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Az analitikai kémia feladata, hogy megmond-
ja a vizsgált mintáról, milyen összetevőkből 
áll, és azok milyen mennyiségben vannak 
jelen. Ennek a nagyon is bonyolult kérdésnek 
a megválaszolására ma már óriási műszeres 
arzenál áll a vegyészek rendelkezésére, így meg 
tudjuk határozni, milyen kémiai elemek al-
kotják a kérdéses anyagot, illetve, hogy azok 
milyen kémiai formában vannak jelen, azaz 
milyen vegyületeket tartalmaz a minta. A 
legritkább esetben kell azonban a teljes össze-
tételt megadni. Néha elegendő ismerni a főbb 
alkotókat, máskor csupán annyi a kérdés, 
hogy a nagyjából ismert összetételű minta 
(például emberi szövet vagy talaj) tartalmaz-e 
egy bizonyos szennyező molekulát vagy ele-
met. Ezekre a nagyon különböző kérdésekre 
alapelveiket tekintve is egészen eltérő mód-
szerekkel tudjuk megadni a választ.

Analitikai vizsgálat során valamilyen 
külső hatásra (gerjesztés) az anyag egyes al-
kotói kizárólag rájuk jellemző választ adnak. 
Ahogyan a nátrium sárgára festi a lángot 
(gerjesztés: magas hőmérséklet, válasz: jelleg-
zetes sárga fény), úgy más típusú gerjesztés 
hatására más színképet (spektrumot) kapunk 
eredményül, és a spektrum kiértékelése után 

letű (termikus) vagy annál hidegebb neutro-
nok elnyelődésekor eggyel több neutront 
tartalmazó atommag (azaz ugyanazon kémi-
ai elem eggyel nagyobb tömegszámú izotóp-
ja) keletkezik, miközben felszabadul a kötési 
energia, hasonlóan ahhoz, amikor vegyületek 
képződése, például oxidáció során hő szaba-
dul fel. Ez az energia azonban jóval nagyobb 
a leghevesebb kémiai reakciók során felszaba-
duló hőnél, de még a röntgensugarak ener-
giájánál is: nagy áthatolóképességű gamma-
sugárzás keletkezik, az ún. prompt-gamma-
sugárzás. Ennek vizsgálatán alapul a prompt-
gamma aktivációs analitika (PGAA) (Molnár, 
2004).

Az atommag alapállapotba kerülésével 
(legerjesztődésével) a folyamat többnyire 
véget is ér. Ha azonban a keletkező izotóp 
nem stabil, akkor az meghatározott felezési 
idővel radioaktív bomlást szenved, és általá-
ban béta- és gamma-sugárzás kibocsátásával 
stabilizálódik. Ez a késő gamma-sugárzás 
szintén egyértelműen jellemzi az aktivált 
atommagot, tehát kémiai elemzésre alkalmas. 
Ezt a hagyományos neutronaktivációs analí-
zis (NAA) aknázza ki.

Az NAA alapjait a magyar származású 
Nobel-díjas tudós, Hevesy György fektette le 
1936-ban, alig néhány évvel a neutron felfe-
dezése után. A neutron a természetben nem 
létezik szabad állapotban, „frissen” kell előállí-
tani valamilyen magreakció segítségével. Ilyen 
például a termikus neutronok keltette mag-
hasadás, amelynek során az urán 235-ös tö-
megszámú izotópjából könnyebb atomma-
gok és gyors neutronok keletkeznek, mely 
utóbbiak lelassításával (termalizálásával) to-
vábbi maghasadást lehet előidézni. E szabályo-
zott láncreakció zajlik le az atomreaktorok 
bel sejében, a felszabaduló nagy energiát 
hasz nosítják az atomerőművek, a neutrono-

kat pedig a tudományos kutatás céljaira hasz-
nálhatjuk. Az e célból épített kutatóreaktorok 
a legnagyobb hozamú neutronforrások, ame-
lyekből több száz működik szerte a világon. 
Ezek egyike Budapesten, Csillebércen talál-
ható, ahol az elmúlt évtizedekben jelentős 
kutatások folytak a PGAA és az NAA terén, 
de más neutronsugárzást alkalmazó kutatá-
sokban is.

A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) elin-
dításának nemrég volt az 50. évfordulója (1. 
ábra). Az 1990-es években végzett felújítás 
során többek között egy új épületbe három 
neutronnyalábot vezettek át nagy átbocsátó 
képességű neutronvezetők segítségével, illet-
ve cseppfolyós hidrogént tartalmazó hideg-
neutron-forrást helyeztek el a reaktor belse-
jében, amellyel tovább lassíthatók a termikus 
neutronok. E hidegneutron-nyalábok egyi-
kén, a hidegforrástól 35 méterre helyezkedik 
el a PGAA-berendezés.

