszi a 

nukleáris konstansok ismeretét (néha i-re szükség van), a neutrontér jellemzését és az 

abszolút radioaktivitás meghatározását, mert közvetlen összehasonlításon alapszik. A 

meghatározás pontosságát elsősorban a standard elkészítési eljárása (pl. mérlegelés, higítás, 

pipettázás és egyéb műveletek bizonytalansága), a standard anyaga és kémiai formája 

határozzák meg. Az előkészületi műveletek leginkább az önárnyékolás elkerülése miatt 

szükségesek. Kedvező esetekben 1 % körüli pontosság is elérhető. A módszer hátránya, hogy 
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minden elem meghatározásához külön elemi standardra van szükség és nem végezhető el a 

mennyiségi meghatározás standard hiányában azon elkerülhetetlen esetekben, amikor nem 

várt radionuklidot azonosítunk a mintában [35]. 

A legelőnyösebb standardok nagy tisztaságúak, fizikailag jól kezelhetőek, kompakt anyagok, 

egyszerű geometriai alakra hozhatóak, hő- és sugárzásállóak valamint megfelelő kémiai 

stabilitással rendelkeznek. 

Komparátoros standardizálás 

A komparátor módszer lényege, hogy a mintával együtt egyetlen, alkalmasan kiválasztott 

standardot besugárzunk és a számításokhoz szükséges nukleáris adatok bizonyos 

kombinációját magunk mérjük, de nem ezek abszolút, hanem relatív értékét, vagyis a 

kiválasztott standard megfelelő adataihoz viszonyítva. Ezt az összehasonlító közös standardot 

komparátornak (k) nevezzük és a rá vonatkozó mennyiségeket c indexszel jelöljük. A 

komparátoros standardizálás voltaképpen egyesíti az abszolút és relatív módszer előnyeit. 

A k tényező kiszámításához előbb fejezzük ki az (1) egyenletből az m tömeget: 

 DAN

M

SDC

N
m         (17) 

ahol N=Np/tM. 

Ha a mintával ismert tömegű elemet is besugároztunk fluxus monitorként és az aktivitását 

megismertük, a  fluxusra a (17) egyenlet felhasználásával a következő kifejezést kapjuk: 

cDcAVcc

c

cccc

c

N

M

CDSm

N


        (18) 

ahol, Nc=(Np/tM)c (a komparátor számlálási sebessége), c index a komparátort jelöli. 

Behelyettesítva a (18) egyenletből nyert  értéket a (17) egyenletbe: 

c
ccc

c

m
SDC

CDS

N

N
km         (19) 

ahol, 

M

M
k c

cccc





          (20) 
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Bevezetve az 
mSDC

N
Asp


  jelölést, a következő egyszerű összefüggést kapjuk: 

 
 

csp

asp

A

A
km           (21) 

A k tényezők meghatározhatók irodalmi adatok alapján a (20) egyenletből; ekkor lényegében 

az előzőekben leírt abszolút módszert használjuk annak összes bizonytalanságával. A k 

meghatározható kísérletileg is a (19) egyenlet szerint az által, hogy az egyes elemek ismert 

tömegű standardjait a választott komparátorral együtt besugározzuk. 

 
 

asp

csp

A

A
k           (22) 

A k tényezők kísérleti meghatározásán alapuló ún. egykomparátoros módszert Girardi és 

munkatársai [39] dolgozták ki. Komparátorként huzal formájú Al-Co-Mg ötvözetet 

alkalmaztak. Vizsgálták a kísérleti feltételek változásából adódó hibákat és sorozatelemzések 

révén megállapították, hogy a komparátor módszer pontossága és precizitása közel 

megegyezik a realatív módszerével [39]. Komparátoranyagként arany-, irídium-, kobalt-, réz- 

és vasfóliát vagy -tűket használnak. A módszer egyértelmű előnye, hogy az egyszerűsége 

többelemes meghatározások esetén is megmarad. Mindez különösen jól érvényesíthető 

nagyszámú és hasonló kémiai összetételű minták sorozatának rutinszerűen végezhető kísérleti 

és kiértéklési munkáinál. Ugyanakkor komoly hátrányként jelentkezik a k tényezők nagyfokú 

specifitása: a tényezők értéke szigorúan véve csak adott aktiváló és mérőberendezés esetén 

állandó. Az addig alkalmazott detektor használaton kívül kerülése vagy a neutrontér 

megváltozása, pédául a hosszas és fárdságos kalibrációs munka megismétlését vonja maga 

után. 

Paraméteres standardizálás 

A komparátor módszer hátrányának megszüntetése érdekében a k tényezőben szereplő 

nukleáris mennyiségekből olyan újabb, kisebb csoportot hozhatunk létre (a  és az D 

kihagyásával), amelyik független lesz a kísérleti körülményektől. Ezáltal egy általánosabban 

használható, más laboratóriumok által is alkalmazható összetett nukleáris paramétert kapunk, 

ami ugyanakkor megmarad relatív, tehát jobban és pontosabban mérhető mennyiségnek. Az 

általános alkalmazhatóság miatt ezt a tényezőt k0 tényezőnek nevezzük, amely az adott izotóp 

komparátorhoz viszonyított fajlagos aktivitását mutatja meg termikus neutronokkal történő 

aktiválás esetén: 
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Az egyenletben az a index a meghatározandó elemeket, c a közös komparátort jelöli [35]. 

A minta tömegének számolása k0 módszerrel 

A meghatározandó tömeg a minta és a komparátor közös besugárzásakor a HØGDAHL-féle 

konvenciót alkalmazva fejezhető ki a (17) és (26) egyenletek összevonásával és felírásával az 

analitra (a) és a komparátorra (c) a következőképpen: 

𝑚 =
1

𝑘0,𝑐(𝑎)
∙
𝑓+𝑄0(𝑐,𝛼)

𝑓+𝑄0(𝑎,𝛼)
∙
𝜀𝑐

𝜀
∙
(
𝑁𝑝/𝑡𝑀
𝑆𝐷𝐶

)
𝑎

(
𝑁𝑝/𝑡𝑀
𝑆𝐷𝐶

)
𝑐

𝑚𝑐 =
1

𝑘0,𝑐(𝑎)
∙
𝑓+𝑄0(𝑐,𝛼)

𝑓+𝑄0(𝑎,𝛼)
∙
𝜀𝑐

𝜀
∙
𝐴𝑠𝑝(𝑎)

𝐴𝑠𝑝(𝑐)
 (24) 

A számoláshoz tehát az analitikai nuklid és komparátor beütésszámát illetve az ebből számolt 

Ip korrigált számlálási sebességet, az aktiváláskor fennálló f fluxusarányt és  epitermikus 

alaktényezőt kell megmérni és a detektor (teljesenergia-csúcs) hatásfokának 

energiakalibrálását elvégezni a komparátor tömegének és az időparamétereknek a mérésén túl. 

A k0 tényezők és a Q0 adatok az irodalomban rendelkezésre állnak [2]. A módszer tehát 

valójában nem igényel standardot. (A komparátorra a fluxus meghatározásához van szükség.) 

Ebben az értelemben a paraméteres standardizálás olyan abszolút módszer, amelyben a 

nukleáris adatok értékeinek közvetlen használatát egy összevont, származtatott és 

viszonylagos paraméterrel helyettesítjük. A módszert, a k0 tényező univerzális szerepe miatt, 

k0 standardizálásnak is nevezzük. A k0 tényező tehát egyrészt származtatott fizikai állandó 

(10), másrészt fajlagos aktivitások hányadosából származtatott mennyiség [35]. 

A k0 tényező kísérleti meghatározása elvégezhető kadmiumkülönbség módszerrel. Az 

aktivációs analízis alapösszefüggéséből és a k0 tényező definíciójából kifejezve a következő 

egyenletet kapjuk: 
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       (25) 

ahol  x az elemi standardra vonatkozik 

 c a komparátorra vonatkozik 
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Tehát ennél a módszernél a vizsgált x elemet a c komparátorral együtt sugarazzuk be egyszer 

„csupaszon”, egyszer Cd tokban és a mért specifikus aktivitásokból számoljuk a komparátorra 

vonatkozó k0 tényezőt. Természetesen a két besugárzás között a fluxust állandónak tételezzük 

föl. 

A k0 tényező mérése azonban megtörténhet csupasz monitor módszerrel is a (24) egyenlet 

alapján, ha f és Q0 () adatok nagy pontossággal ismertek: 
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      (26) 

Az egyik legmegfelelőbb és legelterjedtebben használt komparátor az arany, melyet általában 

0,1 % Au alumínium ötvözetként alkalmaznak. Főbb nukleáris jellemzői: 
197

Au (n,)
198

Au 

magreakció, σ0=98,7 barn, I0=1550 barn, T1/2=2,695 d, E()=411,8 keV (95,56 %), k0,Au=1 

definíció szerint. Jelenleg a k0 adatbázisban számos elem k0 tényezők és Q0() adata 

megtalálhatók [35]. Radioaktivációs analíziskor az aranyhoz viszonyított k0 tényezőket 

tartalmazzák a táblázatok. Más elemek (pl. Zr, Zn, Co vagy éppen az egyik aktuális 

fluxusmonitor, M) is választhatóak komparátornak, mert az a elem aranyhoz viszonyított 

k0,Au(a) tényezője a definíció szerint más komparátorra átszámolható (lásd (23) egyenlet): 

,        (27) 

ahol k0,Au(M) a választott M komparátor elem k0 tényezője az aranyhoz viszonyítva. 

A besugárzási hely neutronterének jellemzése a k0 módszer alkalmazásához 

A besugárzási csatorna neutronterének jellemzéséhez szükség van a fluxusarány (f), a 

termikus neutronfluxus (Φter) és az epitermikus alaktényező (α) meghatározására. A 

fluxusarány meghatározható az ú.n. csupasz kétizotópos módszerrel, valamint a Cd arány 

alapján. Az α tényező az ú.n. csupasz háromizotópos módszerrel mérhető meg. 

Ezekben a módszerekben a legáltalánosabban használt és a paraméteres standardizálás 

kereteiben kifejezetten ajánlott monitorok a cirkónium és az arany, amelyek főbb nukleáris 

paraméterei a következők [35]: 

94
Zr (n,) 

95
Zr, T1/2=64,0 d, Q0=5,05, E()=724,2 keV (44,1 %) és 756,7 keV (54,5 %) 

96
Zr (n,) 

97
Zr/

97m
Nb, T1/2=16,7 h, Q0=248 , E()=743,3 keV (97,9 %) 

197
Au (n,) 

198
Au, T1/2=2,695 d, Q0=15,70, E()=411,8 keV (95,56 %), k0, Au=1 

k0,M (a) =
k0,Au(a)

k0,Au(M )
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A csupasz kétizotópos módszer a fluxusarány meghatározására 

Az aktivált cirkónium fólia felsorolt sugárzásainak mérésével és pontosan ismert Q0(
95

Zr), 

Q0(
97

Zr), valamint k0,Au(
95

Zr, sum) és k0,Au(
97

Zr, 743) értékek ismeretében, illetve az  

alaktényező felhasználásával a két magreakció esetére felírt (24) egyenletből a két ismeretlen 

változó aránya (az aktuális fluxusarány) algebrai rendezéssel a következő alakban kifejezhető: 
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 (28)

 

A Zr fluxusmonitor további nagy előnye, hogy egyidejűleg kitűnően használható 

komparátorként is. 

Az  alaktényező in situ mérése 

Az  alaktényezőt csupasz háromizotópos módszerrel határozhatjuk meg. Az aktiváció 3 

ismeretlenjét (Φs, Φepi, α) a 3 izotópra felírt aktivációs egyenlettel határozhatjuk meg. Az α 

alaktényező számolása - levezetés részletezése nélkül – irodalmi adatok alapján az alábbi 

algoritmusokkal iterációs eljárásban végezhető el. Az  alaktényező számolása a k0 tényezők 

felhasználásval a 
95

Zr=2, 
97

Zr=3 és 
198

Au=1 jelöléssel a következő formában fejezhető ki [37]: 

𝑓(𝛼) = (𝑎 − 𝑏) [
𝐼0(𝛼)

𝜎0
]
1
− (𝑎 − 1) [

𝐼0(𝛼)

𝜎0
]
2
+ (𝑏 + 1) [

𝐼0(𝛼)

𝜎0
]
3
= 0  (29) 

ahol: 

1
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2,

1,0
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       (30) 

és 

1
1

1,

3,

1,0

3,0

3,

1,


p

p

sp

sp

k

k

A

A

b 


       (31) 

és I0(α) a következő összefüggés alapján számolható: 

     (32)
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az effektív rezonancia energia (eV), nukleáris állandó, 

I0 a korrigálatlan rezonancia integrál 

ECd =0.55 eV, a Cd levágási energiája. 

Az  alaktényező számolása iterációs eljárással (lásd részletesen a kísérleti részben) 

végezhető azzal a feltétellel, hogy f(α)=0. 

A s szubkadmium neutronfluxust pedig az f és α ismeretében a következő egyenlettel 

kapjuk: 
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ahol, 
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20089,2 
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      (34) 

A Zr-fólia termikus neutronokkal szembeni önárnyékolása elhanyagolható mintegy 1 mm 

vastagságig, de az epitermikus neutronokkal szemben jelentős önárnyékolás történik 

különösen a 
96

Zr 301 eV energiájú rezonancája miatt a gyakran használt vastagságok 

esetében. Az önárnyékolási tényezőket különböző vastagságoknál kísérletileg meghatározták 

és analitikus formában rendelkezésre állnak [35]. 

Az α faktor ismeretében elvégezhető a Q értékek pontosítása, vagyis a Q(α) meghatározása az 

alábbiak szerint. 
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0      (35) 

ahol  effektív rezonancia energia (eV), eVECd 55,0  a kadmium vágási energia. 

A th és e értékek kiszámolása az Au és egyéb monitorok (Zr) mérésén alapszik. 
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ahol NAv az Avogadro szám. 
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A Cd arány mérése a fluxusarány meghatározására 

Kadmium árnyékolással megvalósíthatjuk a minták epitermikus neutronokkal történő 

aktiválását (ami az epitermikus aktivációs analízis alapja), illetve korrekcióba vehetjük az 

epitermikus aktiválást. A fluxusarány (és neutronfluxus) aktivációs meghatározását (fluxus 

monitorozást) leggyakrabban a kadmiummal burkolt és a „csupasz fólia” besugárzással kapott 

radioaktivitás mérésével végezzük [35,40]. A Cd-mal burkolt mintában az epitermikus, míg a 

burkolat nélküli „csupasz” mintában a termikus és az epitermikus neutronok együtt váltják ki 

a magreakciót. Az aktivációs detektor aktivitását leggyakrabban a beütésszámból határozzuk 

meg -spektrometriával, de esetenként közvetlen abszolút radioaktivitás mérés is 

elképzelhető, például az arany esetén - koincidencia módszerrel [35]. 

Kadmium módszernél egy aktivációs detektort (monitort, abszorbenst), mind standard Cd-

borításban, mind borítás nélkül („csupaszon”) besugározunk. A teljes reakciósebesség és az 

epitermikus reakciósebesség aránya az ún. kadmiumarány, ami a Hoghdahl-féle konvenciót 

alkalmazva a következőképpen fejezhető ki: 
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     (38) 

Fluxusmonitorként általánosan szilárd halmazállapotú, könnyen kezelhető és mérlegelhető, 

nagytisztaságú, széles hőmérséklet-tartományban használható, nagy megbízhatósággal ismert 

nukleáris adatokkal rendelkező nuklid a megfelelő, mely aktiválással nagy detektálási 

hatásfokkal és időben jól mérhető radioaktivitással keletkezik. A fluxusarány számításhoz 

tehát a mért (Np, tA, tD, tM és m) adatokon kívűl pontos és precíz Q0() vagy I0, 0,  és T1/2 

értékekre is szükség van. A fluxusarány mérésének precizitása gyakran eléri a 2-3 %-ot. A 

neutron dozimetriai célokra az 1/v törvénytől való eltérést és a neutron hőmérséklet hatását is 

figyelembe kell venni. Gondoskodni kell arról, hogy jelentős önárnyékolás ne alakuljon ki a 

monitorban; amit nagyon vékony fólia vagy kis abszorpciós hatáskeresztmetszetű anyaggal 

(pl. Al-val) higított fémötvezet alkalmazásával lehet elérni. 

A kadmium módszernek sajnos több hátránya is van. A kadmium jelentősen megváltoztatja 

környezetének egyensúlyi, termikus és epitermikus neutronfluxusát, azaz fluxus depressziót 

okoz, ezért a két besugárzást egymás után kell elvégezni. A tok vagy borítás hőterhelése is 

korlátozó tényező lehet, mert a kadmium olvadáspontja viszonylag alacsony, 321 
0
C. 
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2.5.2 135
Cs meghatározása neutronaktivációs analízissel 

Ahhoz, hogy a 
135

Cs-öt meg tudjuk határozni neutronaktivációs analízissel, a mintákat 

kémiailag mindenképpen meg kell tisztítani a fent leírt módszerek egyikével (2.4.1. fejezet) és 

a már tiszta, csak céziumot tartalmazó forrást lehet reaktor neutronokkal besugározni. 

Termikus neutronokkal való besugárzás során a 
135

Cs (n,γ) 
136

Cs magreakció játszódik le. A 

135
Cs nuklid termikus neutron hatáskeresztmetszete 8,3 barn  0,3 barn [31], ami az aktivációs 

analitikában már elég magasnak számít ahhoz, hogy a fenti magreakció végbemenjen. A 

keletkezett 
136

Cs izotópnak a felezési ideje 13 nap és nagy energiájú gamma fotonokat bocsát 

ki (1. táblázat). 

 

Mivel felezési ideje majdnem két hét, így 1-2 napos besugárzási, néhány napos hűtési idő 

valamint 1-2 napos mérési idő mellett az aktiváció analitikai szempontból reálisnak és 

optimálisnak mondható. 

135
Cs meghatározásával neutronaktivációs analízissel kevesen foglalkoztak. 

Chao módszerében a 2.6.1 pontban leírt AMP tisztítás után a ceziumot tartalmazó gyantát 

besugározzák reaktor neutronokkal. A besugárzás után a céziumot 5 M HNO3-mal távolítják 

el a gyantáról. Azonban a céziumot tartalmazó minta ebben az esetben a besugárzás során 

felaktiválódott egyéb radionuklidokat (relatíve kis mennyiségben) is tartalmazza, amelyek a 

pontos meghatározás érdekében eltávolítottak újabb AMP hozzáadásával. A tisztítás utolsó 

lépéseként a céziumot tartalmazó AMP csapadékot újból feloldják 0,06 M NaOH-dal és 

visszacsapatják 0,1 M HCl-val. Ezután a Cs-izotópokat (
134

Cs, 
136

Cs, 
137

Cs) gamma- 

spektrometriásan mérték [10,11]. 

A 
135

Cs aktivációs analitikai meghatározásában a legnagyobb hátrány az,, hogy a stabil 
133

Cs-

ból újabb 
134

Cs nuklidok keletkeznek. Továbbá a 
134

Cs és a 
137

Cs gamma sugárzása hasonló 

energiatartományban van, mint a 
136

Cs-é, ezzel magas Compton hátteret eredményez. Ez a 

136
Cs csúcs meghatározásában magas kimutatási határt okoz. Környezeti minták esetében ez a 

határ általában túl magas [10]. 

