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Bevezetés 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) biztosítéki (safeguards) rendszerének 

legf bb célja békés célból felhasznált nukleáris anyag nukleáris fegyverekhez történ

átirányításának megel zése, megakadályozása. A dörzsmintavételt mint a környezeti 

mintavételezés egyik leghatékonyabb eszközét 1996 óta alkalmazzák a NAÜ safeguards 

ellen rei rutinszer  biztosítéki intézkedésként. A dörzsmintavétel célja egyrészt igazolni azt, 

hogy az adott nukleáris létesítményben csak bejelentett nukleáris anyag található, másrészt 

feltárni esetleges eltitkolt nukleáris tevékenységet és/vagy anyagot a dörzsminták U- és Pu-

tartalmának tömbi, illetve részecske-analitikai elemzésével. 

Míg a tömbi analízis az aktinidák radiokémiai módszerekkel történ  elválasztását 

követ en az U- és Pu-tartalom teljes mintában való meghatározását foglalja magába, addig a 

részecske-analízis safeguards dörzsmintákból származó egyedi részecskék U- és Pu-

tartalmának meghatározását jelenti. Mindkét analízis esetében az U- és Pu-tartalom 

meghatározása többnyire tömegspektrometriai módszerekkel (pl.: induktív csatolású plazma 

tömegspektrometria (ICP-MS), másodlagos ion tömegspektrometria (SIMS), termikus 

ionizációs tömegspektrometria (TIMS)) történik. 

Az vizsgálatok eredményei (U- és Pu-tartalom, izotóparányok, izotópösszetétel) ún. 

safeguards következtetésként feltárhatnak eltitkolt nukleáris tevékenységet vagy igazolhatják, 

hogy a nukleáris fegyverrel nem rendelkez  részes ország bejelentett nukleáris tevékenységet 

folytat. 

Célkit zések 

Doktori munkám célja olyan érzékeny tömbi és részecske-analitikai módszerek fejlesztése 

volt, melyek alkalmasak dörzsminták aktinida-tartalmának (U, Th, Np, Pu, Am és Cm) 

meghatározására nukleáris és/vagy tömegspektrometriai módszerekkel, valamint 

dörzsmintákból származó egyedi részecskék U-izotópösszetételének mérésére lézer ablációs 

ICP-MS (LA-ICP-MS) módszerrel. 

Az U és Pu mellett egyéb aktinidák, mint Th, Np, Am és Cm meghatározása lehet séget 

nyújt ugyanazon mintáról még több információ gy jtésére, mellyel a dörzsminták 

elemzésének eredménye alapján levont következtetések (ún. safeguards konklúziók) 

megbízhatósága növelhet . 
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A safeguards dörzsminták elemzése során többnyire tömegspektrometriai módszereket 

alkalmaznak, ugyanakkor aktinidák nukleáris módszerekkel, mint például az alfa-

spektrometriával is meghatározhatók. A nukleáris és tömegspektrometriai módszerek 

kombinálása ritkán alkalmazott, pedig ezáltal nemcsak az eredmények megbízhatósága 

növelhet  (azon izotópok eredményeinek összehasonlításával, melyek mindkét technikával 

elemezhet k), hanem egyetlen mintáról b vebb információhoz is juthatunk (számos izotóp 

csak az egyik módszerrel elemezhet ). 

A tömbi analízis a dörzsminta egészére, átlagos hasadóanyag tartalmára vonatkozóan 

szolgáltat információt, a környezetbe kikerült hasadóanyag azonban többnyire szilárd 

radioaktív részecskék formájában található meg. Alfa-sugárzó és/vagy hasadóanyagot 

tartalmazó részecskék azonosíthatók, lokalizálhatók és szükség szerint mikromanipulálhatók. 

Ezen részecskék U-izotópösszetétele nagy érzékenységgel vizsgálható, mivel az analízist nem 

zavarja a minta természetes radioaktív háttere. Az egyedi részecskék vizsgálatával kapott 

eredmények nagy lehet séget rejtenek. Az eredmények alapján ugyanazon dörzsmintáról 

származó, de különböz  eredet  részecskék is azonosíthatók, amivel akár eltitkolt 

tevékenység is feltárható ún. elfedési tevékenységek (pl.: nagy mennyiség  bejelentett 

nukleáris anyag létesítményen belüli kibocsátása) alkalmazása esetén is. Továbbá a NAÜ 

safeguards rendszerének hatékonysága növelhet  a megbízhatóbb és szélesebb kör

információk birtokában. 

