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Bevezetés, célkitűzések 

 

A fémek, nemesfémek, valamint felhasználásukkal készült pénzérmék, 

ékszerek, fegyverek, használati tárgyak kémiai összetételének 

meghatározása több évszázados múltra tekint vissza. Napjainkban az 

ötvözetek, valamint fémoxidok vizsgálatával foglalkozó főbb területek az 

anyagtudomány, metallurgia és a katalizátorkutatás. 

Az elemi összetétel meghatározására klasszikus kémiai eljárásokat, valamint 

műszeres analitikai technikákat használhatunk. Értékes, vagy pótolhatatlan 

minták összetétel-meghatározásánál (főleg az archaeometria területén) 

elengedhetetlen feltétel a roncsolásmentesség és a reprezentativitás. Ez 

kizárja a minta feloldásával (pl. ICP-OES, ICP-MS), vagy megmintázásával 

(NAA) járó eljárásokat, sőt a mikro-roncsolásos technikákat is (lézer 

ablációs ICP-MS (LA-ICP-MS) és lézer indukált plazma spektrometria 

(LIBS)). 

A fémek, fémötvözetek roncsolásmentes vizsgálatában legelterjedtebb 

módszer a röntgenfluoreszcencia analízis (XRF) és a részecske indukált 

röntgen emissziós spektroszkópia (PIXE). Előbbinek kézi változata, a 

hhXRF, gyors, költséghatékony és jól automatizálható, melynek 

köszönhetően akár fél perc alatt eredményt szolgáltat. A csupán néhány tíz 

mikrométeres behatolási mélységet, valamint a kézi készülékek beépített 

kiértékelő szoftverének korlátait ugyanakkor figyelembe kell venni. 

Régészeti mintáknál a nem kellően megtisztított, korrodált felületrészek 

összetétele nem reprezentálja a minta tömbi összetételét, mely téves 

következtetések levonásához vezethet.  

A sugárzásos neutronbefogáson alapuló prompt-gamma aktivációs analízis 

(PGAA) évek óta alkalmazott módszer régészeti és anyagtudományi 
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tárgyak, köztük ötvözetek összetételének roncsolásmentes meghatározására. 

A neutronok és a neutronbefogás során keletkező gamma fotonok nagy 

áthatolóképességének köszönhetően a módszer a tömbi összetétel mérésére 

alkalmas. Az 1970-es években hajtották végre az első PGAA méréseket 

vasérc, rozsdamentes acél és aranyötvözet mintákon. A mennyiségi 

meghatározást eleinte külső komparátor segítségével, később az ún. k0-

standardizálás alapján végezték. 

A PGAA módszer alkalmazhatóságának korlátot szab, hogy az ötvözetek 

esetében az ötvözőanyagok (bronzok esetén Cu a főalkotó, ötvözői lehetnek: 

Sn, Zn, Pb, As, Sb) analitikai érzékenysége sokszor összemérhető, vagy 

kisebb, mint a főkomponensé, ezért a detektálás dinamika tartománya már a 

százalékos koncentrációknál sem teszi lehetővé a mellékalkotók 

kimutatását. Az ötvözetek, de az egyes fémek spektrumára is jellemzőek a 

komplikált multipettek, valamint a mintamátrix nagy neutronbefogási 

hatáskeresztmetszetéből eredő, a túlzott számlálási sebességnek 

tulajdonítható csúcstorzulások, és az illesztett csúcsterület ezekből 

következő pontatlansága. Egyes mintatípusok, pl. nemesfémek esetén a 

neutronbesugárzás során keletkező, hosszú felezési idejű komponensek 

aktiválódása behatárolhatja a mérés hosszát, valamint a minta mérés utáni 

hozzáférhetőségét. 

A kutatásom célja olyan módszerek kidolgozása és alkalmazása volt, 

amellyel a fémanalitikában a PGAA dinamika tartománya, szelektivitása, az 

említett elemek kimutatási határa és egymás jelenlétében való 

meghatározása javítható, a mérési idő, és ezáltal az aktiválódási kockázat 

csökkenthető. A hagyományos PGAA-t kiegészítő méréstechnikák (XRF és 

képalkotás) bevonásával a minta anyagában meglévő heterogenitásokat is 

alaposan megvizsgáltam, így megalapozottabb régészeti és anyagtudományi 

következtetéseket lehetett levonni.  
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Alkalmazott kísérleti módszerek 

 