  

)(13616,13;136),(135 stabilBaCsCs napn   
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2.5.3 Induktív csatolású plazma tömegspektrometria 

Az induktív csatolású plazma tömegspektrometria (angolul Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry, rövidítve ICP-MS) egyáltalán nem számít új technikának. Valójában több mint 

30 éves múltra tekint vissza. Az első ezzel kapcsolatos cikket az 1980-as években publikálták. 

Az első kereskedelmi forgalomban is kapható ICP-MS berendezést a PerkinElmer SCIEX 

vezette be 1983-ban. Azóta ez a technika nagyon sok változáson, javításon ment keresztül. 

Több generáció jelent meg az évek során és sok laboratórium használja napi szinten, mint 

rutin multielem-analitikai mérőműszert. Megjelenése idején úgy látták, hogy teljesen ki fogja 

szorítani az atomemissziós spektrometrát (AES). Sőt úgy vélték, hogy az ICP-MS egyesíti az 

ICP-AES multielemes kapacítását, valamint a grafitkemencés atomabszorpciós spektrometria 

(AAS) kíváló kimutatási képességét. A ma használatos korszerű berendezésekkel multielem-

analitikai feladatok oldhatók meg rendkívül nagy érzékenység mellett. 

Az ICP-MS technika a tömegspektrometriás módszerek olyan fajtájának tekinthető, amelyben 

az ICP tölti be az ionforrás szerepét. Mindazonáltal a plazmaforrás és a mintabeviteli 

folyamat kezelése terén sok hasonlóságot mutat az ICP-AES technikával. Az egyéb 

tömegspetrometriai módszerektől eltérően, mint pl. a termikus ionizációs MS (TIMS), a gáz- 

és folyadékkromatográfiás MS (GC-MS ill. LC-MS), az ICP-MS csak elemi ionokat detektál, 

mivel a plazma nagy hőmérsékletéből adódóan a mintában jelenlévő molekulák teljesen 

disszociálnak és az atomok részben vagy teljesen ionizálódnak. Ezek a tények az ICP-MS-t és 

az ICP-AES-t rokon technikákká teszik. 

Az ICP-MS berendezésben elektromos és/vagy mágneses tér hatására az ionforrásból 

származó ionok tömeg/töltésük arányában (energiájuk és momentumok szerint) különböző 

mértékben térülnek el. Az így eltérített ionokat töltött részecske detektorok detektálják. Az 

ICP-MS berendezések három fő alkotó egysége az ionforrás, a tömeganalizátor és a detektor. 

Ezeken belül további egységek különböztethetők meg: 

1. Mintaadagoló rendszer, mely perisztaltikus pumpából, porlasztóból és ködkamrából 

áll. 

2. ICP-torch -, mely kialakítja a plazmát és az atomokból ionokat generál, ezáltal a 

műszer ion forrása is egyben. 

3. Interface -, mely összeköttetést biztosít a plazma és a vákum rendszer között. 

4. Vákum rendszer -, magas vákumot biztosít az ion optikáknak, a tömeganalizátornak és 

a detektornak. 

5. Lencsék – az ionokat fokuszálják egy nyalábba és továbbítják a tömeganalizátornak. 
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6. Tömeganalizátor – vagy más néven tömeg filter, szétválasztja az ionokat tömeg/töltés 

szerint (m/z). 

7. Detektor – detektálja az ionokat, melyek áthaladnak az analizátoron 

8. Adat kezelő (számítógép) és rendszer ellenőrző egység. 

A legtöbb minta, melyet ICP-MS-sel elemeznek, folyadék. Azonban lehetőség van szilárd 

minták elemzésére például lézerek használatával, melynek során a mintát elpárologtatják. Ezt 

nevezzük lézer ablációnak (LA-ICP-MS). Természetesen gáz mintákat is lehet elemezni 

közvetlen bevezetéssel a műszerbe. A folyadékadagoló és ionizáló egység sematikus rajza a 9. 

ábrán látható. 

  



 42 

 

8. ábra Az ICP-MS-készülék fő egységei [41] 

A perisztaltikus pumpa segítségével felszívott minta a porlasztóba jut. A porlasztó áramló 

argon gáz segítségével átalakítja a folyadék mintát apró kis cseppekké (aeroszol). Ezek a 

cseppek a ködkamrába kerülnek, majd az injektorba, ami a torch központi csatornájába és 

végül a plazmába vezet. A ködkamrának a feladata kettős. Csak azokat a cseppeket engedi 

tovább a plazma felé, melyeknek egyrészt a mérete megfelelő (1m), másrészt elegendő a 

sebessége. A plazma, mely kb 6000 
0
C-os, az argon gáz molekulák ütközésével jön létre egy 

koncentrikus kvarc csőben, melyet egy rádiófrekvenciás tekercs ölel körbe. A minta atomjai 

energiát vesznek fel a plazmától, elektront adnak le és végül töltött ionokká alakulnak. Az így 

keletkezett töltött ionok kilépnek a plazmából és eljutnak az interfészhez. 

Az interfész két fordított állású tölcsérből (mintadagoló és szkimmer) áll, melyet kónusznak 

hívunk. Feladata, hogy összekötettést biztosítson a plazma és az optikai lencsék között. 

Általában nikkelből vagy platinából gyártják és mivel a mintaadagoló kónusz néhány 

miliméterre van a plazmától, utána közvetlen mögötte van a szkimmer kónusz is; vízzel hűtik, 

hogy megelőzzék a károsodását. A kónuszokon lévő lyukaknak vagy nyílásoknak elég 

nagynak kell lenniük, hogy megelőzzék az el nem párologtatott anyagok okozta eldugulást, 

ugyanakkor elég kicsinek is kell lennie, hogy fenn lehessen tartani az állandó vákumot az 

interfész másik oldalán. 

A távolság az interfésztől a detektorig körülbelül egy méter. Miközben az ionok megteszik ezt 

a távot, nem szabad, hogy a levegő molekuláival ütközzenek, ezért az interfész és a detektor 
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között vákumot kell biztosítani. Ezt úgy biztosítják, hogy turbómulekuláris és mechanikus 

pumpákat használnak. A turbómulekuláris pumpák képesek elérni az 110
-5

 torr (1,3310
-3

 Pa) 

nyomást. 

Az ionoptika közvetlenül az interfész mögé van pozicionálva. Ez fókuszálja az ionokat az 

analizátor régióba. A plazma tulajdonképpen pozitív töltésű ionokat generál, melyek 

természetükből adódóan taszítják egymást. Ahhoz, hogy minél több ion érje el a mágneses 

analizátort (kvadrupól vagy állandó mágnest), el kell téríteni az ionnyalábot. Ezt egy henger 

alakú fémmel érik el, melynek szerepe a lencsék fókuszálása. Mivel a lencsék és az ionok 

töltése ugyanaz, ezért taszítani fogják egymást és egy fókuszált ionnyalábot kapunk. 

A tömegspektrométer központi egysége a tömeganalizátor, mely töltött ionokat választ el 

egymástól fajlagos tömegük (tömeg/töltés) szerint. A tömeganalizátor három típusát 

használják kereskedelmi célú ICP-MS-ekben: ez a kvadrupól tömeganalizátor, a repülésidő 

(time of flight) tömeganalizátor és a mágneses tömeganalizátor. A kvadrupól a legelterjedtebb 

típus a rutinszerű analitikai műszerekben. Egy kvadrupól négy egyenként hozzávetőlegesen 

20 cm hosszú és 1 cm széles rudból áll, melyekre páronként egyen- és radiofrekvenciás 

feszültséget kapcsolnak. Egy adott beállításnál/időpontban a kvadrupól tömeganalizátor 

egyszerre csak egy adott fajlagos töltésű iont enged a detektorhoz. A tömeganalizátor a 

feszültség és a rádiofrekvencia helyes beállításával vezeti az ionokat az adott tömeg/töltés 

aránnyal a kvadrupólus négy rudja között. Azok az ionok, melyek az adott beállítás mellett 

nincsenek kiválasztva tömeg/töltés szerint, kilökődnek a tömeganalizátorból. 

A repülési idő (time of flight, TOF) tömeganalizátor működési elve azon alapul, hogy egy ion 

kinetikus energiája (Ek) arányos az ion tömegével (m) és sebességével (v). Ennél fogva, ha 

egy U gyorsító feszültség alkalmazásával azonos kinetikus energiájú ionokat állítunk elő, 

ezeknek az ionoknak a sebessége eltérő lesz, mégpedig az ionok tömegétől függően. Ez azt 

jelenti, hogy adott távolságot a különböző sebességű ionok eltérő idő alatt teszik meg. A 

legkönnyebb ionok haladnak a leggyorsabban és egy adott időn belül elérik a detektort, míg a 

nehezebb ionok lassabban haladnak és később jutnak el a detektorba. A repülési csőben való 

haladás közben a különböző tömegű és különböző sebességű ionok m/z hányadosuknak 

megfelelően csoportokra válnak szét, amely csoportokon belül az ionok m/z értéke azonos. Ha 

az alkalmazott gyorsító energiáját megfelelően választjuk meg a repülési cső hosszának és az 

ionok tömegének figyelembe vételével, akkor az iontömegek egységnyi felbontását érhetjük 

el. A tipikus repülési idők (1 m-es csőhosszat feltételezve) általában mikroszekundum (s) 

nagyságrendűek, még a nehezebb ionoknál is. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként legalább 
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20000-szer tudjuk a teljes tömegspektrumot felvenni. Ez a sebesség nagyjából háromszor 

nagyobb mint a szekvenciálisan pásztázó kvadrupól tömegspektrométeré [42]. 

A mágneses tömeganalizátorban a mágneses térerő (B) változtatásával történik az ionok 

szeparálása m/z szerint. Elektromágnessel a mágneses térerő a tekercs feszültségével 

szabályozható. Mivel az eltérítés azonos m/z arányú ionok esetében az ion kinetikus 

energiájától is függ, ennek kompenzálására a mágneses analizátorok mellett elektrosztatikus 

analizátorokat is alkalmaznak. Ezekben az elektromos térrel az azonos energiájú ionok 

választhatók ki. Az elektromos és mágneses analizátorokat tartalmazó berendezéseket kettős 

fókuszálású tömegspektrométereknek (ICP-SFMS= sector field ICP-MS) nevezik. Ezekkel a 

berendezésekkel nagyobb érzékenység és jobb felbontás (m/z szerinti felbontás) érhető el 

mint a kvadrupól analizátorokkal. Ezeket a berendezéseket nevezik nagy felbontású (high 

resolution) ICP-MS-nek is (HR-ICP-MS). 

Bármelyik tömeganalizátort is használjuk az ICP-MS-ben, egyszerre sok elemet meg tudunk 

határozni, mivel szkennelési sebessége meglehetősen nagy. Ez azt jelenti, hogy m/z változhat 

1-től 240-ig kevesebb, mint 0,1 másodperc alatt. 

Az ionok a tömeganalizátort elhagyva elérik a detektor aktív felszínét. Detektorként Faraday 

vagy Daly detektort, de leggyakrabban elektronsokszorozókat használnak. Amikor a 

becsapódó ionok elérik az elektronsokszorozó első dinódáját, elektronokat gerjesztenek, azok 

a következő dinóda révén még többet és ez így megy tovább, azaz egy sokszorozódási 

folyamat indul meg. Az elektronok sokszorozódásával végül mérhető elektromos jelet 

kapunk. A legkorszerűbb multikollektoros berendezésekben (MC-ICP-MS) egymás mellé 1-1 

atomi tömegegység távolságban több detektort helyeznek el. Ezekkel 8-12 izotóp egyidejű 

mérése válik lehetővé. A módszer alkalmas izotóparányok pontos meghatározására. 

Az ICP-MS előnyei a következők: 

 alkalmas gyors sokelemes meghatározásokra (szimultán vagy gyors szekvenciás 

sokelemes meghatározáskra), 

 információt szolgáltat az izotóp-összetételről, kíváló kimutatási határok érhetőek el a 

periódusos rendszer kb. 75 elemére (ng/g-pg/g), 

 széles mérési tartomány (9 nagyságrend), fő- és mellékalkotók, valamint nyomelemek 

egyidejűleg meghatározhatók, gyors mérési lehetőség (pár perc alatt a teljes spektrum 

felvehető), 

 alkalmas különföle mintabeviteli módszerek használatára. 
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A különböző méréstechnikákhoz hasonlóan az ICP-MS sem mentes zavaró hatásoktól. Az 

ICP-MS-ben előforduló zavaró hatások alapvetően két csoportra oszthatók: 

1. nem spektrális zavarások (mátrixhatások) 

2. spektrális zavarások 

Spektrális zavarást okoz bármilyen olyan egy vagy több atomból álló ion, amelynek 

tömeg/töltés hányadosa megegyezik a meghatározandó izotóp tömeg/töltés értékével, és így a 

tömegspektrumban átfedést okoz, megnövelve a csúcs intenzitását. 

Az összes egyéb forrásból adódó zavaró hatást a nem spektrális zavarásokhoz soroljuk. Ezt a 

kifejezést alkalmazzák az ICP-MS-ben, amikor valamely kísérő elemnek a mintaoldatban 

növekvő koncentrációja mellett az analitikai válaszjel változását, általában csökkenését írják 

le. Ezeket a hatásokat nevezhetjük a jelnagyság mátrixindukált (mátrix által okozott) 

változásainak is. Az ide tartozó hatások mechanizmusa meglehetősen összetett, a folyamatok 

még nem teljesen ismertek. A megfigyelt hatások gyakran több tényező együttes 

hozzájárulásának eredményeképpen alakulnak ki [42]. 

Összefoglalva az ICP-MS méréstechnika hátrányai a következők: 

 hagyományos oldatbeporlasztásos mintabevitel esetén a mintaoldat összes oldott 

anyagtartalma korlátozott (max. 0,1-0,2 %), 

 többatomos ionok jelentős spektrális zavarást eredményezhetnek kvadrupól 

tömegspektrométer alkalmazásánál, 

 izobár interferenciák megakadályozhatják egyes elemek/izotópok mérését vagy 

csökkenthetik az elemzések pontosságát. Az izobár interferenciák több forrásból 

származhatnak: plazmagáz okozta izobár interferencia (pl. 
40

Ca – 
40

Ar), más 

elemek/izotópok által okozott izobár interferenciák (pl. 
135

Cs - 
135

Ba), a mintában jelen 

lévő elemek, ill. a plazma gáz molekula ionjai (pl. 
56

Fe – 
40

Ar
16

O), többszörösen töltött 

ionok (pl. 
136

Ba
2+

 - 
68

Zn
+
), 

 interferenciát okoznak a szomszédos tömegszámú izotópok/elemek, ezt a jelenséget 

„abundance sensitivity”-nek hívják, 

 a főelemekre a precizitás gyakran nem kielégítő, 

 mátrixhatással itt is számolni kell, mely jelintenzitás csökkenést okozhat, 

 ionizációs zavarások léphetnek fel, 

 kvadrupól tömegspektrométerek alkalmazásánál a tömegdiszkrimináció egyenetlen, 

azaz a működési körülmények kis változása megváltoztatja az iontranszmisszió 

hatásfokát és ez a hatás tömegfüggő, 
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 a berendezés, elsősorban a plazma instabilitása érzékenység változást okozhat. Ezt 

belső standard adagolásával szokták ellensúlyozni (pl. Rh). 

 

9. ábra Kettős fókuszálású ICP-MS főbb részei: plazma ionforrás (plasma torch), 

fókuszáló és gyorsító ionoptika (focusing and acceleration optics), mágneses 

analizátor (electromagnet), elektrosztatikus analizátor (electrostatic analyzer), belépő 

és kilépő rés (entrace and exit slits), detektor (detector) 

A munkám során használt kettős fokuszállású, nagy felbontású HR-ICP-MS-készülék 

felépítését a 9. ábrán mutatom be. Az ábrán is jól látható, hogy az ionfókuszáló egység itt 

bonyolult. A fókuszált és megfelelően felgyorsított ionnyalább egy állítható méretű belépő 

résen lép be a körszelet alakú, változó erősségű mágneses térrel működtetett, mágneses 

analizátor egységbe. Itt az ionokat a mágneses mező m/z-től függően eltérő körpályára 

kényszeríti és így csak egy kis szűk tömegtartományba eső ionnyaláb lép át az eletrosztatikus 

analizátor egységbe. Ebben az ionok kinetikus energiája szerinti elválasztás valósul meg. A 

kilépő résen, amely állítható és mindig azonos méretű a belépő réssel, egy adott szűk 

tömegtartomány jelenik meg. A mágneses mező és az elektrosztatikus mező megfelelően 

szinkronizált állításával tudjuk a tömegtartomány pásztázását elvégezni, azaz a kiválasztott 

ionok szelektív mérésére beállítani a készüléket. A kilépő rés után elhelyezett ion-elektron 

konverteren a felületbe becsapódó ionok elektronkilépést idéznek elő és ezeket az 

elektronokat számláljuk az elektronsokszorozóval [41]. 

A kettős fókuszállású tömegspektrométerek csak az elmúlt 10-15 évben jelentek meg az ICP-

MS területen és váltak versenytársává a kvadrupol ICP-MS-nek. A késés főleg technikai 
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okokra valamint a magasabb árra vezethető vissza. Habár az előbbi jelentős részét mára 

nagyrészt sikerült leküzdeni, az utóbbi megmaradt napjainkban is. 

Az ICP-MS méréstechnikát egyre elterjedtebben használják hosszú felezési idejű 

radioizotópok meghatározására a megfelelően nagy érzékenység miatt. A legnagyobb elem 

érzékenysége az ICP-MS technikák közül általában az ICP-SFMS (kettős fókuszállású ICP-

MS)-nek van, míg az ICP-QMS-nek egy nagyságrenddel is kisebb lehet az érzékenysége. 

Sabine Becker például urán mérésekre nézve ICP-SFMS esetében (ultraszonikus ködkamra 

használatával) 2100000 cps/ppb, míg a ICP-QMS esetében 70000 cps/ppb érzékenységet 

mért. Ütközési cella (CC) használatával kvadrupól berendezésben (ICP-CC-QMS) hasonlóan 

magas érzékenységet lehet elérni (1600000 cps/ppb) mint az ICP-SFMS-nél. Összességében 

tehát elmondható, hogy az ICP-SFMS-nél (ultraszónikus ködkamra használatával) igen 

alacsony kimutatási határt (pl. uránra 0,07 pg/L) és nagy érzékenységet lehet elérni [43]. 

Radioizotópok ICP-MS technikával való mérésénél Lariviere a problémákat az alábbi hat 

csoportba sorolta: 

- a mérési módszer destruktív, mert a minta az elemzés során elhasználódik, 

- radioaktív minták feldolgozása dozimetriai problémát jelent, 

- az érzékenység alapvetően az ionizációs potenciál függvénye, így nem minden elemre 

azonos az érzékenység (a cézium izotópjai esetében a kis ionizációs energia miatt 

közel 100 %-os az ionizáció), 

- a spektrális interferenciák itt is a módszer fő problémáit jelentik, ezek származhatnak 

atomi izobároktól és molekuláris izobároktól, 

- a nem spektrális interferenciák a minta mátrixtól valamint az oldószertől és a plazma 

komponensektől származhatnak, 

- a műszeres eredetű problémák eredhetnek a mintabeviteli hatásfoktól (a minta 

szállítása a plazmába csak néhány százalékos hatásfokú), az ú.n „abundance 

sensitivity” vagyis a szomszédos tömegszámú jel áthallásából (tailingjéből), a műszer 

és elsősorban a plazma instabilitásából, valamint a detektálási érzékenységből. 