Eredmények 

A doktori értekezés irodalmi összefoglalója csak röviden foglalkozik az elméleti alapokkal 

(kémiai elválasztási eljárások, méréstechnikák) és inkább azon speciális részekre összpontosít, 

melyek szorosan kapcsolódnak a témához. Els ként a NAÜ safeguards rendszerét, mint jelen 

disszertáció alapját mutatom be a safeguards dörzsminták elemzése szempontjából. Ezután 

rövid összefoglalót adok az aktinidák - elválasztásuk szempontjából - fontos tulajdonságairól. 

Az aktinidák tömbi analízisét bemutató fejezetben az aktinidák elválasztási módszereit 

foglalom össze, majd az irodalomban fellelhet  olyan radiokémiai módszereket mutatok be, 

melyek alkalmasak az aktinidák egymás melletti elválasztására, valamint a kísérleti munka 

során alkalmazott mérési módszereket (alfa-, béta- (folyadék szcintillációs számlálás), 

gamma- és tömegspektrometria) is röviden összefoglalom. Az irodalmi összefoglalót végül az 

aktinidák részecske-analízisének tárgyalásával zárom. 
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A doktori értekezés kísérleti része két f  témát ölel fel: radioanalitikai módszerek 

fejlesztése aktinidák meghatározására alfa-spektrometriával és/vagy ICP-MS-sel, valamint 

módszerfejlesztés safeguards dörzsmintákból származó egyedi részecskék U-

izotópösszetételének meghatározására LA-ICP-MS-sel.

Radiokémiai elválasztási módszer adaptálása aktinidák (Th, U, Pu és Am) 

meghatározására safeguards dörzsmintákban alfa-spektrometriával 

Kismennyiség  környezeti minták analízisére kidolgozott radioanalitikai módszert 

adaptáltam sikeresen safeguards dörzsmintákban el forduló aktinidák (Th, U, Pu és Am) alfa-

spektrometriával történ  meghatározására. 

Els ként több különböz  minta-el készítési eljárást (égetés, hamvasztás, savas és 

mikrohullámú roncsolás) tanulmányoztam a dörzsminták számára leghatékonyabb eljárás 

kiválasztása érdekében. A dörzsminták egyszer  minta-mátrixának köszönhet en az 

el koncentrálás lépése elhagyható, ezzel azonban a Pu +IV oxidációs állapotba történ

beállítása bonyolultabbá vált. A módosított eljárásban a redukciós lépés során a Mohr-só 

mellett hidrazin adagolása is szükségessé vált a minél teljesebb redukció eléréséhez, mely 

rodanid-próbával ellen rizhet . Ez a módosítás a terhel  oldatban hidrazin-felesleg jelenlétét 

eredményezte, ezért a Pu(IV) beállításához a hidrazin mennyiség függvényében feleslegben 

kellett adagolni a NaNO2-t. 

Az adaptált radiokémiai módszerrel a következ  izotópok határozhatók meg: 228Th, 230Th, 
232Th, 234U, 235U, 238U, 238Pu, 239,240Pu, 241Am, 242Cm és 243,244Cm. Meghatároztam az elérhet

kimutatási határokat (0,2-7,2 mBq/minta a mérési körülményekt l függ en), valamint a 

jellemz  kémiai visszanyeréseket: 77% ± 5% (Am), 67% ± 12% (Pu), 51% ± 16% (Th) és 

73% ± 7% (U). 

Nukleáris létesítményekben végzett hazai safeguards ellen rzések során vett dörzsminták 

elemzésével demonstráltam a módszer hatékonyságát, valamint safeguards célokra való 

alkalmazhatóságát. Néhány létesítmény esetében sikerült azok nukleáris tevékenységének 

nyomait azonosítani, pl.: természetes összetétel  U-t mutattam ki dörzsmintákban, melyeket 

U3O8 koncentrátumot (ún. yellow cake-et) is el állító üzemben vettek. 