A PGAA-berendezés lelke egy nagy tisz-
taságú germánium detektor, amely a beérke-
ző gamma-fotonok energiájával arányos jelet 

meg tudjuk adni a keresett alkotók minőségét 
és mennyiségét. 

A kémiai elemek atomjainak magját 
pozitív töltésű protonok és semleges neutro-
nok alkotják, amely körül a protonokéval 
megegyező számú elektron mozog. Ez a szám 
a rendszám, amelyet tehát az elektronhéj, de 
az atommag gerjesztésével is meg lehet hatá-
rozni. Ha csak az elemi összetétel érdekel 
minket, akkor a legbelső elektronhéjakat kell 
gerjesztenünk, mert ezek változatlanok ma-
radnak a kémiai átalakulások során. Ezt a 
látható fényénél jóval nagyobb energiájú 
sugárzással tehetjük meg, mint amilyen a 
röntgensugárzás. A röntgensugarak segítségé-
vel azonban a kis rendszámú elemeket (rend-
szerint a hidrogéntől a nátriumig terjedőket) 
nem lehet vizsgálni.

Ha ezekre az elemekre vagyunk mégis 
kíváncsiak, segítségül hívhatjuk a nukleáris 
(azaz az atommagot gerjesztő) elemzési mód-
szereket. Minden atommag (a hélium két 
protont és két neutront tartalmazó rendkívül 
stabil magja kivételével) kölcsönhatásba lép 
a semleges neutronokkal. Lassú neutronok 
segítségével „kíméletesen” gerjeszthetjük az 
atommagot (Révay, 1997). Szobahőmérsék-

1. ábra • A Budapesti Kutatóreaktor. Körü-
lötte láthatók a sugárvédelemmel ellátott 
kísérleti berendezések. A jobb oldalon alul a 
neutronvezetők védelme helyezkedik el. 

(forrás: www.aeki.kfki.hu)

Révay Zsolt • Prompt-gamma aktivációs analitika…
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ad ki, s ezek elektronikai feldolgozása után 
kapjuk a prompt-gamma-spektrumot. A 
spekt rumok rendkívüli bonyolultságát a 
detektor köré helyezett aktív és passzív véde-
lemmel lehet csökkenteni, amely egyrészt 
megakadályozza a környezetből származó 
sugárzás detektálását, másrészt letiltja a detek-
torból kiszóródó, a spektrális hátteret növelő 
eseményeket. A budapesti PGAA-berendezés-
nél két ilyen detektorrendszer is van (2. ábra).

A prompt-gamma-spektrumok gyakran 
rendkívül bonyolultak: egy-egy kémiai elem-
nek akár több száz elkülöníthető csúcsa is 
megtalálható bennük (3. ábra). Ezek feldolgo-
zása a számítástechnika mai színvonalán már 
nem jelent nehézséget. Az 1990-es évekig a 
kiértékelés bonyolultsága jelentősen hátrál-
tatta a módszer elterjedését. A gamma-spekt-
roszkópiai szoftverek a jóval egyszerűbb 
bomlási gamma-spektrumok kiértékelésére 
készültek, és általában nem tudnak megbir-

kózni ilyen tömegű csúcs kiértékelésével. 
Ezért mi magunk fejlesztettünk ki egy komp-
lex kiértékelő programot, amely kielégíti 
különleges igényeinket: nemcsak a csúcste-
rületek meghatározására alkalmas, hanem a 
detektor nagyon pontos kalibrálását is el lehet 
vele végezni.

A PGAA-módszer elvben minden elem 
minden izotópjának mérésére alkalmas (az 
említett kivétellel), habár az egyes elemek 
analitikai érzékenysége igen nagy mértékben 
eltér. Leggyakrabban a könnyű elemek elem-
zésére alkalmazzuk, hiszen ez más műszeres 
analitikai technikáknál nehézségekbe ütközik. 
A hidrogén kimutatására kivételes lehetősé-
geket biztosít ez a módszer, mely elem milli-
omod résznyi mennyiségben is kimutatható, 
ugyanakkor vizes oldatok mérése is lehetséges, 
s ezzel a PGAA egyedülálló az analitikai mód-
szerek sorában. A módszer analitikai érzé-
kenysége a bórra, kadmiumra és egyes ritka-

földfémekre (szamárium, európium, gadolí-
nium stb.) a legnagyobb, így ezek nyomnyi 
(akár milliomod résznél kisebb) mennyiség-
ben is kimutathatók a mintákban, míg a sok 
nagyságrenddel gyengébb analitikai érzékeny-
ségű oxigén csak kivételes esetekben elemez-
hető jól.

A PGAA-elemzés során a besugárzott 
térfogat átlagösszetételét kapjuk eredményül, 
tetszőleges méretű mintát tehetünk a nyaláb-
ba, akár csomagolásával együtt sugározhatjuk 
be. A vizsgálat roncsolásmentes, a kísérlet 
végén eredeti formájában adhatjuk vissza a 
tárgyat tulajdonosának.