Munkám során a többféle detektálási módot használtam a PGAA-ban. A 

bevett spektroszkópiai gyakorlaton kívül nagy felbontású germánium 

(LEGe) detektort alkalmaztam az 1 MeV alatti energiákon megjelenő 

spektrális interferenciák jobb felbontására. A nagyenergiás csúcsok 

kiemelése érdekében egy ólomból készült gamma-sugár gyengítőt 

helyeztem a minta és a detektor közé, a kis energiájú intenzív csúcsok 

elnyomása céljából. Az alkalmazott LEGe és koaxiális nagytisztaságú 

germánium (HPGe) detektorokat minden esetben Compton-elnyomásos 

üzemmódban használtam. 

A fenti konfigurációkkal méréseket végeztem a Budapesti Kutatóreaktornál 

és a Garchingi FRM II PGAA berendezésénél. A Budapesti Kutatóreaktor 

PGAA berendezésénél elérhető legnagyobb termikus ekvivalens 

neutronfluxus 9.6×107 s-1cm-2, míg a Garchingi PGAA berendezésnél 

3×1010 s-1cm-2. Az FRM II-ben a kivezetett nyaláb extrém nagy 

neutronfluxusának köszönhetően a PGAA-n kívül neutronaktivációs 

analízist is végezhettem (in-beam NAA), még kisméretű mintákon is. 

A PGAA módszer hatékonyabbá tételére, az azzal ki nem mutatható nagy 

rendszámú elemek analízisére, valamint a mérésre kijelölt minták előzetes 

vizsgálatára kézi XRF készüléket alkalmaztam. Egyes hitelesített 

referenciaanyagokon roncsolásos műszeres neutronaktivációs analitikai 

(INAA) méréseket is végeztem. A fenti módszerek alkalmazhatóságát 

értékes régészeti műtárgyakon mutattam be. Komplex tárgyak esetén az 

elemanalitikai módszereket neutronos képalkotással és neutrondiffrakcióval 

is kombináltam, a térfogati összetétel megfelelő értelmezése érdekében. 
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Új tudományos eredmények 

 

1. A PGAA spektroszkópiai adatokból levezetett, kumulatív 

vonalintenzitásokon alapuló új mérőszámot vezettem be az elemek 

csoportosítására. Azon elemek esetén, ahol a termikus neutronbefogási 

hatáskeresztmetszetre normált kumulatív vonalintenzitások értéke egyhez 

közeli érték, azaz a gamma hozam túlnyomó része jól detektálható 

csúcsokban összpontosul, a spektrumbéli csúcsok feloldhatók a PGAA 

mérésekhez használt koaxiális HPGe detektorokkal. Ahol a kumulatív 

vonalintenzitások értéke kicsi, 0,1 vagy 0,2, azaz a beütéseknek csupán 10-

20%-a jelenik meg jól detektálható csúcsokban, ott a csúcskiértékelés 

gyakran nehézségekbe ütközik. A neutronbefogási hatáskeresztmetszet 

hiányzó részét olyan csúcsok adják, amelyek nem bonthatók fel megfelelően 

a legtöbbször alkalmazott koaxiális HPGe detektorral. Ezek a beütések az 

össz-beütésszám értékét nagyban növelik, de a spektrum kis energiák felé 

folyamatosan emelkedő alapvonalában jelennek meg, és analitikai célra nem 

használhatók. [A7] 

2. Az irodalomban rendelkezésre álló adatok és a kötési-energia teszt 

segítségével a 2-es típusú PGAA spektrummal rendelkező elemeken 

belül két alcsoportot különböztettem meg. A 2/1-es típusba tartoznak 

azon elemek, melyek kis és nagy energiáknál is rendelkeznek néhány nagy 

intenzitású gamma vonallal. Ebbe a csoportba Z <30 fémek tartoznak (pl. 