Módszerfejlesztés Th, U, Np, Pu és Am(Cm) elválasztására egyetlen extrakciós 

kromatográfiás oszlopon 

A fenti radiokémiai módszert továbbfejlesztettem, mely ezáltal képessé vált a Th, U, Np, 

Pu és Am(Cm) elválasztására egyetlen extrakciós kromatográfiás oszlopon, míg az 

irodalomban közzétett módszerek jelent s hányadában ezt a feladatot több extrakciós 
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kromatográfiás és/vagy ioncserél  oszlop alkalmazásával tudják csak megoldani. A módszer 

az aktinidák oszlopon történ  oxidációs állapotainak szelektív beállítása mellett az alfa-

spektrometria és az ICP-MS technikák kombinációján alapul, így nemcsak a meghatározható 

izotópok köre b vült jelent sen (228Th, 230Th, 232Th, 234U, 235U, (236U), 238U, 237Np, 238Pu, 
239Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am, 242Cm és 243,244Cm), hanem az eredmények megbízhatósága is 

javult a független mérési módszerekkel ugyanarra az izotópra kapott eredmények 

összehasonlíthatósága révén. 

Meghatároztam a módszerrel elérhet  kimutatási határokat (pl.: 0,001 mBq g-1 235U (ICP-

MS), 0,004 mBq g-1 238U (ICP-MS), 0,6 mBq g-1 238Pu (alfa-spektrometria), 0,4 mBq g-1 239Pu 

(ICP-MS) és 0,5 mBq g-1 241Am (alfa-spektrometria) esetében), valamint a jellemz  kémiai 

visszanyeréseket, melyek az összes vizsgálandó aktinida esetében 50% felettinek bizonyultak, 

ami összetett radioanalitikai módszer esetében elfogadhatónak tekinthet k. Elvégeztem a 

módszer validálását hiteles referenciaanyag, valamint a NAÜ standard dörzsmintáinak 

elemzésével. 

A kísérletek során a TRU extrakciós kromatográfiás gyanta néhány érdekes tulajdonságára 

is fény derült. Bebizonyítottam, hogy a Np TRU oszlopon történ  oxidációs állapot beállítása 

csak bizonyos oxidációs állapotok esetén lehetséges: viszonylag magas Ti-koncentráció 

(>0.05 mol l-1) mellett a Np(IV) oxidálható Np(VI)-tá Ti(IV) segítségével és a Np(VI) 

redukálható Np(IV)-gyé Ti(III) segítségével, de a TRU oszlopon nem állíthatók be a Np(III) 

és a Np(V) oxidációs állapotok egyik vizsgált redoxi reagenssel (K2S2O5, NaSO3, TiCl3; 

KMnO4, NaNO2, K2S2O8, K2Cr2O7 and TiCl4) sem. Továbbá megmutattam, hogy a Ti mint 

Th analóg el segíti a (+IV)-es oxidációs állapotú aktinidák elúcióját. 

A safeguards mintákban el forduló U és Pu meghatározására a NAÜ-nél alkalmazott 

módszer továbbfejlesztése 

A NAÜ környezeti mintákban U és Pu meghatározására szolgáló módszerét módosítottam 

annak érdekében, hogy a mintákban 238Pu is meghatározható legyen. A módszer az alfa-

spektrometria és az ICP-MS technikák kombinálásán alapul. A 238Pu mennyisége az alfa-

spektrometriával meghatározott 238Pu / 239,240Pu izotóparányból számítható a 239Pu és 240Pu 

mennyiségének ismeretében, melyeket az ICP-MS mérés szolgáltat. Az értekezésben a 

számolási módszer ismertetése mellett a hibaszámítást részletesen tárgyalom, mivel a 

végeredmény két független mérési eredmény kombinálásából adódik, ami bonyolítja a mérési 

eredmény szórásának becslését. A mérési és számítási módszereket min sített 

referenciaanyagok, illetve valódi safeguards ellen rzésb l származó minták elemzésével 
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teszteltem. Megállapítottam, hogy a módszerrel kevesebb, mint 10 fg-nyi 238Pu is 

meghatározható hozzávet leg 6%-os teljes bizonytalansággal. 