Ezek közül a legnagyobb probléma általában az izobar interferencia, mely a meghatározandó 

radionuklid és valamely más kémiai elem stabil izotópja között lép fel. A 
135

Cs 

meghatározásánál ilyen interferenciát okoz a stabil 
135

Ba. Ilyen esetekben a legjobb megoldás 

a kettős fokuszállású ICP-MS használata megfelelően nagy tömegfelbontásnál. A nagy 

felbontású üzemmód azonban a detektálási hatásfok csökkenéséhez vezet és ezért kis 

aktivitású (mennyiségű) izotópok mérésénel nem alkalmazható. A 
135

Cs és a 
135

Ba spektrális 

elválasztása ICP-SFMS berendezésekkel sem érhető el. 
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A spektrális interferenciák, elsősorban a molekuláris izobárok mennyisége csökkenthető vagy 

az ICP-MS-hez csatolt technikák, mint például az ütközési cellák (collision cell=CC), 

dinamikus reakció cellák (DRC) alkalmazásával, melyekben különböző gázokkal ütköztetve a 

minta komponenseket az összetett ionok felbonthatók vagy épp különböző ionok képezhetők. 

Az ICP-SFMS berendezéshez nem csatlakoztatható reakciócella, ez az ICP-QMS 

berendezéseknek a kiegészítő tartozéka lehet [43]. 

A 
135

Cs meghatározás legfontosabb molekuláris zavaró komponense a 
134

Ba
1
H

+
. A két 

speciesz felbontásához 24000-es tömegfelbontásra (m/Δm) lenne szükség, melyet azonban az 

ICP-SFMS berendezések nagy felbontású üzemmódja (m/Δm maximálisan 10000) sem tud 

biztosítani [32]. 

Az izobárok (atomi és molekuláris) spektrális elválasztását műszeres paraméterek előnyös 

megválasztásával elősegíthetjük. Így a porlasztó megválasztása befolyásolja az leválasztást, 

de az optimális körülményeket egyedileg, mátrixfüggően kell meghatározni. A radioizotópok 

meghatározásához leggyakrabban az Aridus deszolvatáló és az APEX-Q porlasztót 

használják, melyekkel csökkenthetők a molekuláris interferenciák. A cézium elválasztására a 

báriumtól előnyösen használható az elektrotermikus párologtatót tartalmazó egység (ETV-

ICP-SFMS) (lásd 2.5.4 fejezet). 

A plazma hőmérsékletének változtatásával (rádiofrekvenciás gerjesztés) akkor lehet az 

interferenciát csökkenteni, ha nagy a különbség a meghatározandó és a zavaró komponens 

illékonyságában. Így például a Cs-nak a báriumnál nagyobb illékonysága miatt alacsony 

plazmahőmérséklet (4000- 5000 K) mellett a zavaró hatás csökkenthető. 

A készülékek jellemző tulajdonsága az „abundance sensitivity”, a szomszédos tömegszám 

áthallása. ICP-SFMS berendezéseknél kis felbontású üzemmódban ez az áthallás általában 

kisebb 510
-6

 értéknél. A 
135

Cs meghatározását zavaró stabil Cs a 134-136 tömegszámoknál 

szerencsére nincs (a stabil Cs-nak egyetlen izotópja van a 
133

Cs). Az áthallás szempontjából 

legfontosabb zavaró izotópok a stabil 
134

Ba és 
136

Ba. Ezek azonban megfelelő Ba 

elválasztással, kémiai módszerrel eltávolíthatók a mintából. 

A műszer paraméterei közül a mérést befolyásoló további fontos jellemző a stabilitás. A 

berendezés stabilitását elsősorban a plazma stabilitása határozza meg. Az ingadozások 

kiküszöbölésére kíválóan alkalmas a belső standard használata, mely olyan elem adagolását 

jelenti a mintához, mely a komponensek közt nem fordul elő. 

A mérés érzékenységét és pontosságát befolyásoló további műszeres paraméter a sötét (háttér) 

zaj, mely a plazma tulajdonságaira vezethető vissza, valamint a tértöltés. A vákuum 

javításával az érzékenység tovább növelhető. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy az ICP-SFMS méréstechnika alkalmas több hosszú 

felezési idejű radioaktív izotóp, így a 
135

Cs meghatározására. A módszer azonban sok zavaró 

hatásnak van kitéve. A műszeres zavarások csökkentése mellett a meghatározandó izotóp 

(elem) kémiai elválasztása biztosítja legmegfelelőbb módon az érzékeny és pontos analitikai 

eredmény elérését. 

2.5.4 135
Cs meghatározása tömegspektrometriával 

A 
135

Cs tömegspektrometriás meghatározásában a legnagyobb kihívás az interferencia 

megjelenése a Ba, ezen belül a 
135

Ba miatt, mely a stabil bárium 6,59 %-os előfordulási 

gyakoriságú komponense. Környezeti mintákban a 
135

Cs aránya a stabíl 
133

Cs-hoz viszonyítva 

tipikusan 10
-9

. Ennél fogva magas tömeg szeparációs hatásfok szükséges a meghatározásához, 

mely a Cs és a Ba minél tökéletesebb elválasztásával, nagytisztaságú reagensekkel és a 

műszeres paraméterek optimális megválasztásával érhető el. Mivel a stabil Ba-nak több 

izotópja létezik, ezért ezek egymáshoz viszonyított arányának ismeretében mód van a 
135

Ba 

interferencia korrigálására is. A bárium elem nagyon sok mintában igen gyakori. Hatékony 

elválasztása normál laboratóriumban nehéz és alapos, körültekintő munkát igényel. 

A 135 és 137-es tömegszámnál interferenciákat okozhatnak a 
95

Mo
40

Ar
+
 és 

97
Mo

40
Ar

+
 

izobárok is az AMP molibdén tartalma miatt, valamint a 
119

Sn
16

O
+
 izobár, de a standard 

referencia mintákkal való kísérletek azt bizonyítják, hogy ezeket figyelmen kívül lehet hagyni 

[28]. Ezzel kapcsolatosan részletesebben a 4.1.1 fejezetben írok. 

Számos tömegspektrometriás technikát alkalmaznak a 
135

Cs meghatározásához, mint például 

a termikus ionizációs tömegspektrometriát (TIMS) vagy az induktív csatolású 

tömegspektrometriát (ICP-MS). A TIMS és az ICP-MS esetében is el kell végezni a Ba 

korrekciót. 

Mindegyik technikánál a mintákat kémiailag megfelelően elő kell készíteni. A céziumot el 

kell választani a mátrix elemektől, és az izobár interferenciát okozó báriumtól. A 

legtipikusabb módja az elválasztásnak az AMP használata [10], annak magas cézium 

szelektivitása miatt. A Cs előkoncentrálása és elválasztása után a legtöbb irodalom 

[10,27,29,34,40,53] az ICP-MS technikát javasolja a 
135

Cs meghatározására. 

A cézium és bárium tökéletesebb elválasztásához és a cézium tisztításához az AMP-vel való 

koncentrálást követő kationcserélő technika alkalmazása mellett döntöttem [10,11,34]. 

A cézium hatékony elválasztását lehet elérni a cézium/bárium elválasztást helyettesítő vagy 

kiegészítő elektrotermikus párologtatóval felszerelt ICP-MS berendezéssel (ETV-ICP-MS). 
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Song és társai [33] alaposan kidolgozott módszerrel, különböző kémiai módosítókkal és 

magas hőmérséklettel próbáltak javítani a Cs/Ba arányon. 1100 
0
C-os hőmérséklettel 

tulajdonképpen elpárologtatták a céziumot, míg a báriumból csupán 0,03 ppm párolgott el. 

Kémiai módosítónak kálium-tiocianátot használtak. Ezzel a cézium jelet a 60-szorosára 

növelték, miközben a báriumé alig változott. 
135

Cs-re 0,2 Bq (0,4 fg) abszolút detektálási 

határt sikerült elérniük. 

Láthatjuk, hogy számos elterjedtebb (ICP-QMS) vagy éppen kevésbé elterjedtebb, drágább 

tömegspektrometriás technika (ETV-ICP-MS, TIMS) áll rendelkezésre a 
135

Cs 

meghatározására, de ezek közül az ICP-SFMS a legjobb választás, mivel olyan előnyökkel 

rendelkezik, mint a nagy érzékenység,, alacsony detektálási határ, jó felbontás és gyors minta 

elemzés. 
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3 Kísérleti körülmények 

3.1 Cézium kémiai elválasztására végzett kísérletek 

Ahhoz, hogy a 
135

Cs radioizotóp aktivitáskoncentrációját és tömegét meg tudjam határozni 

atomerőművi hulladék mintákban és primerköri vízmintákban, a fentiek során vázolt 

elválasztási módszerek valamelyikét kellett alkalmaznom. Választásom a megfelelő 

szelektivitás biztosítása érdekében az AMP és a kationcserés kromatográfia kombinálására 

esett. Megvizsgáltam a kísérleti körülményeket és optimalizáltam az eljárást. 

3.1.1 Cézium elválasztás csapadékos módszerrel, AMP csapadékkal 

Az AMP-t szilárd formájában laboratóriumi körülmények között állítottam elő. Először egy 

molibdát tartalmú oldatot készítettem, melynek során 64 g ammónium molibdáthoz 

(NH4)6Mo7O244H2O) 450 mL vizet és 45 mL 25 % NH3-t adagoltam. Majd külön 

elkészítettem egy foszforsavas oldatot, melynél 870 mL 1M HCl-hoz hozzádtam 20 mL 85 % 

H3PO4 és 44 mL 25 % NH3. A két oldatot elegyítettem kevertetés mellett, majd körülbelül 

négy órás pihentetés után a csapadékot szűrőpapíron szűrtem, 0,1 M HCl-val mostam és 

100 
0
C-on megszárítottam. A kísérlet során összesen 22,8 g tiszta sárgás színű AMP kristályt 

kaptam, ami 40 %-os kitermelést jelent az alábbi reakcióegyenlet értelmében: 

  (39) 

A Cs-nak az AMP-n történő megkötődésének a főbb paramétereit radioaktív hulladék 

feldolgozásával vizsgáltuk. 

Átlag 50-100 mL térfogatú folyékony radioaktív hulladék mintákat dolgoztam fel. A szerves 

anyagot előszőr minden esetben el kellett roncsolnom a mintákban. Ez többnyire 2-szer 

50 mL 65 % salétromsav adagolásával történt meg, mellyel a mintát kevertetés mellett két 

lépésben szárazra pároltam. Mivel a második adag tömény salétromsav hatására már nem 

szálltak fel nitrózus gőzök, a roncsolást befejezettnek tekintettem. A visszamaradt bepárlási 

maradék fehérszínű bórkristályokat tartalmazott, melyet 300 mL 0,1 M sósavval – kevertetés 

és enyhe melegítés mellett –feloldottam.  

A következő lépésben 0,5 g AMP -t adtam a mintákhoz és a szuszpenziót körülbelül fél óráig 

kevertettem, majd egy éjszakán át pihentettem. A már leülepedett AMP csapadékot 5 m-es 

pórusméretű membránon szűrtem, miközben 0,1 M HCl-val a visszamaradt AMP csapadékot 

is mostam. Utána a céziumot tartalmazó AMP csapadékot 12 mL 10 M NaOH-ban 

feloldottam és melegítés hatására az összes ammóniát elpárologtattam a mintákból. Az 

12(NH4)6 Mo7O24 +7H3PO4 +51HCl® 7(NH4 )3PMo12O40 +51NH4Cl +36H2O
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ammónia elpárolgását úgy ellenőriztem, hogy a minták fölé lakmusz papírt tettem, mely az 

ammóniától kékre szineződött, majd a folyamat befejezésekor az ammónia fejlődés megszűnt. 

Itt meg szeretném jegyezni, hogy az AMP csak savas közegben képez csapadékot, lúgos 

közegben már feloldódik. 

A minél jobb cézium elválasztás érdekében a műveletet újra megismételtem. A mintákhoz kb. 

250 mL 0,1 M HCl-at adtam, majd tömény sósavval pH 1-re savanyítottam a mintákat. Újra 

0,5 g AMP -t adagoltam mindegyik mintához, majd kevertetés és ülepedés után ugyanúgy 

szürőpapíron szűrtem a kapott AMP csapadékot. A szűrőpapíron lévő csapadékot 10 mL 2 % 

EDTA-0,75 M NaOH komplex oldattal újra feloldottam. Az így kapott oldat a kationcserélő 

oszlop terhelőoldata. 

3.1.2 Cézium elválasztás kationcserélő gyantán 

Mivel az AMP nem csak céziumot, hanem kisebb mennyiségben egyéb alkálifémet és alkáli 

földfémet is megköt, mindenképpen érdemes kationcserés elválasztást is alkalmazni. 

Polisztirol vázas, úgy nevezett DOWEX-50 kationcserélő gyantát alkalmaztam erre a célra. A 

gyantát először desztillált vízben megmostam, átöblögettem, majd 1 cm átmérőjű, 22 cm 

magasságú üvegoszlopba töltöttem, mely alul egy csappal és üveggyapottal van ellátva. A 

terhelő oldat felöntése előtt a gyantaágyat 100 mL 5 %-os NaCl-oldattal formáltam meg. A 

kationcsere a polisztirol váz SO3
-
 csoportján történik. A terhelő oldat felöntése után az 

oszlopot 50 mL vízzel, 150 mL 0,75 M HCl és 125 mL 3 M HCl-val mostam. A radioaktív 

cézium útját az AMP csapadékos és a kationcserés elválasztásnál is végig nyomon követtem 

γ-spektrometriás elemzéssel. (A kémiai kitermelés 50-100 % között váltakozott.) A 

kationcserés elválasztásnál az effluenseket (az oszlopon átfolyt anyagot) mértem meg 

nagytisztaságú koaxiális germánium detektorral. A cézium 3 M HCl hatására jött le az 

oszlopról. 

Az oszlop készítés során oda kellett figyelni, hogy az oszlop még véletlenül se legyen 

levegős, mert ezzel romlott volna az elválasztás hatékonysága. 

3.1.3 Cézium elválasztás extrakciós kromatográfiával AMP-PAN gyantán 

Primerköri hűtővizes minták esetében itt a feldolgozási folyamat megváltozott a fentiekhez 

képest. Mivel tiszta, ioncserélt vízről van szó, mely főkomponensként csak bórsavat, kálium-

hidroxidot és ammóniát tartalmaz, kémiai roncsolásra nem volt szükség. A cézium 

visszatartásához, a csapadékos AMP lépést kiváltva, a kereskedelmi forgalomban is kapható 

AMP-PAN (ammónium molibdofoszfát inert poliakrilnitril gyantán) gyantát (Triskem 
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International) használtam, majd a céziumot kationcserélő gyantán tisztítottam. Jelentősen 

csökentettem a kationcserélő oszlop méretét (belső átmérő 7 mm, magasság 50 mm) a 

fentiekhez képest, meggyorsítván ezzel a feldolgozást úgy, hogy az elválasztási 

hatékonyságon nem rontottam. Az egy literes hűtővíz mintákat 0,45 m pórus méretű 

membránon szűrtem, hogy eltávolítsam a korróziós és egyéb részecskéket. (A cézium mindig 

az oldott frakcióban van.) Utána a szűrleteket 37 % HCl-val 0,1 M-ra savanyítottam, majd az 

oldatot ráöntöttem az AMP-PAN oszlopra (belső átmérő 7 mm, gyanta száraz tömege 0,5 g). 

A céziumot az AMP oszlop megkötötte. 1 mL 10 M NaOH és 10 mL 0,75 M NaOH-2 % 

EDTA komplex oldat segítségével leoldottam az AMP-t az inert hordózóról a céziummal 

együtt. Az így elkészített terhelő oldat közvetlenül ment a DOWEX-50 kationcserélő 

oszlopra. A kis terhelőoldat térfogat lehetővé tette, hogy kisméretű kationcserélő oszlopot 

használjak. Az oszlop előzőleg 10 mL 5 % NaCl-dal formáltam. Az oszlopot a terhelés után 

5 mL vízzel, 15 mL 0,75 M HCl és 10 mL 3 M HCl-val mostam. A cézium itt is a 3 M HCl 

hatására jött le. 

3.2 Felhasznált anyagok 

A számos hasadási és aktiválási terméket tartalmazó radioaktív hulladék minták a paksi 

atomerőműből származnak. A primerköri hűtővíz tisztítása során felhalmozódó hulladék vizet 

bepárlóberendezésben KOH lúg adagolása mellett koncentrálják és a keletkezett tömény 

oldatot bepárolva tárolják több 100 m
3
-es konténerekben. Radioaktív hulladék mintáinkat 

ilyen tartályokból vették. 

A primer hűtővíz minták szintén a paksi atomerőműből származtak. 

A minták feldolgozására használt kémiai anyagok mind analitikai tisztaságúak voltak. 

Az elválasztási folyamat szelektivitásának ellenőrzéséhez a SPEX CertiPrep által gyártott 

kevert elemi standard oldatot használtam. Az oldat a következő elemeket tartalmazta 10 ppm 

koncentrációban 5 %-os salétromsavban: Cs, Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Ga, Mg, In, K, Li, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V és Zn. Az ICP-MS kalibrációjához 

szintén a SPEX CertiPrep által gyártott elemi standard oldatokat (Cs, Ba, La, Ce) használtam. 

Az akálifémek és a Ba elválasztásához DOWEX-50 típusú kationcserélő gyantát használtam, 

melyet a fentiekben már részletesen tárgyaltam. 

3.3 Eszközök 

A minták elemanalitikai pontosságú meghatározáshoz az MTA Energiatudományi 

Kutatóközpont ELEMENT2 típusú nagy felbontású induktív csatolású plazma 
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tömegspektrométerét (HR ICP-SFMS, gyártó: Thermo Electron Corporation) használtuk, 

mely alkalmas mind elemi koncentrációk, mind izotóparányok pontos, precíz 

meghatározására különböző összetételű mintákban. A készülék nagy előnye a nagy 

érzékenysége, amely a periódusos rendszer 60-70 elemének pg-fg (10
-12

-10
-15

 g) 

tartományban történő meghatározását teszi lehetővé. A berendezéshez tartozik egy 

lézerablációs mintabeviteli egység is, mellyel szilárd minták közvetlen, előkészítés nélküli 

elemzése válik lehetővé. (A mérések pontos paramétereit lásd a következő pontban.) 

A neutronaktivációs analízishez a 10 MW-os tartály típusú Budapesti Kutatóreaktort 

használtuk, mely beríllium reflektorral van ellátva, könnyű vízzel moderált és hűtött. A 

reaktor maximális termikus neutronfluxusa 2,110
14

 ncm
-2
s

-1
. 

