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1. JOHDANTO 

Käytetyn ydinpolttoaineen karakterisointi on tarpeellista ydinjätteiden käsittelyn ja 

ydinpolttoainekierron kannalta. Radioaktiivisten isotooppien määrittäminen on 

tärkeää turvalliselle ydinjätteiden käsittelylle, kuljetukselle ja säilytykselle.1,2,3 

Tärkeitä määritettäviä isotooppeja ovat 90Sr ja 137Cs, joiden korkea aktiivisuus 

aiheuttaa jälkilämpöä, joka on otettava säteilyn lisäksi huomioon käytettyä 

ydinpolttoainetta käsiteltäessä. Pitkäikäiset isotoopit 99Tc, 135Cs ja 239Pu vaikuttavat 

ydinjätteiden luokitteluun ja mahdolliseen loppusijoitukseen. 

Isotooppikoostumuksen avulla voidaan tutkia ydinreaktorin olosuhteita ja 

toimintaa. Ydinreaktorin polttoaineena toimivat fissiilit eli halkeamiskelpoiset 

ytimet. Fissiossa atomin ytimen halkeaminen vapauttaa neutroneja ja energiaa, 

joista neutronit ylläpitävät ketjureaktiota törmätessään seuraaviin ytimiin, mikä 

aloittaa uuden fission. Ydinpolttoaineessa fissiilejä isotooppeja ovat 235U ja 239Pu. 

Määrittämällä muodostuneiden fissiotuotteiden ja fissiilien ytimien suhde, mistä 

voidaan laskea polttoaineen palama, eli lämpöenergian tuotto uraanitonnia 

kohti.1,4,5 Tarkka tieto käytetyn ydinpolttoaineen koostumuksesta mahdollistaa 

vertailun teoreettisiin mallinoksiin niiden validoimiseksi.6 Käytetyn ydinpolttoaineen 

analytiikassa kiinnostuksen kohteena ovat sen sisältämät aktinidit, fissiotuotteet ja 

neutronikaappaustuotteet.1 

Radioaktiivisien isotooppien määrityksessä käytetään ionisoivan säteilyn spektrin 

mittaukseen perustuvia menetelmiä, kuten alfaspektrometriaa, 

gammaspektroskopiaa ja nestetuikespektrometriaa. Näissä menetelmissä 

ongelmana on usein heikko mittauskapasiteetti, herkkyys tai erottelukyky. Lisäksi 

joidenkin isotooppien määrittämiseksi on käytettävä kemiallisia erotusmenetelmiä 

mittauksessa esiintyvien häiriöiden vuoksi.1,3,7 

Massaspektrometriaan perustuva karakterisointi on viime vuosikymmenien aikana 

yleistynyt tekniikoiden kehittyessä. Induktiivinen plasma massaspektrometria (ICP-

MS) on suosittu monipuolisten laitevaihtoehtojen ja hyvien ominaisuuksien, kuten 

nopeuden, herkkyyden ja erottelukyvyn vuoksi. Massaspektrometria soveltuu 
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myös stabiileille nuklideille. Useimpia isotooppeja määritettäessä toteamisrajat 

ovat matalia ja herkkyys on hyvä. 

ICP-MS-analytiikassa esiintyvistä häiriöistä merkittävimmät ovat spektraalisia, 

joista erityisesti isobaariset häiriöt voivat olla vakavia. Tämä johtuu käytetyssä 

ydinpolttoaineessa esiintyvistä isotoopeista, joiden massaluku eli protonien ja 

neutronien lukumäärien summa on sama esim. 90Sr; 90Y. 

Häiriöiden vähentämiseen ja poistamiseen käytettäviä menetelmiä on useita. 

Häiritsevän isotoopin poistamiseen voidaan käyttää kemiallisia erotusmenetelmiä 

näytteen esikäsittelyssä. Laitteiston komponentit vaikuttavat saavutettavaan 

resoluutioon. Kun laitteistossa on korkeamman erottelukyvyn massa-analysaattori, 

voidaan saavuttaa massavaraussuhteen tarkempi erottelu, mikä vähentää 

määrityksessä esiintyviä häiriötä. Kytketyissä tekniikoissa laitteistoon on yhdistetty 

esimerkiksi nestekromatografi (HPLC-ICP-MS), joka poistaa häiriöitä tehokkaasti 

erottamalla määritettävät ja häiritsevät isotoopit toisistaan. 