Cu). A 2/2-es típusba tartozó elemek főleg 500 keV-nál kisebb energiájú 

gamma fotonokat bocsátanak ki. Ebbe a csoportba sorolhatók többnyire a Z 

>30 elemek (pl. Ag és Sb). Ez a besorolás megalapozta a kísérleti 

stratégiákat. [A1, A7] 
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3. Mintegy harminc kétkomponensű bronz mintán végeztem 

szisztematikus összehasonlító méréseket PGAA-val és Röntgen-

fluoreszcencia spektroszkópiával. A kapott adatokat neutrondiffrakciós 

módszerből levezetett, indirekt összetétel adatokkal is összevetettem. Ezek 

alapján a PGAA módszerrel mért ónkoncentrációk pozitív szisztematikus 

eltérését figyeltem meg. Célzott PGAA méréseket végeztem nagytisztaságú 

réz és ón mintákon, valamint ezek sztöchiometrikus vegyületein a PGAA 

spektroszkópiai adatok pontosítása céljából. Megmutattam, hogy az ón 

helyes elemzéséhez a réz gyengébb (kb. 0,2% relatív intenzitású) vonalaival 

történő interferenciát is figyelembe kell venni. Az általam kidolgozott 

korrekciós eljárást rézötvözet referenciaanyagokkal validáltam, és a 

referencia értékekkel hibahatáron belüli egyezést értem el. [A1, A4, A8, 

A10] 

4. Igazoltam, hogy ismeretlen összetételű bronz és sárgaréz minták 

roncsolásmentes elemanalízisére a leggyorsabb megoldást egy 

kétdetektoros beállítás teszi lehetővé, amelyet egy nagyfelbontású 

planár detektor (LEGe) és egy gamma-sugár gyengítővel felszerelt 

koaxiális HPGe detektor alkot. A klasszikus és az általam bevezetett új 

PGAA detektálási módokkal (gamma-gyengítővel, ill. nagyfelbontású LEGe 

detektorral), valamint reaktor- és in-beam NAA módszerrel méréseket 

végeztem a módszerek analitikai teljesítményjellemzőinek 

összehasonlítására. Az 1-es és 2/1-es spektrumtípusú fémek a gamma-

gyengítős PGAA-val, a 2/2-es típusúak pedig a LEGe spektrum alapján 

elemezhetők kedvezőbben a szokásos egydetektoros PGAA-hoz 

viszonyítva. Az As, Sb, Mn mellékalkotók mennyisége a PGAA-mérést 

követő off-line gamma spektrometriás (azaz in-beam NAA) mérésből 

határozható meg a legpontosabban. [A7, A1] 
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5. Bizonyítottam, hogy az intenzív, kis energiás (<500 keV) prompt-γ 

vonalakkal rendelkező, 2/2-es típusú nemesfémeket tartalmazó minták 

(pl. Au, Ag, Ir-tartalmú katalizátorok, Ag-Cu érmék, Co-Re ötvözetek) 

elemanalízise esetén nagyfelbontású LEGe detektor alkalmazásával 

rövidebb mérési idő alatt pontosabb eredmények érhetők el. Jól 

illeszthető, közeli energiájú, interferenciamentes csúcspárokra alapozva a 

gamma-önabszorpció okozta szisztematikus hiba is minimalizálható volt. 

Megmutattam, hogy kis energiájú multiplettek illesztésekor a 

nagyfelbontású LEGe detektor alkalmazásával helyes csúcsterület-felbontás 

érhető el olyan esetekben is, amikor a standard PGAA spektrumból az 

elemzés nem végezhető el megfelelően a rosszabb energiafelbontás és a 

csúcsalaktorzulások miatt. A mérési idő rövidítésével a neutron-besugárzás 

okozta felaktiválódási kockázatot is sikerült csökkentenem. [A7, A9] 

6. Kézi XRF módszert alkalmaztam a PGAA mérésre váró minták 

gyors és költséghatékony előzetes csoportosítására, amellyel 

optimalizálni tudtam a PGAA mérési körülményeket (pl. mérési idő, 

számlálási sebesség). Ahol a PGAA módszer térbeli felbontása nem érte el 

a tárgy makroszkopikus szerkezeti heterogenitásának mérettartományát, ill. 

a tárgy felszínén mért XRF és a tömbi PGAA adatok között jelentős 

különbség mutatkozott, 3D neutronos képalkotás segítségével értelmeztem 

az eredményeket. Az eljárást sikeresen alkalmaztam ismeretlen összetételű 

heterogén műtárgyakon és feltártam azok komplex belső szerkezetét [A2, 

A3, A4, A5, A6]. 

7. Az elvégzett mérésekből levont következtetéseim alapján kidolgoztam 

egy analitikai protokollt, amely megadja a fémötvözetek 

roncsolásmentes elemzésekor javasolt mérési módszereket és azok 

célszerű sorrendjét. A protokoll segítségével a minták az eddigieknél 

pontosabban és hatékonyabban elemezhetők. [A1] 
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