A besugárzott és feldolgozott minták gamma spektrometriás méréséhez egy 150 cm
3
 koaxiális 

germánium detektort (Intertechnique HPGe detektor, 1,70 keV energiafelbontású és 12,8 % 

relatív hatásfokkal a 
60

Co 1332,5 keV vonalánál) használtam ORTEC 672 spektroszkópiai 

erősítővel és ORTEC Ethernim (919E model) sokcsatornás analizátorral ellátva. A gamma 

spektrumokat a Genie 2000 szoftverrel értékeltem ki. 

3.4 Mintaelőkészítés ICP-MS méréshez, mérési körülmények 

A kationcserélő oszlopon átfolyt mintákat először bepároltam, majd tömény salétromsavval 

ugyanezt megismételtem. A minták átformálására salétromsavas közegbe azért volt szükség, 

hogy alkalmasak legyenek ICP-MS mérésekre, ezért a mintákat bepároltam és 5 mL 0,5 M 

salétromsavval vettem föl. Az oldatból kb. 2 mL-t használtam higítás nélkül az ICP-MS 

mérésekhez. 

A mintasorozattal együtt stabil Cs és Ba standard oldatokat, valamint vakmintákat is 

megelemeztünk. 

A méréseket alacsony felbontású üzemmódban (R=300), kisáramlású porlasztó használatával 

(Micromist), önhangolású módban és ciklonikus ködkamrával végeztük. A hűtő (argon), a 

segéd (argon) és a mintagáz (argon) áramlási sebessége 16,04; 1,00 és 1,02 L/min voltak. Az 

RF rádiófrekvenciás teljesítmény 1320 W volt, míg a szkennelések száma 55. A minták 

mérési idejét 54 másodpercre állítottuk be. A műszer napi optimalizálását 1 ng/mL urán 

standard oldattal végeztük. Az érzékenység körülbelül 10
5
 cps/ppb volt 

133
Cs-ra. A vizsgált 

tömegszámoknál az intenzitásokat „peak hopping” módban mértük a gyorsítófeszültség (E-

scan) változtatásával, hogy minden izotópot detektáljunk.  A mért tömegszámok 133 (Cs), 

134 (Ba), 135 (Cs-135, Ba), 136 (Ba), 137 (Ba), 138 (Ba), 139 (La), 140 (Ce) voltak. 
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Mindegyik mintához ródium (tömegszám=103) standard oldatot (1 ppb) adtam az 

érzékenység változások korrigálásra. 

Az ICP-MS berendezésen a méréseket Kovács-Széles Éva és Fél Kornél vezette. 

3.5 Mintaelőkészítés a neutronaktivációs analízishez, mérési körülmények 

A kémiai elválasztás után a salétromsavas közegbe átformált mintákból 1,5 mL (lásd 3.4 

fejezet) oldatot vettem ki és mindegyiket egy-egy nagytisztaságú szűrőpapírra csepegtettem és 

infralámpa alatt beszárítottam. A csepegtetés befejeztével nagytisztaságú alumínium fóliába 

(Alfa Aesar, 0,038 mm vastagság) csomagoltam őket. A mintákat és a fluxus 

meghatározásához használt monitorokat (Au, Zr,) 24 órán át sugároztuk be a Budapesti 

Kutatóreaktor 17-es forgatható vertikális csatornájában 1,910
13

 ncm
-2
s

-1
 (névleges) termikus 

neutronfluxus és f=40 (f=termikus/epitermikus neutronfluxus arány) értékek mellett. A minták 

és a fluxus monitorok egy részét standard kadmium tokban sugaraztuk be, hogy számolni 

lehessen az epitermikus neutronfluxus értékekkel is. A besugárzást követően mindegyik 

mintát 10 napos (tc) hűlési időt követően mértem meg γ-spektrométerrel. Az  paraméter 

meghatározásához aranyat és cirkóniumot, mint háromizotópos monitor módszert használtam. 

Az aranyat kadmium borítással és a nélkül sugaraztuk be. Az f fluxus arány kiszámolásához a 

cirkóniumot használtam, mint kétizotópos monitor módszert. A monitorok használatára 

elsősorban azért volt szükség, hogy meg tudjam határozni a termikus és epitermikus 

neutronfluxust a besugárzási csatornában. 

Az aktivációs analízis végrehajtásában Sziklainé László Ibolya és Simonits András segítségét 

vettem igénybe. 

A besugárzást követően a mintákon egy újabb kémiai feldolgozást kellett végezni, mivel a 

szűrőpapíron és nyomokban a mintában megtalálható alkálifémek felaktiválódtak és bő egy 

hetes hűtési idő után is jelentős Compton hátteret adtak, ami zavarta a 
136

Cs meghatározását. 

A mintákról az alumínium fóliát eltávolítottam, ügyelve arra, hogy minél kevesebb minta 

maradjon a fólián. A mintákat ezt követően körülbelül 3,2 mL 65 %-os salétromsavval újra 

elroncsoltam, majd 20 mL 0,1 M sósavval feloldottam. A céziumot 0,2 g AMP-val 

tisztítottam mindegyik besugárzott mintánál. Kevertetés után a mintákban csapadékot képező 

AMP-t ezután szűrőpapíron szűrtem, majd γ-spektrométerrel 10000-50000 másodpercig 

mértem. 

A mintasorozattal együtt a vakmintákat is megelemeztük. 
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A Cs kémiai kitermelést mindegyik mintában a 
137

Cs gammaspektrometriás mérésével 

határoztam meg. 
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4 Mérési eredmények 

Célom az volt, hogy kifejlesszek a cézium elválasztására és a 
135

Cs meghatározására egy 

módszert hulladék mintákban két különböző technika, az ICP-MS és a NAA segítségével. 

Sajnos ismert aktivitású 
135

Cs standard oldatot nem lehet beszerezni, ezért a módszer mérési 

eredményeit két különböző méréstechnika segítségével vetettük össze. 

A céziumot koncentrálnom kellett a hulladék mintákban, hogy növelni tudjam a 
135

Cs mérési 

érzékenységét mindkét méréstechnika esetében. A feldolgozás során el kellett távolítanom a 

minták mátrix tartalmát, hogy tiszta cézium frakciót kapjak, illetve megszabaduljak a 

sótartalomtól, melyet sem az ICP-MS technika, sem a NAA nem tolerál. Magas sótartalom 

esetén az előbbi esetében a kónusz eltömődhetne, míg az utóbbinál számos elem 

felaktiválódása zavarná a mérést. Nagyon fontos volt a bárium eltávolítása a mintákból, mert 

a stabíl 
135

Ba izobárikus interferenciát okoz a 
135

Cs meghatározásában ICP-MS méréseknél. 

Neutronaktivációs analízis szempontjából nagyon fontos volt a nátrium és kálium elemek 

eltávolítása, mivel ezeknek az elemeknek nagyon nagy az aktivációs hatáskeresztmetszetük 

termikus neutronokra, gamma-sugárzást bocsátanak ki és felezési idejük a 
136

Cs izotóppal 

összemérhető. 

4.1 Analitikai módszer fejlesztése 
135

Cs meghatározására 

4.1.1 A cézium kémiai elválasztása 

Ahhoz, hogy nagy tisztaságú cézium frakciót kapjak, mely tartalmazza a 
135

Cs, a stabil 

valamint a többi radioaktív cézium izotópot (
134

Cs, 
137

Cs), átfogó kémiai elválasztási módszert 

kellett adaptálnom. A folyamat lépéseit a 10. ábrán mutatom be, ahol láthatjuk, hogy az 

ismételt cézium szelektív megkötést AMP-n egy kationcserélő kromatográfia követi. Az AMP 

felelős a mátrix komponensek eltávolításáért, míg a kationcserés kromatográfia biztosítja a 

cézium frakció megtisztítását a maradék alkálifém (pl. nátrium és kálium) és alkáliföldfém 

(pl. bárium) elemektől. 
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10. ábra Hulladék minták kémiai feldolgozásának folyamatábrája 

Tanulmányoztam a kémiai elválasztás alap paramétereit a kémiai kitermelések és a 

dekontaminációs faktorok meghatározásával. Az elválasztást úgy modelleztem, hogy egy 

inaktív multielemes standard oldatot használtam. Mindegyik elem 10 ppm koncentrációt 

tartalmazott (lásd. 3.2 fejezet). A standard oldatot ugyanazon az úton dolgoztam fel, mint a 

valódi mintákat. A kémiai hozamok eredményeit különböző elemekre ICP-MS-sel határoztuk 

meg, melynek során összehasonlítottam a céziumot tartalmazó frakció (elutum) 

koncentrációját a kezdeti standard oldatéval (lásd 3. és 4. táblázat). 

3. táblázat Kémiai kitermelések a mintafeldolgozási folyamatban 

Alkáli elemek 
Komponens 

kitermelése a 

mérőmintában [%] 

Alkáliföldfém 

elemek 

Komponens 

kitermelése a 

mérőmintában [%] 

Cs 100 Ba 0,24 

Rb 60 Sr 0,02 

K elszennyezve Ca 9 

Na 14 Mg 56 
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4. táblázat Kémiai kitermelések a mintafeldolgozási folyamatban 

Átmeneti fémek 

Komponens 

kitermelése a 

mérőmintában (%) 

Egyéb elemek 
Komponens kitermelése a 

mérőmintában (%) 

Cr 14 Tl 1 

Mn 1,6 Se 12 

Fe elszennyezve Pb 1 

Co 0,1 As 1 

Ni 15 Ag 1 

  Cd 0,1 

 

A cézium kémiai kitermelése majdnem 100 % volt, míg a bárium hozama csak 0,24 % 

(dekontaminációs faktor 410) volt, ami azt bizonyítja, hogy a cézium elválasztása a báriumtól 

a standard oldatban nagyon jó volt. Ugyanez rubídium és magnézium esetében már nem 

annyira jó, de a 
135

Cs meghatározásánál a mérést és az eredményt érdemben ezek az elemek 

nem befolyásolják, mert a rubídiumnak és a magnéziumnak nincsenek jelentős interferenciái 

sem az ICP-MS módszernél, sem pedig a neutronaktivációs analízisnél. A rubídium a cézium 

mellett van az alkálifémek sorában a periódusos rendszerben, ezért az elválasztás 

hatékonysága, működése szempontjából érdemes volt vizsgálni. Az alkáliföldfémeket a 

bárium miatt volt érdemes vizsgálni (3. táblázat). 

A módszer legnagyobb hátránya, hogy egy minta feldolgozása 2 napot vesz igénybe. Mivel 

nem tudtam nagy tisztaságú laboratóriumi körülmények mellett dolgozni, a minták kis 

mértékben elszennyeződhettek olyan közönséges elemekkel, mint a nátrium, kálium vagy a 

vas. Azonban a cézium elválasztása ezektől az elemektől valószínűleg hatásos volt. Az EDTA 

a két- vagy többértékű fémionokkal komplexet képez, ezért a vas biztosan nem fog 

megkötődni a kationcserélő oszlopon. Ugyanez igaz a molibdénre, mely lúgos közegben 

molibdát-ion formában van jelen és mivel negatív töltésű, egyszerűen át fog folyni a 

kationcserélő oszlopon. Ez az elv érvényes még az ónra és az antimonra. Az alkálifémek 

eltérő kötéserősséggel redelkeznek a kationcserélő gyantákon. Legerősebben a cézium 

kötődik meg (lásd 2.4.2 fejezet), ezért az elválasztás különböző töménységű savakkal 

hatékonynak mondható, ahogy ez a kísérletek során látszott is (11. és 12. ábra). 

A módszert ezek után kipróbáltam valós radioaktív hulladék minták elemzésével. A hulladék 

minták a 
137

Cs és 
134

Cs izotópokon kívül néhány hasadási és aktiválási terméket tartalmaztak, 

mint például 
110m

Ag, 
125

Sb, 
60

Co, 
54

Mn, 
106

Ru, melyeket gamma spektrométerrel határoztam 

meg. A mintákat a 10. ábra szerint dolgoztam fel. A folyamat végén a céziumot 3 M sósavval 

eluáltam a kationcserélő oszlopról. Az oldatot utána bepároltam és 5 mL 0,1 M HCl-ban vagy 
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0,1 M HNO3-ban vettel fel újra 20 mL-es üvegedényben. Az így elkészített oldatokat gamma 

spektrométerrel valamint ICP-MS-sel és NAA-val mértem meg. Ahhoz, hogy a kémiai 

elválasztási folyamat szelektivitását ellenőrizni tudjam, a feldolgozási folyamat során minden 

frakciót meg kellett mérnem. Meghatároztam az aktivitási értékeket az eredeti (kiindulási) 

mintákban, az elroncsolt minta oldatokban valamint az első (1. AMP) és második (2. AMP) 

AMP csapadékban és a végső, tisztán céziumot tartalmazó oldatban. Ez utóbbit LSC-5 mL-

nek neveztem el. Az eredményeket két példán a 11. és 12. ábrákon mutatom be. 

 

11. ábra Különböző gamma-sugárzást emittáló izotópok aktivitása a H11-8 hulladék minta 

kémiai feldolgozásának folyamatában. 

 

12. ábra Különböző gamma-sugárzást kibocsátó izotópok aktivitása a H11-7 hulladék 

minta kémiai feldolgozásának folyamatában. 
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A H11-7 és H11-8 mintákban a cézium aktivitása szinte konstans volt minden frakcióban, 

amit igazol a magas kémiai kitermelés is céziumra az egész feldolgozási folyamat alatt. Sok 

minta feldolgozása alapján a Cs kitermelés értéke 50-100 % között mozgott a különböző 

mintákban. Fontos megjegyezni, hogy a 
134

Cs meghatározásáról ugyanazt a következtetést 

vonhatjuk le, mint a 
137

Cs meghatározásáról. Az ábrákról megállapíthatjuk, hogy az AMP 

egyáltalán nem köti meg a mangánt és a ruténiumot. Az első adag AMP használata után az 

antimon, kobalt és ezüst koncentrációja egy, két és három nagyságrenddel csökkent. A 

második adag AMP után a fent említett izotópok aktivitása a detektálási határ alá esett. 

A H12-1, H12-2, H12-7 és H12-13 jelű bepárlási maradék mintákat szintén a paksi 

atromerőmű hulladék tartályaiból vettük. 

4.1.2 135
Cs meghatározása ICP-MS-sel 

A 
135

Cs koncentrációját hulladékokban a következő egyenlettel határoztam meg: 

d

Cs

cornet

Cs f
S

I
C 





135

,135,

135

        (40)

 

ahol, 

fd: higítási faktor 

SCs-133: 
133

Cs érzékenysége (cps/ppb), meghatározása tiszta cézium standard oldatok ismert 

koncentrációinak ismételt mérései alapján történik. 

Inet,135,cor: A 
135

Cs nettó intenzitása a 135-ös tömegszámnál korrigálva a 
135

Ba izobár 

interferenciájával a következő egyenlet szerint: 

1138,135,,135, fIII Banetnetcornet         (41)
 

ahol Inet,Ba-138 a nettó intenzitás a 138 tömegszámnál a mintában. Az f1 egy korrekciós faktor a 

bárium hozzájárulásának a 135-ös tömegszámhoz, melyet a 
135

Ba és 
138

Ba nettó 

intenzitásának arányával számoltam ki bárium standard oldatokkal: 

 
stdBaBanetBanet IIf

,138,135,1 
      (42)

 

Az f1 faktor segítségével a Ba elem okozta interferenciák (izobár 
135

Ba interferencia, stabil Ba 

izotópok okozta abundance sensitivity, 
134

BaH
+
 izobár) vehető korrekcióba, arra az esetre, ha 

a Ba elválasztása nem tökéletes. Erre a célra a legnagyobb gyakoriságú stabil Ba izotóp, a 

138
Ba mért intenzitását használjuk. A nettó intenzitásokat mindig a vak mérésekből 

határoztam meg úgy, hogy a minták mért intenzitásaiból kivontam a vak minta intenzitásait, 
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valamint korrekciót végeztem ródium belső standard hozzáadása alapján a készülék 

instabilitásainak korrigálására: 

 
Rh

refRh

vakmértnet
I

I
III

,


       (43)

 

Imért: A minta vagy a standard mért intenzitása 

Ivak: A vak minta intenzitása (
135

Cs nélküli minta) 

IRh: A ródium vonalának nettó intenzitása (103-as tömegszám) a mintában vagy a standardban 

IRh,ref: A ródium vonalának nettó intenzitása (103-as tömegszám) a minták egyikében, 

kiválasztva, mint referencia minta 

Ahhoz, hogy ki lehessen számolni a 
135

Cs koncentrációját a mintában, a 135-ös tömegszámnál 

mért intenzitást korrigáltam a 
135

Ba hozzájárulásával, mely a 138-as tömegszám (
138

Ba) 

intenzitásának mérésén alapszik. A jó kémiai elválasztás miatt ez a korrekció tipikusan a 135-

ös tömegszám nettó intenzitásának körülbelül az 50 %-a. Ezenkívűl minden intenzitási értéket 

korrigáltam a fentiekben már említett ródium belső standard mért intenzitásával. 

A 
135

Cs koncentrációját a korrigált intenzitásból, a cézium érzékenységi faktor használatával 

határoztam meg. Ugyanakkor feltételeztem, hogy az ICP-MS mérés érzékenysége 
135

Cs-re 

megegyezik a stabíl cézium izotópéval (
133

Cs). Ez a feltételezés meghatározza a fentiekben 

említett módszer pontosságát és sajnos a stabíl 
133

Cs és a radioaktív 
135

Cs mellett ezt nem 

lehet közvetlenül kontrollálni a 
135

Cs standard oldat és a különböző stabíl vagy hosszú felezési 

idejű cézium izotópok hiánya miatt. Ennek ellenére valószínű, hogy az ICP-MS mérés 

érzékenysége közel azonos ugyanazon elem különböző izotópjaira, mivel a különbség az 

intenzitásokban, azaz a tömegtorzítási tényező elég alacsony. A tömegtorzítási tényező hatás 

jobb szemléltetése érdekében a különböző bárium izotópok mért érzékenységi értékeit a 5. 

táblázatban összegeztem. A standard szórás kevesebb, mint 1 % volt (0,64 %). 

5. táblázat Bárium analízisek érzékenységi faktorai a bárium standard oldat mérésével 

 

A fentieken kívűl mérésekkel ellenőriztük, hogy a stabil cérium áthallása a 135-ös 

tömegszámnál elhanyagolható. 
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4.1.3 Bizonytalanság számítása ICP-MS módszerben 

Az eredmények kombinált standard bizonytalanságát a bemenő paraméterek standard 

bizonytalanságából a Kragten-féle számolótábla (spreadsheet) módszerrel a Microsoft Excel 

program segítségével a bizonytalanság terjedésének általános törvénye alapján számoltam. A 

számolások eredményeit a H12-1 hulladék minta példáján a 6. táblázatban mutatom be. 