Tässä työssä perehdytään käytetyn ydinpolttoaineen analytiikkaan ICP-MS – 

menetelmillä. Tutkielma tarkastelee käytettyjä laitteistoja ja niiden ominaisuuksia, 

sekä analytiikassa esiintyviä haasteita. 
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2. YDINPOLTTOAINEKIERTO 

2.1 Ydinpolttoaineen tuotanto 

Ydinpolttoaineen valmistukseen tarvittavaa uraanimalmia louhitaan kallioperästä. 

Louhittu uraanimalmi jauhetaan ja rikastetaan kaivosalueella. Rikastuksessa 

liuotetusta uraanimalmista uutetaan uraanirikastetta, joka saostetaan kiinteäksi. 

Saostettu uraanirikaste koostuu pääosin uraanin oksideista, mutta sisältää myös 

muita uraaniyhdisteitä.8 

Uraanimalmista saatava luonnonuraani koostuu pääosin isotoopeista 238U (n. 

99,3 %) ja 235U (n. 0,7 %). Luonnollisen isotooppikoostumuksen uraani kykenee 

ylläpitämään ketjureaktiota grafiittihidasteisissa kaasujäähdytteisissä tai 

raskasvesihidasteisissa reaktoreissa. Yleisin reaktorityyppi on 

kevytvesihidasteinen. Tavallinen vesi on huomattavan edullista deuteroituun 

veteen verrattuna, mutta kevytvesi absorboi tehokkaammin ketjureaktiota 

ylläpitäviä neutroneja. Kevytvesihidasteisessa reaktorissa polttoaineen 235U-

pitoisuus onkin rikastettava 3 - 5 prosenttiin.8 

Uraanirikasteen väkevöinnillä tarkoitetaan fissiilin 235U-isotoopin osuuden 

kasvattamista. Väkevöinnissä hyödynnetään isotooppien massaeroa. Uraanin 

väkevöinnissä kaasudiffuusiolla tai kaasusentrifugilla uraani on matalan 

sublimoitumispisteen omaavana heksafluoridina. Väkevöity uraaniheksafluoridi 

hapetetaan uraanidioksidiksi, joka on kemiallisten ominaisuuksien ja korkean 

sulamispisteen vuoksi soveltuvampi ydinpolttoaineeksi.8 

Ydinpolttoainepelletti valmistetaan uraanidioksidista. Se puristetaan ja sintrataan 

kovuuden lisäämiseksi. Kevytvesireaktorissa polttoaineasetelmia on satoja, joista 

jokainen sisältää n. 100 zirkoniumlejeeringistä valmistettua polttoainesauvaa, 

joihin uraanipelletit ovat pakattu. Kuvassa 1. henkilö pitää kädessään 

polttoainesauvaa ja käyttämättömiä ydinpolttoainepellettejä. 
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Kuva 1. Käyttämättömiä ydinpolttoainepellettejä ja polttoainesauva9 

 

2.2 Polttoaine ydinreaktorissa 

Fissio on ydinreaktio, jossa atomin ydin halkeaa. Atomiytimissä vahva 

vuorovaikutus aiheuttaa etäisyydestä riippuvan voiman nukleonien välille. 

Nukleonien välinen vetovoima on hyvin suuri, mutta se heikkenee nopeasti 

merkityksettömäksi etäisyyden kasvaessa. Protonien välillä on repulsiivinen 

Coulombin voima, jonka vaikutusala on suurempi. Paljon protoneja sisältävän 

ytimen fission seurauksena Coulombin repulsio vähenee. 