Az alfa-spektrometria és az ICP-MS kombinációja lehet vé tette a 238Pu meghatározását 

is, ezáltal javulhat az ún. safeguards konklúziók megbízhatósága, melyek a safeguards 

dörzsminták elemzésének eredményein alapulnak. A módszer gyakorlati alkalmazásra került a 

NAÜ Tiszta Laboratóriumában. 

Módszerfejlesztés safeguards dörzsmintákról származó egyedi részecskék U-

izotópösszetételének meghatározására LA-ICP-MS módszerrel 

Összetett, független eljárásokból álló módszert fejlesztettem, mely alkalmas safeguards 

dörzsmintákról származó egyedi részecskék U-izotópösszetételének meghatározására LA-

ICP-MS módszerrel. 

A részecskéket a dörzsmintákról impaktorral távolítottam el, és ezáltal közvetlenül egy 

megfelel  membránsz r re juttattam. Ez a membránsz r  képezte a mintatartó alapját, melyet 

kifejezetten úgy alakítottam ki, hogy megfeleljen a módszer egyes eljárásai által támasztott 

összes követelménynek. 

Alfa-sugárzó anyagot tartalmazó részecskék azonosítására szilárdtest nyomdetektorokat 

(továbbiakban nyomdetektor) alkalmaztam. Az azonosítás eljárásának minden egyes lépését 

(expozíció, maratás, optikai mikroszkópos vizsgálat) teszteltem és optimalizáltam. 

A nyomdetektorok alkalmazása lehet vé tette számomra, hogy a részecskéket az ún. 6-

pontos algoritmus segítségével lokalizáljam, valamint az ún. 3-pontos algoritmus segítségével 

relokalizáljam. Ezzel a módszerrel pontos koordináta-meghatározást értem el. A használt 

algoritmusok matematikai alapját részletesen bemutatom a disszertációban. A lokalizációs és 

relokalizációs módszereket teszteltem és optimalizáltam. Tesztminták vizsgálatával 

meghatároztam a módszerekkel elérhet  legnagyobb pontosságot: 10 ± 7 m a 6-pontos 

algoritmussal történ  lokalizáció és 7 ± 6 m a 3-pontos algoritmussal történ  relokalizáció 

esetében. 

Részecskék mikromanipulálására alkalmas eljárásokat is fejlesztettem, melyeket szintén 

teszteltem és optimalizáltam. Az eljárásokat a gyakorlatban is alkalmaztam a paksi 

atomer m  primer és szekunderköri h t vizéb l származó részecskék vizsgálatára. 

Az azonosított és lokalizált részecskék U-izotópösszetételét LA-ICP-MS módszerrel 

határoztam meg és két számítási módszert is javasoltam az izotóparányok és atom- vagy 

tömegszázalékban megadott eredmények kiszámítására. A mérési, illetve a számítási 

módszereket teszteltem és optimalizáltam. 
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Végül a teljes módszert az eljárások különböz  kombinációjával is teszteltem annak 

érdekében, hogy bizonyítást nyerjen a módszer rugalmassága és safeguards célokra való 

alkalmazhatósága. Elvégeztem a módszer validálását - szintén különböz  kombinációkban - 

különböz  U-összetétel  lefoglalt nukleáris üzemanyag pasztillákról származó részecskék 

elemzésével. 

Tézispontok 

1. Kismennyiség  környezeti minták analízisére kidolgozott radioanalitikai módszert 

adaptáltam sikeresen safeguards dörzsmintákban aktinidák meghatározására. A következ

izotópok határozhatók meg az alfa-spektrometrián alapuló módszerrel: 228Th, 230Th, 232Th, 
234U, 235U, 238U, 238Pu, 239,240Pu, 241Am, 242Cm és 243,244Cm. Meghatároztam az elérhet

kimutatási határokat (0.2-7.2 mBq/minta a mérési körülmények függvényében), valamint a 

jellemz  kémiai visszanyeréseket: 77% ± 5% (Am), 67% ± 12% (Pu), 51% ± 16% (Th) és 

73% ± 7% (U). Nukleáris létesítményekben zajlott hazai safeguards ellen rzések során vett 

dörzsminták elemzésével demonstráltam a módszer hatékonyságát, valamint safeguards 

célokra való alkalmazhatóságát. 