 

 



 

 

6. táblázat Excel munkalap a 
135

Cs koncentrációjának és annak kombinált standard 

bizonytalanságának kiszámolásához a H12-1 hulladék mintában ICP-MS mérésnél 
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A táblázat az eredeti bejövő (input) adatokat (mért adatok) tartalmazza. A nettó és ródium 

által korrigált mennyiségek bizonytalanságait közvetlenül a bejövő adatokból (háttér levonás 

és ródium korrekció) számoltam. A koncentrációk kombinált standard bizonytalanságait a 

Kragten-féle számolótábla (spreadsheet) módszerrel [45] a hibaterjedés törvénye alapján 

határoztam meg (lásd az eredményt a táblázat alsó sorában). Az adott példában a mérés teljes 

bizonytalansága körülbelül 7 % volt (68 % konfidencia szintnél). A főbb bizonytalansági 

tényezők az érzékenységi faktor (14 %), a nettó intenzitás a 135 és 138 tömegszámoknál a 

mintában (47 % és 7  %) és a bárium izobarikus interferenciájának korrekciójára használt 

faktor (20 %) (lásd a táblázat jobb oldalán). A részletes számításokat egy elemzés példáján a 

2. mellékletben mutatom be. 

Meghatároztam a módszert jellemző döntési küszöböt és detektálási határt. Az ICP-MS 

technikában hagyományosan az alábbi módszerrel határozzák meg a detektálási határt:  

LD= (BKG+3STD)/S 

ahol,  

LD: detektálási határ (ppb) 

BKG: vak minta intenzitása (cps) 

STD: vak minta mérésének standard deviációja (cps) 

S: érzékenység (cps/ppb) 

Az aktivációs analízisben hagyományosan a Curry-módszerével határozzák meg a detektálási 

határt. Az NAA és az ICP-MS összehasonlíthatósága érdekében mi egy közös elven 

(Bayesian statisztikán) alapuló, általánosan használható számítási módszert alkalmaztunk. 

A módszer döntési küszöbe (y) és detektálási határa (y) az ISO 11929-2010 szabvány 

szerint  a következőképpen adható meg: 

y=k  unc(0),         (44) 

y
#
≈2  y

* 

k=1,645 a valószínűségi eloszlás paramétere (a hiba valószínűsége 0,05), 

unc(0) a mérés bizonytalansága, amikor a mért érték egyenlő nullával és a 

detektálási határ (y), melyet egy egyszerű megközelítésből a y=2 y számolunk. 

A detektálási határt és a döntési küszöböt számolótábla (spreadsheet) segítségével határoztam 

meg. 



 66 

A 
135

Cs detektálási határa a H12-1 hulladék mintában 39 ngL
-1

 volt.  

A 
135

Cs meghatározás eredményeit különböző hulladék mintákban a 7. táblázatban  

összegeztem. 

7. táblázat 
135

Cs ICP-MS-sel mért koncentrációja különböző mintákban. A 

bizonytalanságokat 68 %-os konfidencia szintnél számoltam. 

Minta kód 
ICP-MS 
Cs-135 

[ng/L±σ(%)] 

H12-1 114,4±6,9 

H12-2 67,1±5,2 

H12-7 50,4±6,4 

H12-13 17,5±10 

Az ICP-MS mérések eredményei szerint, a 
135

Cs koncentrációi a különböző hulladék 

mintákban 18 és 115 ngL
-1

 között váltakoztak, ami 1 és 10 ng 
135

Cs-öt jelent a mért 100 ml-es 

mintákban. A tipikus mérési bizonytalanságok 5-7 % körül alakultak, amik több mint 30 

egyéni bejövő paraméterből származnak. Ezek a paraméterek a mért intenzitások különböző  

tömegszámoknál a mintában és a vakban, a kalibrációs források, melyeknek kis 

bizonytalanságuk van (kevesebb, mint 1-2 %), de a kombinált bizonytalanságok 5-7 % körül 

alakulnak, amit a táblázat is mutat. A koncentrciót ki lehet fejezni aktivitáskoncentrációban is, 

ami 0,5-5 BqL
-1

 
135

Cs a mért minták esetében. 

4.1.4 135
Cs meghatározása neutronaktivációs analízissel 

Az aktivációs analízis relatív módszere (k faktorok használatával vagy a nélkül) mint ismert 

igen pontos eredményeket adhat, viszont megfelelő 
135

Cs standard hiánya miatt ez 

kivitelezhetetlen volt. További lehetőségem az abszolút módszer alkalmazása volt, amely 

azonban nagy bizonytalanságot eredményez a sok nukleáris paraméterhez tartozó 

bizonyatalanságok miatt. Mivel 
135

Cs-re nem határozták meg az összevont nukleáris 

konstanst, a k0 tényezőt, ezért azt az ismert termikus hatáskeresztmetszetből és gamma 

gyakoriságból számoltuk (8. táblázat). Az általunk kiszámolt tényezőt felhasználva 

határoztam meg az ismeretlen minták 
135

Cs koncentrációját paraméteres standardizálás 

segítségével (k0 módszer). Majd az ICP-MS és az NAA eredmények egybevetésével kívántam 

a módszereket validálni.  
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A 
135

Cs koncentrációjának kiszámítása 

Az aktivációs analízis k0 standardizációs módszerét - a Hogdahl-féle konvenció szerint - arra 

használtam, hogy kiszámoljam a 
135

Cs tömegét a mintában (lásd irodalmazás) a következők 

szerint: 

 

  p

AupAu

AuAusp

sampleCs

Cs
Qf

Qf

kA

SDCt

N

m






 ,

0

,0

,0,

,136

135

1





















     (45) 

ahol, 

mCs-135: 
135

Cs mennyisége a mintában (g) 

N: A 
136

Cs 818 keV teljes energiájú csúcsának csúcsterülete 

S: Telítési faktor,  besugCs t
eS

  1361


    (46) 

D: Hűlési faktor,  cCs t
eD

  1361


     (47) 

C: Korrekciós faktor, 
mCs

t

t

e
C

mCs








 

136

1361





    (48)

 

t (s): A minta számolási ideje (élő idő) 

tm (s): A minta számolási ideje (valós idő) 

tbesug (s): A minta besugárzási ideje 

tc (s): A minta hűlési ideje 

Cs-136 (s
-1

): A 
136

Cs izotóp bomlási állandója 

Asp,Au: Az arany monitor specifikus intenzitása a mintával együtt besugározva: 

 
Au

Ausp
SDCtm

N
A 










,

,     (49)
 

ahol a szimbólumok a besugárzott arany mérésének paramétereire 

vonatkoznak. Például a 
198

Au 411 keV teljes energiájú csúcsának 

beütésszáma, az m tömeg (g) a 
197

Au targetre, az Au telítési faktorra (S), a 

bomlási (D) és korrekciós (C) faktorokra. 

t (s): Az arany monitor számolási ideje (élő idő) 

tm (s): Az arany monitor számolási ideje (valós idő) 

tbesug (s): Arany monitor besugárzási ideje (megegyezik a minta idejével) 

tc (s): Az arany monitor hűlési ideje 

Au-198 (s
-1

): Az 
198

Au izotóp bomlási állandója 

k0,Au: Kombinált nukleáris állandó a 
135

Cs(n,)
136

Cs reakcióra termikus 

neutronokkal a 
197

Au(n, )
198

Au reakcióval szemben a következő egyenlettel 

kifejezve [40]: 
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AuAuAu

iAu
Au

M

M
k

,0

0
,0














     (50)

 

 ahol 

M (gmol
-1

): A target elem (nuklid) molekuláris tömege (pl. 
135

Cs) 

i (-): A target nuklid gyakorisága (pl. 
135

Cs) 

 (-): A mért gamma vonal gamma gyakorisága, pl. a 
136

Cs 818 keV vonala 

0 (barn): Releváns nukleáris reakciók effektív termikus hatáskeresztmetszete, pl. 
135

Cs(n,)
136

Cs 

f (-): A termikus (th) és epitermikus (e) neutronok fluxus aránya: 

 
e

thf





       (51)

 

th: Termikus neutronfluxus (ncm
-2
s

-1
) 

e: Epitermikus neutronfluxus (ncm
-2
s

-1
) 

Q0 (): A rezonancia integrál (I0 ()) és a termikus neutron hatáskeresztmetszet (0) 

aránya 2200 ms
-1

 neutron sebességnél 

  
 

0

0
0






I
Q 

      (52)

 

 ahol I0 () (barn): rezonancia integrál 

 0: (lásd fent) 

 (-):  Korrekciós paraméter, az epitermikus neutronfluxus eltérése az 1/E 

megoszlástól, ahol e(E)1/E
1+

. 

p (-): 
136

Cs detektálási hatásfoka 818 keV-os csúcsnál 

p,Au (-): 
198

Au detektálási hatásfoka 411 keV-os csúcsnál 

Végezetül a 
135

Cs koncentrációját (CCs-135) a mért tömegből (mCs-135) számoltam ki a 

következő egyenlet szerint: 


 


V

m
C Cs

Cs
135

135

      (53)

 

ahol 

V (L):  Eredeti minta térfogat 

 (-): Kémiai kitermelés 

A 
135

Cs számolásokban használt termikus hatáskeresztmetszetet és rezonancia integrált 

Hatsukawa és társai [31] cikkéből vettem [2] és a nukleáris állandókkal együtt a 8. táblázatban 

összegeztem. Megjegyzendő, hogy az elmúlt években Hatsukawa cikkéhez hasonló 
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hatáskeresztmetszet értékeket tartalmaz 
135

Cs-re Katoh és társai [3] cikke és Mughabghab [46] 

atlasza a neutron rezonanciákról. 

Mivel a 
135

Cs nem szerepel a k0-adatbázisban, ki kellett számolnom a k0 faktort a (50) 

képlettel, melyet a 8. táblázatban tüntettem fel. A faktor pontosabb kiszámolásához 

(meghatározásához) 
135

Cs standard oldat kellene, ami viszont nem kapható. 

8. táblázat 
135

Cs meghatározására használt nukleáris állandók neutronaktivációs 

analízisnél [31] 

 

A besugárzási csatorna jellemzése 

Ahhoz, hogy pontos eredményeket kapjunk a k0-neutronaktivációs analízisre, meg kellett 

pontosan határoznom a besugárzó csatornában az  korrekciós paramétert, az f fluxus arányt 

és a th termikus neutronfluxust a besugárzási idő alatt. 

A paramétereket a monitorok sorozatainak méréseiből számoltam. 

1. Az  faktort csupasz három izotópos monitoring módszerrel határoztam meg 
198

Au, 
95

Zr 

és 
97

Zr izotópok méréseiből [47]. A mért Asp értékekből, a már ismert k0 értékekből és a 

fenti három nuklid hatásfokaiból az a és b paramétereket ki lehetett számolni. Ezután az  

értékét határoztuk meg a (56) egyenlet alapján iteráció segítségével, amikor is  f()=0. 

1
1

1,

2,

1,0

2,0

2,

1,


p

p

sp

sp

k

k

A

A

a 



       (54)

 

1
1

1,

3,

1,0

3,0

3,

1,


p

p

sp

sp

k

k

A

A

b 



       (55)

 

𝑓(𝛼) = (𝑎 − 𝑏) [
𝐼0(𝛼)

𝜎0
]
1
− (𝑎 − 1) [

𝐼0(𝛼)

𝜎0
]
2
+ (𝑏 + 1) [

𝐼0(𝛼)

𝜎0
]
3
= 0

 , (56)

 

ahol az 1, 2 és 3 indexek az 
198

Au (441 keV), 
95

Zr (724 keV) és a 
97

Zr (744 keV) izotópok 

paramétereire vonatkoznak. 
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Az α számolásához ki kellett fejezni az α értéke alapján korrigált rezonancia integrálokat 

(I0(α)), amelyeket a (32) egyenlet alapján további nukleáris konstansok segítségével 

határoztunk meg. 

2. Az  korrigált Q0 értékeket 
198

Au, 
95

Zr, 
97

Zr és 
136

Cs izotópokra a következő egyenlet 

szerint számoltam ki: 

 
 

  








Cdr EE

I
Q







12

429,0429,00

0

0
0

    (57)

 

3. A termikus és epitermikus neutronfluxus arány (f()) számolása a „Cd arányon” vagy a 

„csupasz két izotópos monitor” módszeren alapszik. Az utóbbi esetben f(α) értékét  a 
95

Zr 

(724 keV) és 
97

Zr (744 keV) izotópok mért Asp értékeiből, az ismert k0 értékekből a 

meghatározott Q0 és p értékekből számoltam ki a következők szerint: 

 

   

3,

2,

3,0

2,0

3,

2,

3

3,

2,

2

1,

2,

3,0

2,0

p

p

sp

sp

sp

sp

p

p

e

th

k

k

A

A

Q
A

A
Q

k

k

f





















    (58)

 

A nukleáris paramétereket [2] hivatkozásból vettem a fentiek kiszámolásához és a 9. és 10. 

táblázatban összegeztem őket.  

9. táblázat A neutrontér jellemzéséhez használt monitorok főbb nukleáris paraméterei 

(két táblázatban) 

 

 

A 
136

Cs esetében az Er effektív rezonancia energia közelítőleg 60 eV [31]. 
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Az , a termikus és epitermikus neutronfluxusok mért értékeit a 10. táblázatban tüntettem fel. 

10. táblázat A besugárzási csatorna neutron terének jellemző paraméterei három 

különböző besugárzási időpontban  

 

A kapott eredményeket az MTA EK Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium 

munktársai (Sziklainé László Ibolya és Simonits András) az RNAACNC szoftverrel 

ellenőrizték. Megállapítottuk, hogy a két fajta számolási módszerrel kapott eredmények 

egymással jól egyeznek. 

4.1.5 Bizonytalanság számítása NAA-ban 

A mérési bizonytalanságot a hibaterjedési törvény alapján számolótáblával vagy más néven 

„spreadsheet” módszerrel [45] számoltam. A paramétereket és az eredmények kombinált 

standard mérési bizonytalanságát egy elemzés (H12-1 minta) példáján a 11. táblázatban 

foglaltam össze. A részletes számításokat a 3. mellékletben mutatom be. 
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11. táblázat Excel sheet a 
135

Cs  koncentrációjának és kombinált bizonytalanságának a 

számolásához a H12-1 hulladék mintában NAA alapján (közbenső spreadsheet 

számolások eredményei nincsenek mutatva) 

 
a Becsült érték 

A főbb nukleáris paraméterek megvastagított betűkkel vannak jelölve. 

A kiegészítő számolási paraméterek dőlt betűkkel vannak írva. 

 

Az adott példában a mérés átfogó bizonytalansága 7 % volt (68 %-os konfidencia szinten). A 

főbb hozzájárulások a bizonytalansághoz a csúcs terület meghatározása a 
136

Cs 818 keV 

gamma vonalánál (kb. 52 %) és a k0,Au faktor 26 %-os hozzájárulással voltak. A k0 faktor 

bizonytalansága a nukleáris paraméterekből 3,6 % (11. táblázat). A számolási 

bizonytalanságot nagy mértében befolyásolta a csúcsterület meghatározásnak pontossága, 

melyet a Compton háttér és egyéb zavaró gamma-vonalak (
134

Cs és 
137

Cs izotópok gamma- 

vonalai) befolyásoltak a spektrumban. 
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A neutronaktivációs analízis szerint, a 
135

Cs koncentrációk 20 és 120 ngL
-1

 között 

váltakoznak a vizsgált hulladék mintákban, melyek megfelelnek körülbelül 0,1-1 ng 

135
Cs/mért mintának (13. táblázat). 

12. táblázat 
135

Cs NAA-val mért koncentrációja különböző mintákban. A 

bizonytalanságokat 68 %-os konfidencia szintnél számoltam. 

 

A spreadsheet módszerrel számolt mérési bizonyalanságok jellemzően 6-18 % között 

váltakoztak. Hulladék mintákban a 
135

Cs detektálási határa 15-20 ngL
-1

 között váltakozott. 

(Számolás az ISO 11929-2010 szerint.) A detektálási határt a 4.1.3. fejezetben bemutatott 

módszerrel számoltuk. 

4.1.6 Az ICP-MS és NAA által kapott eredmények összehasonlító 

értékelése 

A 13. ábrán jól lehet látni, hogy a két különböző méréstechnikával kapott eredmények 

egymással jól egyeznek. Az eredmények közelítenek az elméleti eredményekhez, melyet az 

egyes meredekségű origóból kiinduló illesztett vonal jelez. A vonal meredeksége 1,0350,039 

Az illesztési jóság R
2
=0,994. 2  bizonytalansággal (95 %-os konfidencia szintnél) minden 

mért érték az illesztett vonalon fekszik. 

Mindkét méréstechnikának magas és összemérhető detektálási határai vannak 10 és 50 ngL
-1

 

között. 

A két méréstechnika bizonytalansága hasonló mértékű és megállapítható, hogy az ICP-MS-

nél ez az érték egy kicsit jobb 5-7 %, míg az NAA esetében ez már 6-18 % között váltakozik. 

A neutronaktivációs analízis kítűnő méréstechnika ahhoz, hogy azonosítsuk a 
135

Cs izotópot a 

136
Cs könnyen detektálható teljes energiájú csúcsának segítségével a gamma-spektrumban. Az 

ICP-MS nagyobb pontosságú mérési eredményeket biztosít, de könnyen adhat hibás értékeket 

az izobár és egyéb interferenciák miatt (pl. ha a bárium elválasztás nem hatásos). 
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13. ábra Az ICP-MS és NAA eredmények összehasonlító ábrázolása. (Az ábrán az 

eredmények 1 szórással szerepelnek.) 

A radiokémiai elválasztás elkerülhetetlen és fontos része mindkét módszernek. A két technika 

alkalmazása együtt növeli a 
135

Cs pontos és precíz meghatározásának megbízhatóságát 

radioaktív hulladékokban. A radiokémiai módszer kalibrálása és validálása után elsősorban a 

fenti okok miatt volt célszerű az ICP-MS technikát alkalmazni a 
135

Cs meghatározására 

hulladék mintákban, mivel a módszer nagyobb pontossággal rendelkezik és a mérés 

megvalósítása kevésbé bonyolult. 

A
135

Cs meghatározás eredményének paraméter érzékenysége k0-NAA módszer esetében 

A k0-NAA 
135

Cs meghatározási módszer sok paramétertöl függ, köztük számos nem jól ismert 

nukleáris paramétertől is. Ezért az NAA paraméter érzékenységét bizonyos input paraméterek 

értékeinek megváltoztatásával teszteltem (nukleáris állandók, neutronfluxus paraméterek). A 

bemenő paraméterek értékeit 10 és 100 %-kal növeltem. A kiválasztott paramétereket és a 

számolások eredményeit a 14. táblázatban mutatom be. A koncentrációkat spreadsheet 

módszerrel számoltam. 
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13. táblázat Paraméter érzékenység tesztelése a 
135

Cs k0-NAA meghatározásában 

 

Az eredményt természetesen számos paraméter együtt befolyásolja. Ez történhet arányosan 

vagy fordítottan arányosan a (43) egyenlet szerint, de más paraméterek hatása sokkal 

komplexebb. A 13. táblázatból kiderül, hogy az  és Er értékeknek kis hatása van az 

eredményekre. 

A módszer ugyanakkor érzékeny a 0 értékek változásaira. Az összetett elemzési eljárás 

esetében a 6-18%-os mérési bizonytlanság a viszonylag alacsony 
135

Cs koncentrációk mellett 

elfogadhatónak tűnik. Nem várható, hogy k0-NAA módszerrel ennél lényegesen pontosabb 

értékeket kapjunk. 