Spontaani fissio on harvinainen, mutta neutronin kaappaamalla ydin virittyy 

värähdystilaan, joka voi purkautua fissiona. Fission aikaansaavan neutronin 

kineettinen energia on ytimelle tyypillinen. 238U:n kaappaaman neutronin on oltava 

nopea aiheuttaakseen ytimessä fission, mutta 235U:n fissio vaatii hitaamman 

termisen neutronin kaappauksen.  

Fissiossa vapautuu myös neutroneita ja gammasäteilyä. Vapaat neutronit 

ylläpitävät ketjureaktiota osuessaan viereisiin fissiileihin ytimiin. Ydinreaktorin 

tehoa ja reaktiivisuutta säädetään vapaiden neutronien määrällä. Reaktorissa 

tähän käytetään neutroneja absorboivia säätösauvoja, joiden etäisyys 

reaktoriytimestä on säädettävissä. 

Atomiytimen massa laskee vapautuvan sidosenergian verran massan ja energian 

ekvivalenssin mukaisesti. Alkuaineiden atomiytimistä suurin massavaje on 
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raudalla. Massavaje pienenee siirryttäessä rautaa kevyempiin tai raskaampiin 

atomiytimiin. Eksotermisen ydinreaktion tuotteiden sidosenergian on oltava 

suurempi kuin lähtöaineilla, jotta potentiaalienergiaa vapautuu vahvempien 

nukleonien välisten sidosten vuoksi.  

Fissiilien ytimien vähetessä ja neutroneita absorboivien tuotteiden lisääntyessä 

ydinpolttoaineen kyky ylläpitää ydinreaktioita vähenee, jolloin se vaihdetaan 

uuteen. Syntyvään fissiotuotejakaumaan kuuluu kymmeniä alkuaineita lukuisine 

isotooppeineen. Neutronikaappauksen tuloksena muodostuu myös uraania 

raskaampia isotooppeja, kuten fissiili 239Pu. Vaikka 238U ei ole fissiili, voi se 

absorboida neutronin ja muodostunut 239U tuottaa betahajoamisen seurauksena 

isotoopin 239Pu. Tämän vuoksi isotooppia 238U kutsutaan fertiiliksi. Reaktoria, joka 

tuottaa fissiilejä isotooppeja enemmän kuin kuluttaa, kutsutaan hyötöreaktoriksi.  

Sekaoksidipolttoainetta valmistetaan luonnonuraanista tai köyhdytetystä uraanista 

ja plutoniumoksidista, jota saadaan käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyn 

tuloksena. Käytöstä poistettujen ydinaseiden korkearikasteista plutoniumia 

voidaan myös hyödyntää sekaoksidipolttoaineen valmistuksessa. 
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3. ANALYYSIMENETELMÄT  

3.1 Radioaktiivisuuteen perustuvat menetelmät  

Radiometriset menetelmät soveltuvat radioaktiivisille isotoopeille, jotka 

tunnistetaan radioaktiivisen hajoamisen seurauksena vapautuneen energian 

perusteella. Kvantitointi tapahtuu hajoamisten lukumäärää havainnoimmalla.6 

Radiometriset tekniikat soveltuvat täten hyvin lyhyen puoliintumisajan omaaville 

isotoopeille, koska aktiivisuus lisää määrityksen herkkyyttä. Radiometristen 

menetelmien alhainen herkkyys tai resoluutio hidastaa analyysiä, koska usein 

tarvitaan pitkä mittausaika tai näytteen esikäsittely isotooppien erottelemiseksi.1 

Radiometriset menetelmät ovat kuitenkin edullisia käyttää.11 

Alfahajoamisessa muodostuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista 

koostuva hiukkanen, eli helium-atomin ydin. Vastaavasti alfahajoamisen 

seurauksena ytimen massa- ja järjestysluvut pienenevät alfahiukkasen 

muodostumista vastaavan määrän. Esimerkiksi alfa-aktiivisen 234U:n 

hajoamistuotteet ovat 230Th ja 4He2+. 