2. A fenti radiokémiai módszert továbbfejlesztettem, melynek eredményeként képessé vált a 

Th, U, Np, Pu és Am(Cm) elválasztására egyetlen extrakciós kromatográfiás oszlopon az 

aktinidák oszlopon történ  oxidációs állapotainak szelektív beállítása révén. A módszer az 

alfa-spektrometria és az ICP-MS technikák kombinációján alapul, így nemcsak a 

meghatározható izotópok köre b vült (228Th, 230Th, 232Th, 234U, 235U, (236U), 238U, 237Np, 
238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am, 242Cm és 243,244Cm), hanem az eredmények 

megbízhatósága is javult. Meghatároztam a módszerrel elérhet  kimutatási határokat (0,001 

mBq g-1 235U (ICP-MS), 0,004 mBq g-1 238U (ICP-MS), 0,6 mBq g-1 238Pu (alfa-

spektrometria), 0,4 mBq g-1 239Pu (ICP-MS) és 0,5 mBq g-1 241Am (alfa-spektrometria) 

esetében), valamint a jellemz  kémiai visszanyeréseket is, melyek az összes vizsgálandó 

aktinida esetében 50% felettinek bizonyultak, ami elfogadhatónak tekinthet  összetett 

radioanalitikai módszer esetében. 

3. Bebizonyítottam, hogy a Np TRU oszlopon történ  oxidációs állapot beállítása csak 

bizonyos oxidációs állapotok esetén lehetséges: viszonylag magas Ti-koncentráció (>0.05 

mol l-1) mellett a Np(IV) oxidálható Np(VI)-tá Ti(IV) segítségével és a Np(VI) redukálható 

Np(IV)-gyé Ti(III) segítségével, de a TRU oszlopon nem állíthatók be a Np(III) és a Np(V) 
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oxidációs állapotok egyik vizsgált redoxi reagenssel (K2S2O5, NaSO3, TiCl3; KMnO4, 

NaNO2, K2S2O8, K2Cr2O7 and TiCl4) sem. Továbbá megmutattam, hogy a Ti - 

feltételezhet en mint Th analóg - el segíti a (+IV)-es oxidációs állapotú aktinidák elúcióját. 

4. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) környezeti mintákban U és Pu 

meghatározására szolgáló módszerét módosítottam annak érdekében, hogy a mintákban 
238Pu is meghatározható legyen. A módszer az alfa-spektrometria és az ICP-MS technikák 

kombinálásán alapul. A 238Pu mennyisége az alfa-spektrometriával meghatározott 238Pu / 
239,240Pu izotóparányból számítható a 239Pu és 240Pu mennyiségének ismeretében, melyek 

eredményét az ICP-MS mérés szolgáltatja. Megállapítottam, hogy a módszerrel 10 fg-nyi 
238Pu meghatározható hozzávet leg 6%-os teljes bizonytalansággal. Az alfa-spektrometria 

és az ICP-MS kombinációja lehet vé tette a 238Pu meghatározását is, ezáltal javulhat a 

safeguards dörzsminták elemzésének eredményein alapuló, ún. safeguards konklúziók 

megbízhatósága. A módszer gyakorlati alkalmazásra került a NAÜ Tiszta 

Laboratóriumában. 

5. Összetett részecske-analitikai módszert fejlesztettem, mely alkalmas safeguards 

dörzsmintákról származó, egyedi részecskék U-izotópösszetételének meghatározására LA-

ICP-MS módszerrel. A módszer több független eljárásból épül fel: (1) vákuum-impaktorral 

történ  részecske-eltávolítás, (2) alfa-sugárzó anyagot tartalmazó részecskék azonosítása 

szilárdtest nyomdetektorokkal, (3) a részecskék bázistranszformáción alapuló lokalizálása 

és re-lokalizálása, (4) mikromanipuláció és (5) az egyedi részecskék (>10 m) LA-ICP-MS 

technikával történ  elemzése. Az egyes eljárások tetszés szerint kombinálhatók. A 

módszert különböz  U-összetétel  lefoglalt nukleáris üzemanyag pasztillákról származó 

részecskék elemzésére alkalmaztam. 
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