137
Cs/

135
Cs aktivitás arány radioaktív hulladékban 

A mérések eredményeiből kiszámoltam a 
135

Cs aktivitáskoncentrációkat és a 
137

Cs/
135

Cs 

aktivitás arányokat és utóbbiakat összehasonlítottam az „elméleti” származtatott értékekkel 

[48]. Az elméleti 
135

Cs és 
137

Cs aktivitás értékeket az Unirassos számítógépes kóddal 

határozták meg VVER-440 reaktorok fűtőelemeire átlagos neutronfluxus mellett. A 
135

Cs és 

137
Cs aktivitás arány majdnem független a kiégéstől a 10000 és 30000 MWd/t kiégés 

tartományban. Az adatokat a 14. táblázatban összegeztem. 

14. táblázat Mért 
137

Cs/
135

Cs aktivitásarány különböző mintákban. Az eredmények az 

elméletileg meghatározott 
137

Cs/
135

Cs aktivitás arányokkal vannak összehasonlítva. 
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A 14. táblázat eredményei alapján megállapítottam, hogy a hulladékokban mért és a 

fűtőelemekre számolt aktivitás arányok között nagyságrenden belüli egyezés mutatkozik 

három hulladék minta esetében. A H12-13 mintában jelentősen kisebb 
137

Cs/
135

Cs aktivitási 

arányt mértem. Ennek az az oka, hogy míg a hulladékok, melyeket a H12-1, H12-2 és H12-7 

konténerekben tároltak viszonylag frissek, addig az a hulladék, melyet a H12-13 konténerben 

tároltak hozzávetőlegesen 10-15 éves lehet, ahol a 
137

Cs már jelentősen lebomlott és így a 

mért 
137

Cs/
135

Cs aktivitás arány csökkent. 

4.2 Alkalmazási példák 

A dolgozatban különböző atomerőművi mintákban vizsgáltam a 
134

Cs, a 
135

Cs és a 
137

Cs 

aktivitását és ezek aránya alapján a minta környezetében a kiégést és a termikus neutronfluxus 

értékét kívántam meghatározni. Vizsgáltam primer hűtővíz mintákat, radioaktív hulladék 

mintákat, melyek VVER-440 reaktorból származtak és néhány egyéb mintát. 

4.2.1 A kiégés és a termikus neutronfluxus meghatározása 
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs izotópok aktivitása alapján 

A mért 
134

Cs/
137

Cs és 
137

Cs/
135

Cs izotóp arányokat a kiégés és a termikus neutronfluxus 

meghatározására használják a következő elvek alapján. A 
134

Cs-nek direkt hasadásos úton 

alacsony a hozama. Leginkább a stabíl 
133

Cs neutronaktivációjából keletkezik. A 
137

Cs viszont 

teljes egészében direkt hasadásos úton keletkezik 
235

U-ból vagy 
239

Pu-ból. 

Az irodalomból [49,50,51] jól ismert, hogy a 
134

Cs/
137

Cs elméleti aktivitás aránya az 

üzemanyag kiégési szintjétől függ. A gyakorlatban az aktuális értékek egyéb paraméterektől 

is függnek, mint az 
235

U kezdeti dúsításától, a hűtővíz bórsav koncentrációjától stb. Ezeket 

teljes reaktor szimulációkból lehet kiszámolni. Az elméleti értékeket négy egymást követő 

működési ciklusra vetítve egy VVER-440 reaktorban a 14. ábra mutatja. 
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14. ábra A 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arány függése az üzemanyag kiégésétől egy 500 MWe-os 

VVER-440-es reaktorban (SCALE kód alapján számolva) [49] 

A következőkben a fenti bemutatott összefüggést használtam, hogy megbecsüljem a kiégést a 

mért 
134

Cs/
137

Cs aktivitási arányból. 

Az irodalom szerint [11] a 
137

Cs/
135

Cs arány csak csekély mértékben függ az aktuális kiégési 

szinttől, mivel ez a termikus neutronfluxus indikátora, mely a fűtőelemet éri. 

Chao és Tseng [11] kifejlesztett egy algoritmust a 
137

Cs/
135

Cs tömegarány kiszámolásához a 

termikus neutronfluxus függvényében, melyet grafikusan a 15. ábra mutat. 
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15. ábra A kalkulált 
137

Cs/
135

Cs tömegarány a termikus neutronfluxus függvénye szerint 

(Chao és Tseng szerint) [11] 

Radioaktív minták 
137

Cs/
135

Cs arányai, mint fissziós termékek különböző hasadási 

nuklidokból keletkeznek, mint például 
235

U, 
233

U, 
239

Pu. A 
135

Cs hozama hosszú ideig 

besugárzott hasadóanyagban vagy üzemanyagban, nagyban függ a neutronfluxustól. 

Anyaelemének a 
135

Xe-nek kiemelkedően nagy neutron befogási hatáskeresztmetszete van 

(2,610
6
 b). Az 

235
U termikus neutron hasadásából kiindulva, a 

135
Cs egyedi hasadási hozama 

(independent fission yield, IFY) csak 0,55 % (IFYXe-135=2,45 %). Ahogyan a 2.2 fejezetben 

már leírtam, a 
135

Cs főleg (több mint 90 %-a) prekurzoraiból keletkezik. 

A 
135

Xe-ből tulajdonképpen vagy 
135

Cs vagy 
136

Xe keletkezik az adott termikus neutronfluxus 

függvényében. A 
135

Xe sorsát illetve a 
135

Cs és 
136

Xe keletkezési arányát 
235

U tartalmú hasadó 

anyag besugározásakor a következőképpen lehet kifejezni: 

     XeXeN
dt

CsN 135135
135

        (59) 

      thXeXeN
dt

XeN
  135135

136

       (60) 

Ezt a „versenyzést” a 
135

Cs és 
136

Xe között a következő formában is le lehet írni: 
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  thXe

Xe

XeN

CsN








135

135

136

135

       (61) 

A 
135

Cs aktuális képződési hozama (production yield, PY) összefüggésben áll a kumulált 

hasadási hozammal (cumulated fission yield, CFY) a 135. tömegszámú izobárra. 

 
 

   
        CsIFYBaIFYCsIFYCFY

XeNCsN

CsN
PY 135135135

136135

135

135% 


  (62) 
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 (63) 

ahol, 

(
135

Cs)=2,1210
-5
s

-1
; (

135
Xe)= 2,610

6
 b és IFY(

135
Cs)= 0,55 %.    (64) 

Hayes és tásainak [52] pár éve megjelent cikkében egy pontosabb modelről számolnak be, 

mely leírja a 
137

Cs/
135

Cs valamint 
136

Xe/
134

Xe arányok függését a termikus neutronfluxusától. 

Az analitikai kifejezéseket a teljes reaktor szimulációk eredményeivel validálták, ahol 

figyelembe vették a képződési és bomlási láncokat minden jelentős aktinidára és hasadási 

termékre. A számolások eredményeit sikeresen összehasonlították a kísérleti adatokkal is. Az 

eredmények megmutatták, hogy a pontos 
137

Cs/
135

Cs arányok főleg a termikus 

neutronfluxustól függenek és az adott reaktor erőművi története alapjaiban befolyásolja az 

arányt (pl. a reaktorok leállítások száma). A 
137

Cs/
135

Cs arányra a reaktor leállításoknak 

jelentős hatása van különösen a magasabb (510
13

 cm
-2

s
-1

) termikus neutronfluxusoknál. A 

137
Cs/

135
Cs arány csökken az ideális értékkel összehasonlítva, ahol a leállítás okozta hatást 

figyelmen kívül hagyják. Ezek az eredmények megmutatták, hogy az üzemanyag dúsítás csak 

magas fluxusoknál válik fontossá, ahol a kumulatív hozamok különbségei uránra és 

plutóniumra jelentőssé válnak. 

Végső soron egy egyszerűsített számolási módszert használtam Chao és társai [11] alapján, 

hogy megbecsüljem a termikus neutronfluxust a mért 
137

Cs/
135

Cs tömegarányok figyelembe 

vételével különböző mintákban. 

4.2.2 Normál üzemi hűtővíz minták elemzése 

Radioaktív hulladék minták feldolgozását a 3.1.1 pontban részletesen bemutattam [40]. 

Ebben a pontban primerköri hűtővíz minták elemzését mutatom be. A hűtővízben a 

radiocézium izotópok elsősorban hibás fűtőelemekből származnak. A kutatások célja az volt, 
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hogy a hibás fűtőelem állapotára vonatkozó valamilyen következtetést vonjunk le a 

hűtővízben mért 
134

Cs, 
135

Cs, és 
137

Cs izotópok arányából. Nyomottvizes reaktorokban a 

fűtőelemek online állapot értékelése hagyományosan az illékony radiojód izotópok primer 

köri hűtővízben mért koncentrációjának elemzésén alapul. (Forralóvizes reaktorokban az 

elemzéseket elsősorban a radioaktív nemesgáz izotópok mérése alapján végzik.) Ezért röviden 

áttekintem a radiojód izotópok koncentrációjából levonható következtetéseket is, és ezeket 

egészítem ki a szintén illékony Cs izotópok koncentrációjából levonható következtetésekkel. 

Hűtőviz minták feldolgozására egy gyorsabb módszert dolgoztam ki (lásd részeletesen a 

3.1.3) pontban). Egy liter hűtővíz mintát 0,45 m átmérőjű membránon szűrtem meg, 

eltávolítva ezzel a korróziós részecskéket. A szűrletet ezután 0,1 M HCl-val 

megsavanyítottam és egy AMP-PAN oszlopra öntöttem. A minták feldolgozásánal a szerves 

roncsolást kihagytam, mivel nem volt rá szükség. A cézium előkoncentrálása az AMP-PAN 

oszlopon (belső átmérő 7 mm, hosszúság 50 mm, a gyanta száraz súlya 0,5 g) történt. Az 

AMP-t 5 mL 2 % EDTA-0,75 M NaOH komplexszel oldottam fel. Az erősen lúgos terhelő 

oldat feloldotta az AMP-t és az a céziummal valamint a báriummal együtt kimosódott az 

oszlopból. Az elutumot ezután közvetlenül egy kis Dowex 50 kationcserélő oszlopra (belső 

átmérő 7 mm, hosszúság 50 mm) öntöttem fel, melyet 10 mL 5 %-os NaCl oldattal 

készítettem elő a terheléshez. Mivel a bárium erős komplexet képez az EDTA-val, az nem 

maradt a kationcserélő oszlopon, hanem az effluensbe került. Ezután 5 mL desztillált vízzel, 

15 mL 0,75 M HCl-val mostam az oszlopot. A céziumot 10 mL 3 M HCl-val sikerült 

lemosnom az oszlopról. A céziumot tartalmazó oldatot óvatosan, közel szárazra pároltam és 

2,5 mL nagytisztaságú 0,5 M salétromsavban vettem fel újra [53]. 

A mintákat - vak minta használatával - nagyfelbontású induktív csatolású kettős fókuszálású 

tömegspektrométerrel (HR ICP-SFMS, típus: Element2) a már ismertett módon mértem meg. 

A kalibrációhoz bárium és cézium standard oldatokat (10 és 100 ppb) használtam. A kémiai 

kitermelés ezzel az új eljárással hasonló volt mint a 3.1.1 pontban megismert folyamaté, 

viszont a feldolgozási idő egy napra csökkent. Ezt a fajta radiokémiai elválasztást alkalmazva 

meg tudtam határozni a 
135

Cs koncentrációját ICP-MS-sel. Az eredményeket korrigáltam a 

kémiai kitermeléssel, melyeket 
137

Cs gamma-spektrumából számoltam ki a mintában. A 

kitermelések 75 és 100 % között változtak. 

Az elválasztási folyamat optimalizálásához 
133

Ba és 
137

Cs standardokkal jelzett oldatokat 

használtam, hogy ellenőrizzem a szelektivitást és a kémiai kitermelést. A 
133

Ba és 
137

Cs 

aktivitásokat gamma spektrométerrel határoztam meg az eluált frakciókban. 
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Üzemanyag állapot meghatározás a radiojód izotópok mérésével 

A radiojód izotópok aktivitásainak mérése atomerőművi hűtővízben rutin gyakorlat, amivel 

monitorozni tudják az üzemanyag kazetták állapotát, meg tudják határozni, hogy van-e 

inhermetikus fűtőelem a reaktorban [54]. A fűtőelem-állapot ellenőrzés on-line és off-line 

vizsgálatokból áll. Mindegyik esetben az öt jód izotóp (
131

I, 
132

I, 
133

I, 
134

I és 
135

I) 

aktivitáskoncentrációit határozzák meg gamma-spektrométerrel. On-line vizsgálatok során a 

hűtővíz radiojód koncentrációit üzemelő reaktor mellett határozzák meg stabíl üzemi 

feltételek és tranziensek (reaktor leállások, indítások) mellett. Off-line vizsgálatokat a 

leállított reaktorban végeznek. Ennek leggyakoribb módja az ú.n. sipping vizsgálat, amikor a 

fűtőelem kazettákat egyenként megemelve vizsgálják, és ellenőrzik a hasadási termékek 

esetleges szivárgását. 

Közismert, hogy a hasadási termékek a hűtővízben részben a szivárgó üzemanyagokból, 

részben a kazetták felszínének üzemanyag kontaminációjából erednek. A két különböző 

forrást egymástól megkülönböztetni legegyszerűbben a különböző felezési idejű jódizotópok 

arányainak mérésével lehetséges. A közvetlen (on-line) üzemanyag-állapot értékelés elmélete 

másutt részletesen le van írva [55-56]. Az alábbiakban az analízisek eredményeit mutatom be 

a paksi atomerőmű 1. reaktorának esetében a 2011-2014 időszakban. 

A 
131

I, 
134

I és a teljes jód koncentrációkat a 16. ábrán mutatom be az 1. reaktor 29-31 ciklusai 

alatt. (Az adatokat a paksi atomerőműben mérték.) 

A 16. ábrán látható a 
131

I koncentráció ingadozása és a 
134

I koncentráció kismértékű 

növekedése a 29. ciklus alatt. A 30. ciklus alatt jelentősen nőtt a 
134

I és az összes I 

koncentráció, a 
131

I koncentráció továbbra is ingadozott.  A 31. ciklus alatt magas, de stabil 

volt a 
134

I és az összes I koncentráció és továbbra is ingadozott a 
131

I koncentráció. 
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16. ábra 
131

I, 
134

I és a teljes jód koncentrációk az 1. reaktor hűtővizében a 29-31. reaktor 

kampányok alatt. (A méréseket a reaktor személyzete végezte.) A radiocézium 

meghatározásához használt mintavételi periódusokat nyilakkal jelöltem. 

A paksi atomerőmű Vegyészeti Főosztályán elvégezték a fűtőelem hermetikusságának 

értékelését a fenti mérések alapján. Az állapotértékelés a következőképp összegezhető: 

A rövid felezési idejű jód izotóp (
134

I) koncentrációi és a hosszú felezési idejű jód izotóp (
131

I) 

csúcsai egy szivárgó üzemanyag jelenlétét jelzik mikro-repedéses hibával a 29. kampányban. 

A hibás üzemanyagot a 30. műveleti ciklus alatt is detektálták. Ezt a gyakori 
131

I tüskés 

csúcsok jelölik, illetve lehet látni csúcsot a reaktor leállásánál 2013. áprilisában. A rövid 

felezési idejű 
134

I koncentrációjának egyenletes növekedése a 30. ciklus alatt azt mutatja, 

hogy az üzemanyag elszennyezte a hűtővizet (és a primerkör felszíneit, pl. kazetta falat), ami 

makro-repedésre utal. A 31. ciklus alatt a rövid felezési idejű izotópok koncentrációja stabillá 

vált, de az aktivitáskoncentrációk magas szinten maradtak, mely a megemelkedett felszíni 

szennyezés jele. Ez valószínűleg a fent említett repedés miatt van, mely a 30. ciklusban 

mikrohibából makrohibává fejlődött. A 
131

I csúcsok egy szivárgó üzemanyag pálca jelenlétét 

jelzik ezen ciklus alatt. 

Az on-line radiojód mérésekből nem tisztázódott, hogy vajon a hasadási termékek 

fokozatosan emelkedő szintjei, melyeket a kampányok alatt megfigyeltünk, egyetlen egy 
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sérült üzemanyag pálcából származnak vagy kampányonként keletkezett egy-egy hibás 

fűtőelem. 

Az off-line radiojód méréseket minden egyes leállási periódus után elvégezték, hogy 

ellenőrizzék az adott, éppen mozgatott kazetták hermetikusságát (a kazetták körülbelül 25 %-

át rendszeresen helyettesítik friss kazettákkal minden ciklus után). Ezen sipping tesztek során 

nem találtak szivárgó üzemanyagot a kiemelt kazetták között a 29. és 30. ciklusok után. 

(Általában csak a kazettáknak körülbelül az egy negyedét távolítják el és csak ezeken 

végeztek sipping vizsgálatot.) Viszont a 31. ciklus után egy szivárgó kazettát detektáltak, 

melynek során kiderült, hogy ugyanarról a szivárgó üzemanyag pálcáról van szó, mely a 

kibocsátásokért volt felelős mind a három műveleti ciklus alatt. 

134
Cs, 

137
Cs és 

135
Cs aktivitások és nuklid arányok a primer hűtővízben 

Meghatároztam a 
134

Cs, 
137

Cs és 
135

Cs izotópok aktivitáskoncentrációit a hűtővízmintákban a 

jelzett mintavételi periódusokban (16. ábra). Az első mintavételi periódus a reaktor leállása 

alatt történt a 30. ciklus végén. Mintákat vettek még a hűtővízből stabil üzem alatt (2. 

mintavételi periódus) és a reaktor leállásakor a 31. ciklus végénél (3. mintavételi periódus). 

Arra voltam kíváncsi, hogy a hibás fűtőelem kiégettsége és a fűtőelemet ért neutronfluxus 

hogyan mutatkozik meg a hűtővíz radiocézium összetételében. A 
137

Cs és a 
134

Cs/
137

Cs 

aktivitás arányait a reaktor személyzete mérte meg. Az eredményeket a 17. ábrán mutatom be. 
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17. ábra 
137

Cs aktivitáskoncentrációi és 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arányok az 1. reaktor 

hűtővizében a 29-31. kampányok alatt. 

Ahogy a fentiekben már említettem a 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arány az üzemanyag kiégés 

szintjétől függ, ezért ezt az arányt használhatjuk a hibás üzemanyag pálca aktuális kiégésének 

megbecsüléséhez.  A cézium izotópok hűtővízben főleg a sérült fűtőelemből származnak. Az 

egyes ciklusok mérési eredményeit a következő táblázatban tüntettem fel a 
134

Cs/
137

Cs 

aktivitás arányok és a becsült kiégési szintek szerint (15. táblázat). 

15. táblázat A mért 
134

Cs/
137

Cs arány és a számolt kiégés 

 

(HM=heavy metal=nehézfém) 

A 15. táblázat látható eredmények alapján megállapítottuk, hogy 

1. a 29. és 30. ciklusok alatt ugyanaz a fűtőelem volt a felelős a megnövekedett hasadási 

termék szintekért a hűtővízben (mikro repedés makro repedéssé fejlődött, a kiégés 

növekedett 17000-ről 26000 MWd/t HM értékre, 1-2 éves fűtőelemeket nem 

távolítanak el), 

2. mivel a hibás fűtőelemeket nem távolították el a reaktorból a 30. ciklus végén, a 

szivárgó kazettát tovább használták a 31. ciklus alatt is, 
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3. továbbá a 31. ciklusban sem a felszíni szennyezés sem a kiégési szint nem növekedett 

jelentősen. 