Alfahajoamisessa vapautuvien alfahiukkasten määrän ja energian mittaamiseen 

käytetään alfaspektrometriaa. Alfa-aktiiviset isotoopit ovat tunnistettavissa niiden 

tyypillisen alfahiukkasen energian perusteella. Kuvassa 2. on esitetty simuloitu 

alfaspektri. Alfaspektrometriassa resoluutiota heikentävät vapautuvien 

alfahiukkasten absorboituminen näytteeseen, sekä pienet erot joidenkin 

isotooppien alfahiukkasten energioiden välillä.11
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Kuva 2. Alfaspektri12 

 

3.2 Massaspektrometria 

Massaspektrometriassa näyte ionisoidaan ja johdetaan ionioptiikan läpi massa-

analysaattoriin, jossa sähkö- tai magneettikentät aiheuttavat ioneihin voiman. Sen 

aiheuttama muutos liikerataan riippuu ionien massasta ja sähkövarauksesta, mikä 

erottaa ionit massavaraussuhteen mukaisesti. Detektorille ionit saapuvat 

massavaraussuhteen mukaisessa järjestyksessä. Tämä mahdollistaa eri 

isotooppien esiintymisrunsauden ja pitoisuuksien määrittämisen. Menetelmän 

etuna on hyvä herkkyys ja laaja lineaarinen määritysalue. Alhaisten 

toteamisrajojen ansiosta tarvittava näytemäärä on pieni.1,3  
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4. ICP-MS -TEKNIIKKA 

Alkuaineiden ja isotooppisuhteiden analytiikassa ICP-MS on suosituimpia 

massaspektrometrisiä tekniikoita. Sen etu on suuri herkkyys, joka mahdollistaa 

laajan konsentraatioalueen määrityksen hivenaineista pääkomponentteihin. 

Menetelmä sopii hyvin radioaktiivisille näytteille, jotka voidaan määrittää liuotetun 

näytteen laimennoksista tai suoraan kiinteästä näytteestä valitun 

näytteensyöttömenetelmän mukaisesti. Yksinkertainen näytteensyöttö ja 

standardiliuoksien hyvä saatavuus, sekä laitteiston suuri mittauskapasiteetti ovat 

varmistaneet menetelmän yleistymisen.11 

 

4.1 Laitteisto 

Kuvassa 3. on liuossumutusta käyttävän ICP-MS – laitteiston kaaviokuva. Kuvaan 

on merkitty laitteiston tärkeimmät komponentit. 

 

 

Kuva 3. Kvadrupoli ICP - MS -laitteiston kaaviokuva 
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4.1.1 Näytteensyöttö 

Näytteensyötön keskeisimmät komponentit ovat sumutuskammio, sumutin ja 

peristalttinen pumppu. 

Näyteliuoksen pumppaamiseen käytetään peristalttista pumppua. Pumpun 

rakenteesta johtuen sen tuotto on hieman pulssimainen. Laitteiston toiminnan 

kannalta näytteensyöttönopeus on tärkeä säätöarvo. 

Sumuttimen tehtävä on aerosolin muodostaminen näyteliuoksesta. Meinhard- ja 

cross-flow – sumuttimet ovat yleisesti käytettyjä pneumaattisia sumuttimia. Niiden 

toiminta perustuu aerosolin muodostamiseen argon-kantokaasusta ja nesteestä. 

 

 

Kuva 4. Meinhard-sumutin13 

 

Meinhard-sumuttimen (kuva 4) toiminta perustuu kaasuvirtauksen muodostamaan 

alipaineeseen sumutinputkessa, johon johdettu näyteliuos muuttuu tehokkaasti 

aerosoliksi. Cross-flow sumuttimessa kantokaasu ja näyteliuos johdetaan toisiaan 

kohtisuorassa olevien suuttimien läpi, jolloin aerosoli muodostuu virtauksien 

kohdatessa. 
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Näyte sumutetaan sumutuskammioon, jossa pyritään pienentämään aerosolin 

pisarakokoa ennen plasmaan johtamista. Plasman ionisaatiokykyä heikentää 

aerosolin sisältämä liuotin. Liuotin on myös spektraalisien häiriöiden aiheuttaja sen 

muodostamien molekyyli-ionien takia. Sopivan sumutuskammion valinnalla 

pyritään vähentämään plasman liuotinkuormaa. 