A budapesti PGAA-berendezést nagy 
mű gonddal építettük meg, illetve fejlesztjük 
ma is folyamatosan. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a neutronok és a gamma-sugárzás elle-
ni védelem hatékonyságára. Erre a kényszer 
szorított rá minket: eleinte – hidegforrás hi-
ányában – jóval kisebb volt a neutronnyaláb 
intenzitása, és csak igen alacsony spektrális 
háttér mellett lehetett jó minőségű méréseket 
végezni. Bár a neutronfluxus majdnem két 
nagyságrendet nőtt 1996 óta, a szerkezeti 

anyagok aktiválódásából származó háttérnö-
vekedés ellen egyre sikeresebben küzdöttünk, 
így spektrumainkban a hasznos csúcsok ki-
értékelését zavaró háttér alig az ötszörösére 
nőtt. A berendezés építése során szerzett ta-
pasztalatainkat megbecsülik szerte a világban: 
ha valamelyik reaktor mellett PGAA-berende-
zést építenek, nagy valószínűséggel osztá-
lyunk segítségét is igénybe veszik.

A kémiai elemzés során a kalibrált spekt-
rumokból kinyerjük a jellegzetes csúcsok 
energiáját és nagyságát. A csúcslistát azután 
egy spektroszkópiai adatbázissal összehason-
lítva az elemzés elvben elvégezhető. Csakhogy 
kutatásaink kezdetén nem létezett olyan 
spektroszkópiai adatkönyvtár, amely alapján 
az analitikában elvárható pontossággal és 
megbízhatósággal lehetett volna a minőségi 
és mennyiségi elemzést elvégezni. Ez azért is 
meglepő volt, mert a neutronbefogás az uni-
verzum egyik leggyakoribb folyamata (így 
képződik a nehéz elemek többsége a csillagok 
belsejében), és földi körülmények között is 
alaposan kutatják évtizedek óta. Ezért mi 
ma gunk állítottuk össze ezt az adatbázist. 

2. ábra • A prompt-gamma-aktivációs analitikai berendezés 
a Budapesti Kutatóreaktor mellett (Szentmiklósi László rajza)

3. ábra • Geológiai standard prompt-gamma-spektrum részlete néhány komponens 
megjelölésével. A teljes spektrum kb. 50 keV-tól 10000 keV-ig terjed.

Révay Zsolt • Prompt-gamma aktivációs analitika…
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meglepő volt, mert a neutronbefogás az uni-
verzum egyik leggyakoribb folyamata (így 
képződik a nehéz elemek többsége a csillagok 
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2. ábra • A prompt-gamma-aktivációs analitikai berendezés 
a Budapesti Kutatóreaktor mellett (Szentmiklósi László rajza)

3. ábra • Geológiai standard prompt-gamma-spektrum részlete néhány komponens 
megjelölésével. A teljes spektrum kb. 50 keV-tól 10000 keV-ig terjed.
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Ehhez végig kellett mérni a periódusos rend-
szer valamennyi, a természetben előforduló 
elemét, pontosan meghatározva spektrum-
beli csúcsaik energiáját és intenzitását. Mind-
máig a miénk a legrészletesebb ilyen adatbá-
zis, amelyet a tudomány más területein is 
használnak.

Ahogy az adatbázis készült, úgy vált egyre 
világosabbá, hogy a prompt-gamma-spektru-
mok esetén a hagyományos eljárások nem 
használhatók az összetétel megállapításához. 
Az NAA-ban vagy a környezeti minták radio-
aktivitásának mérésekor a csúcsok energiája 
többnyire egyértelműen azonosítja az elemet, 
izotópot, épp ezért nincs szükség külön mi-
nőségi elemzési eljárásra. A PGAA-spektrum-
ban ezzel szemben olyan sűrűn helyezkednek 
el a csúcsok, hogy egy tetszőleges energián 
általában több elem is ad jelet. Így csak akkor 
jelenthetjük ki egy elemről biztosan, hogy az 
adott mintában jelen van, ha a prompt-gam-
ma-spektrumban a rá jellemző mintázat (a 
legnagyobb csúcsok energiája és egymáshoz 
viszonyított intenzitása) jelentkezik. Ezt az 
energia- és intenzitásértékek statisztikai vizs-
gálata teszi lehetővé.