Feltételezzük, hogy a sérült fűtőelemet egy alacsony neutronfluxusú pozícióba helyezték a 

reaktorban a 31. ciklus alatt. 

A hibás fűtőelem, melyet a 31. ciklus után off-line sipping technikával azonosítottak, 

41700 MWd/t (nehézfém) teljes kiégésű volt és összesen négy évet töltött a reaktorban. Ezt a 

magas kiégési értéket on-line hűtővízmérésekkel a magas felszíni szennyezés miatt nem 

tudtuk megerősíteni. 

Meghatároztam a 
135

Cs koncentrációit a 
134

Cs és 
137

Cs izotópokkal együtt néhány hűtőviz 

minta estében is. Az eredményeket a 16. táblázatban összegeztem. 

16. táblázat 
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs aktivitáskoncentrációk hűtőviz mintákban a paksi 

atomerőmű 1. számú reaktorának 30. és 31. ciklusa alatt 

 

Emelkedett 
134

Cs és 
137

Cs koncentrációkat lehetett mérni mindkét reaktor ciklus (30 és 31) 

alatt a fűtőelem-hiba miatt. Ha összehasonlítjuk ezeket az aktivitás szinteket a sértetlen 

kazetták adataival, láthatjuk, hogy 1-2 nagyságrendbeli különbség is van az eredményekben. 

A 
135

Cs koncentráció 15-456 mBq/L értékek között váltakoztak, ami 0,35-11 ng/L értékeknek 

felel meg. A mérés detektálási határa körülbelül 0,1-3 ng/L volt ICP-MS-sel radiokémiai 

elválasztás után. 500-1000 mL közötti minta mennyiségeket dolgoztam fel. A kémiai 

kitermelés 50-90 % között váltakozott. Az aktivitás arányokat ugyanazon mintákra a 17. 

táblázatban összegeztem. 

  

akt.konc. bizonyt. akt.konc. bizonyt. akt.konc. bizonyt. koncentráció bizonyt.

Bq/L % Bq/L % Bq/L % ng/L %

10TV20/4 2013.04.06 reaktor 1,35E+04 1,3 1,58E+04 2,1 ≤ 0,12 ≤ 2,8

10TV20/6 2013.04.06 szivárgó 1,14E+04 1,3 1,30E+04 2,1 0,085 16 1,99 16

10TV20/7 2013.04.06 üzemanyaggal 2,33E+03 2,7 2,57E+03 3,9 ≤ 0,15 ≤ 3,4

10YA20 2013.04.10 1,25E+05 0,6 8,65E+04 1,0 0,456 13 10,65 13

Hűtővíz mintavétel az 1. reaktorból állandósult működési feltételekkel a 31. ciklus alatt

10TV20A 2013.09.06 reaktor 3,12E+04 1,3 3,08E+04 2,0 0,159 9,8 3,73 9,8

10TV20B 2013.09.06 sértetlen 3,12E+04 1,3 3,08E+04 2,0 0,156 4,9 3,64 4,9

10TV20/0 2014.03.28 üzemanyagokkal 1,13E+04 1,3 1,22E+04 2,2 0,049 9,3 1,15 9,3

10TV20/2 2014.03.29 reaktor 9,37E+03 1,4 1,04E+04 2,3 0,036 14 0,84 14

10TV20/3 2014.03.29 sértetlen 9,16E+03 1,5 9,91E+03 2,3 0,043 16 1,02 16

10TV20/4 2014.03.29 üzemanyagokkal 6,40E+03 1,6 6,88E+03 2,5 0,028 14 0,66 14

10TV20/5 2014.03.30 4,79E+03 1,9 4,28E+03 3,0 0,015 14 0,35 14

10TV20/6 2014.03.31 3,01E+04 1,1 2,44E+04 2,0 0,140 7,4 3,30 7,4

Cs-135

Hűtővíz mintavétel az 1. reaktorból leállás alatt a 31. működési ciklus végén

Hűtővíz mintavétel az 1. reaktorból a leállás alatt a 30. működési ciklus végén  

Mintavétel 

idejeMinta kód

Mintavételezési 

feltétel

Cs-134 Cs-137
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17. táblázat A cézium izotópok mért aktivitás arányai és a számolt termikus 

neutronfluxus az 1. reaktor hűtővizében a 30 és 31. működési ciklusok alatt 

 

A mért 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arányok relatíve szűk tartományban 0,9-1,1 voltak, két minta 

kivételével (10YA20 és 10TV20/6), ahol az arányok némiképp magasabbak (1,2-1,5). 

A 
134

Cs/
137

Cs arány a kiégéstől függ és az átlag értékek 26000 és 35000 MWd/t. Ez a 

kiégettség megfelel annak, hogy a hibás fűtőelem 2-3 évet tartózkodott a reaktorban (a kora 2-

3 év volt). A mintákban a 
137

Cs/
135

Cs tömegarány 2,0 és 3,9 között váltakozott. 

A 17. táblázat utolsó oszlopában a becsült termikus fluxusokat összegeztem. Az 

eredményeket össze tudtam hasonlítani a reaktor névleges (átlagos) termikus 

neutronfluxusával, ami 3,610
13

 cm
-2
s

-1
. Hűtőviz mintákra, melyeket a reaktor leállásánál 

vettek a 30. ciklus végénél, amikor a cézium kibocsátás történt a sérült üzemanyag pálcából a 

makro repedésen keresztül, némileg alacsonyabb fluxus értékeket (1,310
13

 cm
-2
s

-1
) kaptam. 

Sajnos csak néhány mérés volt, ahol a 
135

Cs aktivitások a detektálási határ felett voltak. Ezért 

az eredmények nem általánosíthatók a reaktorra. 

A 31. ciklus alatt a számolt átlagos neutronfluxus 2,510
13

 cm
-2
s

-1
 19 %-os standard 

szórásával. Az eredmény 5 minta mérési eredményein alapszik, melyeket a reaktor leállásakor 

vettek. Megállapítottam, hogy a fluxus érték kb. 30 %-kal alacsonyabb, mint ennek a 

reaktornak a névleges/átlagos fluxus értéke. Ebben a ciklusban a reaktorból vett 

hűtővízminták mérése alapján a fluxus szintén alacsonyabb volt kb. 16 %-kal  
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(2,110
13

 cm
-2
s

-1
) mint a névleges érték. A radiojódokhoz hasonlóan a cézium izotópok a 

hűtővízben a szivárgó üzemanyag pálcából és a felszíni kontaminációból származhatnak. A 

két forrás megkülönböztetése nem lehetséges, de az, hogy mindkét esetben alacsonyabb a 

mért termikus neutronfluxus, mint a reaktor átlagos fluxusa, a hibás fűtőelem periférikus 

pozíciójával magyarázható. A sérült üzemanyag rúd vagy a kikerült üzemanyag törmelék a 

reaktor alacsonyabb fluxusú területein helyezkedhetett el, például horizontálisan és 

vertikálisan a zóna külső peremén, ahol a neutronfluxus értékek jelentősen alacsonyabbak, 

mint az átlag. 

Az off-line sipping tesztek szerint a 31. ciklus után a sérült üzemanyagot a reaktorzóna 

legszélére, viszonylag kis fluxusú térbe helyezték. A kazetta pozícióit a zónában mind a négy 

cilusban a 18. ábrán mutatom be. 

 

18. ábra A 77715 számú kazetta pozíciói a reaktorban a 28-31. műveleti ciklusban. A 

kazetta szivárgását a 31. ciklusban a sipping tesztek során fedezték fel. 

A hibás kazetta erőművi története megmutatja, hogy az átlagos termikus neutronfluxus, 

melynek a kazetta ki volt téve, alacsonyabb volt, mint a teljes névleges fluxus (két ciklus a 

zóna külső területén). Az alacsonyabb termikus neutronfluxust a hűtővíz 
137

Cs/
135

Cs arány 

méréséből lehetett kiszámolni. Ezért arra következtettem, hogy a sérült üzemanyag 

neutronfluxusát a hűtővíz radiocézium izotópjainak méréséből meg lehet becsülni. Az off-line 

sipping vizsgálatok alapján rekonstruált fűtőelem pozíciók alátámasztották a mért 

137
Cs/

135
Cs arány alapján becsült neutronfluxus helyességét. 
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4.2.3 134
Cs, 

137
Cs és 

135
Cs aktivitások és nuklid arányok sérült üzemanyagot 

tartalmazó hűtővízben 

2003. április 10-én éjszaka a paksi atomerőmű 2. blokkjánál radioaktív nemesgáz 

megjelenését észlelték a műszerek, ennek forrása egy kiégett fűtőelemeket tartalmazó 

tisztítótartály volt, amelyet ideiglenesen helyeztek el a reaktor mellett található aknában. A 

tartály a fűtőelem-kazettákon észlelt lerakódás vegyszeres eltávolítására szolgált. A 

tartályfedél leemelése után megállapították, hogy a tisztítótartályba helyezett 30 db 

üzemanyag-kazetta súlyosan megsérült. A kazetták a tisztítótartály tervezési hibája miatt a 

szükségesnél kevesebb hűtést kaptak, ezért túlhevültek. A kazetták sérülése a tisztító tartály 

fedelének lemelése során következett be, amikor a túlhevült kazettákra áramló hűtővíz okozta 

hő-sokk miatt a kazetták deformálódtak, összetöredeztek. Az eseményt a kezdeti információk 

alapján INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) 2, majd a 

következmények megismerése után az INES 3 kategóriába sorolták a közvélemény 

tájékoztatását szolgáló skálán. Ez súlyos üzemzavarnak minősül és nem jár külső 

(létesítményen kívüli) kockázattal [57]. 

Pár évvel az üzemzavar után a kevert üzemanyag törmeléket a törött védő burkolat darabokkal 

együtt több, erre a célra kialakított konténerbe helyezték és a 2. reaktor pihentető 

medencéjében tartották évekig, mielőtt a Mayaki Reprocesszáló Üzembe szállították 2014-

ben. A konténerek nem voltak teljesen hermetikusak a tárolási periódus alatt. Anyag- 

transzport volt a konténerben lévő folyadék és a pihentető medence között. Három mintát 

analizáltam, melyeket a konténerekkel közvetlenül kapcsolatban lévő hűtővízből vettek. 

A 
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs izotópok aktivitás koncentrációit a 18. táblázatban mutatom be. 

18. táblázat 
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs izotópok aktivitás koncentrációi három sérült 

üzemanyag törmeléket tartalmazó konténer hűtővizében 

 

A 100 mL-es mintákat kémiailag ugyanúgy dolgoztam fel a 4.2.2 pontban már megismert 

módszerrel, mint a primer hűtővízmintákat. A kémiai kitermelések mind 90 % felett voltak. A 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Nukle%C3%A1ris_Esem%C3%A9nysk%C3%A1la


 89 

hasadási termékek megemelkedett szintje miatt a cézium izotópok közül a 
135

Cs izotópot is 

tudtam detektálni relative kis mérési bizonytalansággal:  10 %. 

A mintákra kiszámolt aktivitás arányokat a 19. táblázatban összegeztem. 

19. táblázat Cézium izotópok mért aktivitás arányai és a számolt termikus neutronfluxus 

a három konténer hűtővizében 

 

Mivel a mérések 2013-ban történtek, ezért figyelembe kellett vennem a több mint 10 éves 

hűlési időt és vissza kellett számolnom a minták aktivitáskoncentrációit 2003-ra (19. táblázat). 

A hűtési korrekció után a 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arányok jelentősen megváltoztak tipikusan 0,9-

1,1 értékek között voltak, ami 27000 és 34000 MWd/t kiégési szintre utal és 2-3 éves becsült 

koruk jól összegyeztethető a sérült kazetták valós állapotával. A kazetták átlagos kora 3 év 

volt. (A kazettákat a teljes kiégési periódus után távolították el a reaktorból.) A hűtési 

korrekció a 
137

Cs/
135

Cs arány kiszámolásához is szükséges volt és ahhoz, hogy megbecsüljem 

az átlag termikus neutronfluxust, mely az üzemanyagokra volt hatással mielőtt a baleset 

megtörtént. A korrigált 3,3 –as értékű 
137

Cs/
135

Cs tömegarányt összevetettük a 2,6 számolt 

értékkel hűlési korrekció nélkül. A becsült termikus neutronfluxus 2,910
13

 cm
-2
s

-1
, ami 

összehasonlítható a 3,310
13

 cm
-2
s

-1
 névleges értékkel a reaktorra (teljesítménynövelés előtt 

440 MWe-ról 500 MWe-re). 

Ahhoz, hogy megbízható következtetéseket vonhassak le a hasadóanayag kiégési 

szintjére és a termikus neutronfluxusra, szükséges volt a minta korát tudni és elvégezni 

a hűtési korrekciókat. 
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4.2.4 134
Cs, 

137
Cs és 

135
Cs aktivitások és nuklid arányok radioaktív 

hulladékokban 

A paksi atomerőműben a folyékony hulladék feldolgozó rendszer részét képezi a különböző 

típusú feldolgozott és a feldolgozatlan hulladékok tárolása és gyűjtése, a standard 

hulladékkezelési technológia, melyben a folyékony hulladékokat bepárolják és a keletkezett 

koncentrátumokat kezelik, és a nemrég telepített komplex hulladék feldolgozási technológia, 

ahol a szerves komplexeket elroncsolják; kicsapatják a hasadási és aktiválási termékek egy 

részét és eltávolítják a radioaktív céziumot. Végül a radioaktív koncentrátumokat cementálják 

és földalatti hulladéktárolóba szállítják. Az erőműben a folyékony radioaktív hulladékokat (a 

koncentrátumokat) hosszabb-rövidebb ideig tipikusan 400 m
3
-es rozsdamentes 

acéltartályokban tárolják átmenetileg. 

Három különböző konténert választottam ki, hogy tanulmányozzam azok radioaktív cézium 

tartalmát. 

A 01TW15B001 konténer bepárlási koncentrátumokat tartalmazott, melyek az 1. és 2. 

reaktorból származtak a 2008 október és 2012 október közötti időszakból. A mintákat 2009-

ben és 2012-ben vették radioaktív cézium analíziséhez. 

A 02TW30B002 konténer bepárlási koncentrátumokat tartalmazott az 3. és 4. reaktorból, 

melyeket 2011 július és 2014 január között gyűjtöttek. A mintákat 2012-ben vették radioaktív 

cézium analízíséhez. 

A 01TW30B005 konténer hulladék mintáit komplex roncsolási folyamattal dolgozták fel 

2012-ben. A hulladékok eredetileg az 1. és 2. reaktorból származnak az 1995. előtti évekből. 

A mintát 2012-ben vettek radioaktív cézium analízíséhez. 

134
Cs, 

137
Cs és 

135
Cs izotópok aktivitáskoncentrációit 5 radioaktív hulladék mintában 

határoztam meg (20. táblázat). 
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20. táblázat 
134

Cs, 
137

Cs és 
135

Cs izotópok aktivitás koncentrációi különböző radioaktív 

hulladék mintákban 

 

Általában 100 mL folyékony radioaktív hulladékot dolgoztam fel. A kitermelés minden 

esetben több mint 75 % volt. Az aktivitáskoncentrációk messze a detektálási határ felett 

voltak. A mérési bizonytalanság több mint 10 % volt (részletesen lásd a 3.1.1 fejezetben). 

A számolt aktivitás és tömegarányokat a 21. táblázatban összegeztem. 
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21. táblázat Cézium izotópok mért aktivitás arányai és számolt termikus neutronfluxus 

különböző radioaktív hulladék mintákban 

 

A kis 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arány a hulladék mintákban, összahasonlítva a tipikus értékekkel 

kiégett üzemanyagban és hűtővízben, azt jelzi, hogy a hulladék hosszú ideig volt tárolva. A 

hulladék „keletkezésének” pontos dátumát nem lehet megtudni a konténerek történetéből. 

Gyakran 2-3 év is eltelt, mire a konténerek megteltek és a konténereket ismételten különböző 

eredetű hulladékok tárolására használták. 

Információt próbáltam kapni a hulladék átlagos koráról a konténerben, különösen a nagy 

aktivitású hulladékról, ami uralhatja az aktivitást még kis mennyiségben is. A hűlési korrekció 

egy adott dátumra való kiszámolása helyett elhatároztam, hogy úgy végzek korrekciót, hogy a 

134
Cs/

137
Cs aktivitás arány egyenlő legyen 1-gyel. Ez az arány a 2-3 éves üzemanyag korokra 

vonatkozik és ez az átlagos 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arány a friss hűtővizi mintákban (lásd a 8. és 

10. táblázatokban). A mért sokkal kisebb arány oka alapvetően a hosszú hűtési idő (néhány 

év), ami alatt a 
134

Cs bomlása már jelentőssé válik. 

A dátumokat, melyekre az aktivitásokat újraszámoltam, hogy teljesüljön a 
134

Cs/
137

Cs=1 

egyenlet a 21. táblázatban mutatom be (vörös számok). Ezen referencia adatok birtokában a 

137
Cs aktivitását valamint a 

137
Cs/

135
Cs arányt is újraszámoltam. A termikus neutronfluxust 

Chao módszere szerint becsültem meg (15. ábra). A hűtési korrekció után nyert adatokat a 21. 

táblázatban mutatom be. 
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A korrekciók után a termikus neutronfluxus értékek 2,0-2,410
13

 cm
-2
s

-1
-ra növekedtek és 

közelebb kerültek a VVER-440 reaktorok névleges értékéhez (3,3-3,610
13

 cm
-2
s

-1
). 

A 01TW15B001 konténer esetében, ami a legkésőbb megtöltött konténer, a 2008-2012 

periódusban telt meg, ugyanakkor a számolt referencia dátum 2002-2003-nak adódott. 

Kiderült, hogy a konténert korábban olyan nagy aktivitású hulladékok tárolására használták, 

melyek a 2003-as üzemzavar idejéből származtak. Mivel ennek maradék aktivitása dominált a 

később gyűjtött hulladék kis aktivitása felett, ezért a hulladék (az aktivitás) keletkezési ideje 

valóban lehet a 2003-as üzemzavar. 

A 02TW30B002 konténert a 2011-2014 periódusban töltöttek meg. A számolt referencia 

dátum 2009 volt. Ennél a konténernél a feljegyzésekből kiderült, hogy feldolgozatlan 

folyékony hulladékokat is tartalmazott a 2010-2011 periódusból, ami közel van a 2009-es 

becsült dátumhoz. A cézium izotópok valószínűleg a fenti periódusból származnak. 

A 01TW30B005 konténer esetében a számolt referencia dátum 1993 volt, ami jól egyezik a 

konténer feljegyzett történetével, melyet feldolgozott hulladékok tárolására használtak 1995 

előtti években. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a hulladékok kezelésére vonatkozó technológiai 

ismeretek alátámasztották a radioaktív hulladékok eredetére és korára vonatkozó 

becslések és számolások helyességét. 