A környezetünket alkotó anyagok több-
sége a könnyű elemekből áll, ezek elemzésére 
a PGAA-nak ezt az alapmódszerét alkalmaz-
zunk immár több mint egy évtizede. A régé-
szeti minták (kerámiák, üvegek, kőeszközök 
stb.) vizsgálatáról Kasztovszky Zsolt kollégám 
számolt be e lap hasábjain (Kasztovszky, 2011). 
Ezenkívül érmék és más fémtárgyak vizsgá-
lata is folyik berendezésünknél. A geológiai 
minták hasonlóan jól elemezhetők PGAA-
val – a Kárpát-medence környékéről szárma-
zó vulkanikus eredetű kőzetek bórtartalmát 
vizsgálták osztályunkon.

Módszerünk legsikeresebb ipari alkalma-
zása során egy igen nagy méretű üvegolvasztó 

kemence inaktív nyomjelzéses vizsgálata volt 
a cél. A radioizotópos nyomjelzés, amelynek 
módszerét ugyancsak Hevesy György dol-
gozta ki, jól alkalmazható ipari berendezések, 
de akár természeti folyamatok vizsgálatára is. 
Ennek során a vizsgált anyagba keverjük a 
nyomjelző komponenst, majd különböző 
helyekről vett mintákban meghatározva a 
nyomjelző hígulását, vizsgálhatjuk a rendszer 
átfolyási és keveredési tulajdonságait. Ebben 
az esetben azonban a kemence nagy mérete 
miatt nehezen lett volna kivitelezhető a radio-
izotópos nyomjelzés, ezért az üvegben jól 
keveredő, bór- vagy gadolíniumtartalmú 
anyagot adagoltak a betáplálásnál a nyers-
anyaghoz egy adott időpontban. A kész 
üvegből rendszeres időközönként vett min-
tákban mért nyomjelző-koncentrációból 
azután következtetni lehetett az olvasztóke-
mence működésére.

E hagyományosnak mondható alkalma-
zások mellett igyekeztünk a PGAA-módszert 
továbbfejleszteni. Az egyik ilyen újdonság a 
szaggatott nyalábban történő kombinált 
PGAA–NAA-mérés. Ennek során egy neut-
ronelnyelő anyaggal részben bevont, forgó 
tárcsával másodpercenként több tucatszor 
megszakítjuk a neutronnyalábot, és külön 
spektrumban gyűjtjük a nyaláb nyitott álla-
potában keletkező prompt-gamma-spektru-
mot, illetve a zárt állapotban kibocsátott késő 
gamma-fotonok spektrumát. Ez utóbbi jóval 
kisebb intenzitású, és csupán egyes elemek 
jelentkeznek benne, amelyek így érzékenyeb-
ben mutathatók ki.

A másik érdekes megoldást úgy is nevez-
hetjük, hogy a láthatatlan mintatartó mód-
szere. Ennek alkalmazásakor zárt tartót (pél-
dául kis gázpalackot) helyezünk a nyalábba 
úgy, hogy a 2 cm átmérőjű neutronnyaláb 
annak a közepén haladjon át. A detektorrend-

szert úgy állítjuk be, hogy az ugyancsak a 
minta közepét lássa. Így elérhető egy olyan 
elrendezés, amelynél a tartály falának egyéb-
ként erős gamma-sugárzása nem jut el a de-
tektorba, mert a detektor összetett védelmé-
vel leárnyékoljuk azt. Így a tartó belsejében 
lévő anyagot, akár gázokat is vizsgálhatunk 
nagy érzékenységgel.

Talán legsikeresebb munkánk egy kataliti-
kus reaktor belsejében lezajló kémiai reakció 
követése volt az in situ PGAA módszerével. 
A berlini Fritz Haber Intézetben és az intéze-
tünkben dolgozó kémikusokkal közösen 
vég zett kísérletben szénhidrogének pallá dium 
katalizátoron lezajló hidrogénezési reakcióját 
követtük a hidrogén és a palládium csúcsará-
nyok időbeli változásán keresztül (4. ábra).

A PGAA-módszer újabb alkalmazásait 
találják ki a neutronos laboratóriumokban. 
A legperspektivikusabb a más neut ronnyalábos 
technikákkal való kom biná lása. A közel pár-
huzamos neutronnyalábba helyezett minták 
belső szerkezete egyszerűen megjeleníthető: a 
nyalábba kell helyezni egy speciális szcintillátor-
lemezt, amely ben neut ronok hatására látha-
tó felvillanások keletkeznek. E fénypontokat 
digitális kamerával rög zítjük, és képpé állítjuk 
össze. A minta neutron-radiogramján azután 
elkülöníthetjük a különböző neutronelnyelésű 
rész leteket, me lyekre odairányítva a szűkített 
neut ronnya lábot, célzott elemzés végezhető. 

Kulcsszavak: neutron, aktivációs analitika, 
kutatóreaktor, hidegneutronnyaláb

4. ábra • Katalitikus reaktorcella és a neutronradiográfiás képe. Középen húzódik végig a re-
aktorcső, amelyben a kísérlet egy fázisában megszakadt katalizátorágy látható. (A radiográfiás 
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