4.2.5 137
Cs és 

135
Cs aktivitás arány 

137
Cs standard oldatban 

Célom volt még összehasonlítani atomerőművi mintákat más típusú mintákkal is, például 

standard oldatokkal. Választásom egy 
137

Cs standard oldatra esett, melyből 100 L-t vettem ki 

és meghatároztam annak 
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs koncentrációját kémiai feldolgozás nélkül ICP-

MS méréstechnikával. A standard referencia anyagot az amerikai National Bureau of 

Standards (jelenleg National Institute of Standards and Technology) biztosította több mint 20 

évvel ezelőtt. A 
137

Cs izotóp készítésének idejét és módját nem ismerjük, valószínűleg 

lényegesen több mint 20 évvel ezelőtt készítették. A 
134

Cs és 
135

Cs jelenlétét nem említették a 

tanúsítványon. 

A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzuk detektálhatóak-e ebben a standarban a fenti 

nuklidok nyomokban vagy sem. A mérések és számolások eredményeit a 22. és 23. 

táblázatban tüntettem fel. 
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22. táblázat 
134

Cs, 
137

Cs és 
135

Cs izotópok aktivitás koncentrációi 
137

Cs standard oldatban 

(párhuzamos elemzések) 

 

134
Cs nem volt detektálható, ami a hosszú tárolási idő alapján várható volt. Még ha jelen is 

volt az oldatban az izotóp, már el kellett bomlania a több mint 20 éves hűtési idő alatt. Az is 

ismert, hogy 
137

Cs-et lehet gyártani 
134

Cs-mentesen is speciális termelési technika 

használatával. Mind a három hosszú felezési idejű cézium izotóp hasadó anyagból keletkezik, 

de eltérő mechanizmusban. A 
137

Cs és 
135

Cs izotópok közvetlen hasadási termékként illetve a 

xenon prekurzorok (
137

Xe, 
135

Xe) bomlási termékeiként keletkeznek. Viszont a 
134

Cs 

alapjában véve a stabil 
133

Cs aktiválási termékeként keletkezik és nem termelődik a 134-es 

tömegszámú nuklidok bomlási sorában. Ezért ha a xenont in-situ elválasztják más hasadási 

termékektől, egy csak 
137

Cs és 
135

Cs izotópokat tartalmazó keveréket kapnak. Valószínűleg 

ezt a technikát alkalmazták a 
137

Cs standard oldat elkészítéséhez és ezért várható, hogy 

tartalmaz a minta 
135

Cs-öt a 
137

Cs mellett. A mérések legalábbis ezt a feltételezést igazolják 

(23. táblázat). 

23. táblázat Cézium izotópok mért aktivitás arányai és számolt termikus neutronfluxus 
137

Cs standard oldatban 

 

A mért aktivitásokból a 
137

Cs/
135

Cs tömegarányt számoltam ki, ami egyértelműen alacsonyabb 

értékeket adott, mint az atomerőművi mintákban detektáltak, továbbá a 
137

Cs/
135

Cs 

tömegarányból becsült fluxus is alacsony volt (23. táblázat). A 
137

Cs/
135

Cs tömegarány 

elméleti minimuma 0,95;  110
+11

 cm
-2
s

-1 
termikus neutronfluxusra vonatkoztatva. Mivel 

nem tudjuk a 
137

Cs standard oldat elkészítésének idejét, ezért a hűtési idő korrekciót 
137

Cs-re 

nem lehetett kiszámolni és a valós termikus neutronfluxust, mely  110
+11

 cm
-2
s

-1
, nem 

tudtuk kiszámolni. 
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Taylor és társai [58] ugyancsak mérték a 
137

Cs/
135

Cs arányt két különböző 
137

Cs standardban, 

melyet az Amersham biztosított számukra, de valamelyest magasabb 1,4-1,7 értékeket kaptak, 

miután az aktivitásokat visszaszámolták a kalibrációk idejére. 

Chao és társai [11] 2,17; 0,65; 0,64 
137

Cs/
135

Cs tömegarányokat mértek 
137

Cs standardokra. 

Viszont nem tudták a neutronfluxust meghatározni, mert a 
137

Cs keletkezési ideje nem volt 

ismert. 
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5 Összefoglalás 

Adaptáltam és validáltam egy radiokémiai eljárást a cézium szelektív elválasztására. A 

folyamat a cézium ismételt megkötésén alapszik ammónium-molibdo-foszfát (AMP) 

csapadékon és annak elválasztásán kationcserélő kromatográfiával. Megállapítottam, hogy a 

cézium tisztítása és koncentrálása atomerőművi hulladék mintákból sikeres volt. A kémiai 

kitermelések 50-100 % között váltakoztak, a dekontamináció alkálifémektől, 

alkáliföldfémektől és átmeneti fémektől – a rubídium és magnézium kivételével – szintén 

sikeres volt (> 90 %). Kidolgoztam egy egyszerű és gyors eljárást primer hűtővíz minták 

cézium tartalmának elválasztására, mely kisméretű AMP-PAN oszlopon végzett ioncserén és 

kationcserés oszlopon való tisztításán alapul. A kémiai kitermelés 75-100 %-os volt. 

Kidolgoztam a 
135

Cs meghatározási eljárást k0-NAA módszerrel. Az irodalom alapján az Au 

és Zr monitorok mérésével végeztem el a besugárzóhely neutron terének jellemzését 

(termikus és epitermikusfluxus becslése α korrekcióval). Kifejlesztettem, egy a kombinált 

standard bizonytalanság számolását lehetővé tevő számolótáblát (spreadsheet módszer), 

valamint meghatároztam a k0-NAA detektálási határát. 

Kidolgoztam a 
135

Cs meghatározási eljárást ICP-SFMS módszerrel. A nyers adatok 

kiértékelése után elvégeztem a kombinált standard bizonytalanság számolását spreadsheet 

módszerrel, valamint meghatároztam a módszer detektálási határát. 

A neutronaktivációs analízist és az ICP-MS módszereket párhuzamosan alkalmaztam a 
135

Cs 

pontos meghatározására. A gyakorlatban alkalmazható alacsony detektálási határokat és 

megfelelő mérési pontosságot értem el 50-100 mL radioaktív hulladék minták elemzésével 

mindkét technikánál. Megállapítottam, hogy a k0-NAA és az ICP-SFMS módszerek 

detektálási határai közel azonosak (20-40 ng/L 
135

Cs) és a kombinált standard bizonytalanság 

is összevethető, bár az ICP-SFMS technikával valamivel kisebb bizonytalaságot (5-7 %) 

értünk el mint NAA-val (6-19%). Az ICP-MS méréstechnika egyszerűbb és gyorsabb kivitele 

miatt bizonyult jobbnak, mint az NAA. Az NAA viszont abszolút eredményt ad és nem 

igényel standardot. 

A 
135

Cs ICP-MS és NAA-val történő meghatározásának eredményei jól egyeznek egymással. 

Jól egyeznek a mért 
137

Cs/
135

Cs aktivitás arányok hulladék mintákban az elméletileg VVER-

440 reaktorok üzemanyagaira kalkulált értékekkel. 



 97 

Meghatároztam a 
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs aktivitásokat különböző atomerőművi mintákban 

gamma-spektrométerrel illetve ICP-MS-sel. Kiszámoltam a minták kiégését illetve korát a 

134
Cs/

137
Cs aktivitás arányokból, míg a termikus neutronfluxust a 

137
Cs/

135
Cs tömeg 

arányokból határoztam meg. A kidolgozott analitikai módszert alkalmaztam a paksi 

atomerőműből különböző időszakokból vett primer hűtővízminták és radioaktív hulladékok 

elemzésére, valamint 
137

Cs standard oldat 
135

Cs szennyezésének vizsgálatára. 

Az 1. reaktorból a 29-31. kampány végi leállások alatt vett primer hűtővíz mintákban 

meghatároztam a 
134

Cs, 
135

Cs és 
137

Cs izotópok aktivitáskoncentrációit. A reaktorban, ebben 

az időszakban – az on-line és off-line fűtőelem vizsgálatok szerint - egy hibás fűtőelem pálca 

volt, melynek szivárgása révén Cs izotópok is kerültek a hűtővízbe. A hűtővíz radiocézium 

elemzése alapján megbecsültem az átlagos termikus neutronfluxust, melynek a hibás kazetta 

ki volt téve. Ez a fluxus mintegy 30%-kal alacsonyabb volt (2,1-2,510
13

 cm
-2

s
-1

) mint a 

reaktor névleges fluxusa (3,610
13

 cm
-2

s
-1

). Feltételezhető tehát, hogy a kazettát az átlagosnál 

alacsonyabb fluxusú területre helyezték, például a zóna külső részére. Ezt a feltételezést 

alátámasztotta az off-line sipping teszt, amellyel a hibás fűtőelemet azonosították és annak 

erőművi történetét rekonstruálták. A módszer alkalmas arra, hogy felderítsék a szivárgó 

fűtőelemeket és ezáltal növeljék a paksi atomerőmű üzembiztonságát. 

Mintákat vettem sérült kazetták hűtővizéből 2013-ban, melyek egy tisztítási folyamat során 

sérültek meg 2003-ban. Az eredmények (hűtési korrekció után) megmutatták, hogy a mért 

neutronfluxus (2,910
13

 cm
-2

s
-1

) – mely a sérült üzemanyagokat érte – jól egyezik a reaktor 

névleges termikus neutronfluxusával (3,310
13

 cm
-2

s
-1

). 

Meghatároztam hulladék minták radioaktív cézium tartalmát. Mivel a pontos hűtési idő nem 

volt ismert, egy durva becslést kellett csinálnom. A 
134

Cs/
137

Cs aktivitás arányt 1-nek véve, a 

hulladék képződséi idejét megtudtam határozni. A hűtési korrekció után megbecsültem a 

termikus neutronfluxust is (mely a kazettákat érte). 

Megelemeztem egy 
137

Cs standard oldatot. A 
134

Cs nem volt detektálható, ezért a hűtési 

korrekciót nem tudtam kiszámolni, sem megbecsülni az aktuális termikus neutronfluxust 

(110
11

 cm
-2

s
-1

). 
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6 Summary 

A radiochemical method for the selective separation of cesium has been adopted. The process 

is based on the repeated cesium adsorption on ammonium molybdophosphate (AMP) 

precipitate and on its separation with cation exchange chromatography. It was confirmed that 

the separation and concentration of cesium from nuclear power plant liquid waste samples 

were successful. Chemical recoveries were in the range of 50-100 %. Decontamination from 

alkali metals, alkaline earth metals and transition metals – with the exceptions of rubidium 

and magnesium - was also successful (90 %). I worked out a simple and fast process for the 

separation of cesium in coolant samples that is based on the retention of cesium on a 1 mL 

volume AMP-PAN resin (40 mm long, 7 mm wide column) followed by its purification on a  

cation exchange column. The chemical recoveries were 75-100 %. 

I developed a process to determine 
135

Cs by k0-NAA. According to literature the 

characterization of the irradiation site was performed with the measurement of gold and 

zirconium monitors (evaluation of thermal and epithermal flux with -correction). The 

combined standard uncertainty calculation was accomplished by spreadsheet method, the 

detection limit of k0-NAA was also determined. 

Furthermore I developed a process to determine 
135

Cs by ICP-MS. The combined standard 

uncertainty calculation was accomplished by spreadsheet method and the detection limit of 

the method was also determined. 

To determine the exact 
135

Cs concentrations the neutron activation analysis and ICP-MS 

methods were applied together. By processing 50-100 mL radioactive waste samples, I 

concluded that the detection limits of k0-NAA and ICP-SFMS methods were acceptable low 

(20-40 ng/L 
135

Cs) and the combined standard uncertainties were comparable although 

somewhat lower uncertainties had been found for ICP-SFMS (5-7 %) than for NAA (6-19 %). 

ICP-MS as a measurement technique proved to be faster and less manpower-intensive than 

NAA. 

Results of 
135

Cs determination by ICP-MS and NAA agreed well. 

The measured 
137

Cs/
135

Cs activity ratios in waste samples agreed well with the theoretically 

calculated values of VVER-440 fuels. 

134
Cs, 

135
Cs and 

137
Cs activities were determined in various nuclear power plant samples by 

gamma spectrometry and ICP-MS. The burn-up and ages of the samples were calculated from 
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the 
134

Cs/
137

Cs activity ratios while the thermal neutron flux was determined from the 

137
Cs/

135
Cs mass ratios. The applied analytical method has been adopted for the analysis of 

coolant and radioactive waste samples which were taken from the Paks Nuclear Power Plant. 

This method has been adopted for the analysis of 
137

Cs standard solution. 

The activity concentrations of 
134

Cs, 
135

Cs and 
137

Cs isotopes were determined in coolant 

samples which were taken from the reactor 1 at the shut down of the campaigns 29-31. 

According to the on-line and off-line fuel monitorings one failed fuel element has been 

detected in this period. From the failed fuel rod cesium isotopes were released into the 

coolant. The average thermal neutron flux which the failed fuel was exposed to was 

determined by the analysis of radiocesium of the coolant. This flux was 30 % lower (2,1-

2,510
13

 cm
-2

s
-1

) than the nominal flux of the reactor (3,610
13

 cm
-2

s
-1

). It was assumed that the 

failed fuel element had been positioned in a lower flux area, e.g. at the outer edge of the core. 

This assumption was supported by the off-line sipping tests whereby the failed fuel element 

had been identified and its nuclear power plant history has been revealed. The method is 

applicable to reveal leaking fuel elements and hereby improve the operation safety of Paks 

Nuclear Power Plant. 

Samples were taken from the coolant of the failed fuel elements in 2013 which were damegad 

in a purification process in 2003. The results (after cooling time correction) showed that the 

measured neutron flux (2,910
13

 cm
-2

s
-1

) - which the damaged fuel elements were exposed to – 

agreed well with the nominal thermal neutron flux (3,310
13

 cm
-2

s
-1

) of the reactor. 

Radioactive cesium content of variuos waste samples was determined. As the exact cooling 

time was not known, a rough estimation was done. The 
134

Cs/
137

Cs activity ratio was taken as 

equal to 1 and the time of waste generation was estimated. After the cooling correction the 

thermal neutron flux (which the fuel assembly was exposed to) has been also evaluated. 

A 
137

Cs standard solution was analysed. 
134

Cs was not detected therefore the cooling time 

correction could not be calculated and the actual  thermal neutron flux (110
11

 cm
-2

s
-1

) could 

not be estimated, either. 
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8 Mellékletek 

 

 

1. melléklet Keggin struktúra 



 

 

 

2. melléklet Részletes excel sheet a 
135

Cs koncentrációjának és annak kombinált standard bizonytalanságának kiszámolásához a H12-1 hulladék mintában ICP-MS mérésnél 



 

 

 

3. melléklet Részletes excel sheet a 
135

Cs kombinált bizonytalanságának és koncentrációjának a kiszámolásához a H12-1 hulladék mintában NAA alapján 

Parameter Unit Value Unc Rel unc

Sample counting

net peak area (818 keV) in sample (N) 1.48E+03 7.30E+01 0.049 1.55E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03 1.48E+03

sample counting time (t) s 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316 9316

irradiation time d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

decay time d 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43

decay constant (λ) (T1/2=13.16 d ± 3%) d-1
0.0527 0.00012 0.0023 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0528 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527 0.0527

counting efficiency (ε) - 8.83E-03 5.15E-05 0.006 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.88E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03 8.83E-03

k0 - 1.28E-01 0.0046 0.036 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.133 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128

N/t/SDC cps 3.921

Au counting

mass of Au g 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06 3.72E-06

net peak area (411 keV) in sample (N) - 1.04E+05 3.26E+02 0.003 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05 1.04E+05

sample counting time (t) s 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

irradiation time d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

decay time d 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15

decay constant (λ) (T1/2=2,695 d ± 0,0078%) d-1 0.257 0.0020 0.0078 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.259 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257

counting efficiency (εAu) - 1.16E-03 1.16E-05 0.010 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.17E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03 1.16E-03

Isp,Au cps/g 8.36E+09

Q0(α) and f(α) measurement

Q0 for Cs-135 4.57 0.026 0.0057 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.59 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57

Er for Cs-135 - 60 6.000 0.10 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 66.000 60 60 60 60 60 60 60 60 60

α (measured by tri-isotopic method with Au, Zr) 0.0263 0.003 0.10 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.029 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263

Q0(α)=I0(α)/σ0 for Cs-135 - 4.129 0.518 0.13

Q0 for Au-197 15.7 0.283 0.018 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.983 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7

Er for Au-197 5.65 0.401 0.071 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.051 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65

Q0(α)=I0(α)/σ0 for Au-197 15.005 0.288 0.019

flux ratio f(α)=Фth/Фe - 42.87 3.569 0.083 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 46.44 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87

Mass of Cs-135 in sample g 5.94E-10

Sample processing data

net mass of processed sample g 4.899 0.014 0.0029 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.91 4.90 4.90 4.90 4.90

sample aliquot for NAA g 0.490 0.005 0.0100 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.495 0.49 0.49 0.49

total sample volume L 0.1 0.002 0.0200 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.102 0.1 0.1

Cs-137 in the original sample Bq 1.09E+05 9.07E+02 0.0083 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.09E+05 1.10E+05 1.09E+05

Cs-137 in the processed sample Bq 5.57E+04 4.12E+02 0.0074 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.57E+04 5.61E+04

chemical recovery - 5.10E-01

Cs-135 concentration in the original sample  (g/liter) 1.17E-07 8.0E-09 0.069 1.22E-07 1.17E-07 1.17E-07 1.17E-07 1.16E-07 1.16E-07 1.12E-07 1.17E-07 1.16E-07 1.17E-07 1.17E-07 1.17E-07 1.15E-07 1.18E-07 1.16E-07 1.17E-07 1.17E-07 1.17E-07 1.16E-07 1.15E-07 1.17E-07 1.15E-07 1.14E-07 1.18E-07 1.16E-07

(ng/liter) 116.5 8.0 0.069 3.30E-17 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.82E-20 4.57E-19 1.65E-17 0.00E+00 1.33E-19 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.22E-18 1.36E-18 3.41E-21 5.32E-22 1.17E-21 2.96E-19 2.80E-21 2.39E-18 1.13E-19 1.33E-18 5.22E-18 9.36E-19 7.33E-19

nuclear constant 6.38E-17

green letters auxilliary results %contribution 52 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 8 1 1

red letters estimated values



 

 

9 Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm Vajda Nórának (Radanal Kft.), konzulensemnek a több éven át tartó szakmai 

támogatását és nélkülözhetetlen segítségét a tudományos munkámban. 

Külön köszönetet szeretnék mondani Lakosi Lászlónak (MTA EK), témavezetőmnek, aki 

mindvégig bíztatott és hasznos tanácsokkal látott el. 

További köszönötet szeretnék mondani: 

 A Radanal Kft. összes munkatársának a hathatós segítségükért; 

 Sziklainé László Ibolyának és Simonits Andrásnak (MTA EK) a neutronaktivációnál 

nyújtott szakmai támogatásukért, segítségükért; 

 Fél Kornélnak és Kovács-Széles Évának (MTA EK) az ICP-MS mérésekért és 

 Pintér Tamásnak (MVM Paksi Atomerőmű ZRT.) valamint a Paksi Atomerőmű 

Vegyészeti Osztály dolgozóinak szakmai segítségéért, hogy lehetővé tették az 1. blokk 

primerköri hűtővíz mintáinak laboratóriumi előkészítését és mérését gamma 

spektrométerrel. 

Köszönöm szüleimnek a bíztatást. 
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