Sumutuskammiossa aerosolin sisältämät suuret pisarat eivät pysy virtauksen 

suunnan vaihtuessa aerosolina, koska ne tiivistyvät sumutuskammion seinämään 

osuessaan. Pienempi sumutinkammion läpäisevä pisarakoko edesauttaa 

liuottimen haihtumista ja näyte ionisoituu helpommin plasmassa. Sumutinkammio 

myös tasoittaa aerosolin virtausta plasmasoihtuun, mikä vakauttaa plasman 

olosuhteita. 

Liuossumutus on yleisin näytteensyöttötekniikka, mutta ei suinkaan ainoa. 

Kiinteille materiaaleille soveltuu laserablaatio, jossa tarvittava näytteiden 

esikäsittely on vähäistä, kun kiinteä näytemateriaali voidaan analysoida ilman 

näytteen liuottamista. Näytekammioon asetettuun näytteeseen suunnattu 

lasersäteily irrottaa näytemateriaalia, joka kuljetetaan aerosolina plasmaan. 

Aerosolissa kantokaasuna on yleensä argon.1 

 

4.1.2 Ionisointi 

Induktiivisesti kytketyssä plasmamassaspektrometriassa näytteen ionisoimiseen 

käytetään argonplasmaa, joka tuotetaan suurtaajuusgeneraattoriin kytketyllä 

induktiokelalla. Indusoituvat sähkö- ja magneettikentät kuumentavat argonkaasun 

plasmaksi. Näyte sumutetaan argonplasmaan aerosolina, jolloin useimmat 

näytteen atomeista ionisoituvat voimakkaasti. 
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Kuva 5. Plasmasoihtu14  

 

Plasmasoihtu (kuva 5) koostuu sisäkkäisistä kvartsiputkista. Näyteaerosoli 

johdetaan plasmaan keskimmäisestä putkesta, joten sitä kutsutaan myös 

injektoriputkeksi. Ulompien putkien läpi virtaava argonkaasu jäähdyttää 

injektoriputkea sekä soihdun yläosaa ja ylläpitää plasmaa. Uloimmassa putkessa 

virtausnopeus on suurin tehokkaan jäähdytyksen ja plasman aikaansaamiseksi. 

Injektoriputkessa näyteaerosolin virtaus on paljon pienempi, jotta näyte viipyisi 

mahdollisimman pitkään plasmassa ionisoitumisen tehostamiseksi. Näiden välissä 

olevan putken kaasuvirtaus on yleensä vain hieman näyteaerosolin virtausta 

suurempi. Tällä apukaasulla jäähdytetään injektoriputkea, joka mahdollistaa 

näytteen hitaamman syöttämisen ja myös plasman muodon hienosäädön. 

 

4.1.3 Massa-analysaattorit 

Spektrometrin vakuumiosaan johdettavien ionien näytteenottokohta plasmassa 

valitaan näytteenottokartiolla. Ionioptiikalla pyritään estämään mittausta 

häiritsevien neutraalien spesieksien ja liuottimesta peräisin olevien ionien pääsyä 

massa-analysaattoriin. Laitteet voidaan luokitella massa-analysaattorin tyypin 

mukaan, kuten kvadrupoli-, sektori- ja lentoaikamassaspektrometrit.  
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Kvadrupolimassa-analysaattori koostuu neljästä samansuuntaisesta tangosta, 

joista vastakkaiset ovat kytketty samaan sähköiseen potentiaaliin. Ionien 

massavaraussuhteen määrittäminen perustuu kvadrupolin sähkökentän 

vaihteluun. Ionien lentorata on stabiili, kun käytetyn sähkökentän muutoksien 

taajuus on ionien massavaraussuhteelle sopiva. Menetelmä on edullinen, mutta 

sen resoluutio on huono n. 0,5 u. 

Sektorilaitteessa ionit kiihdytetään ja johdetaan massa-analysaattoriin, joka 

koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä käytetään magneettikenttää ja toisessa 

sähkökenttää ionien lentoradan muuttamiseksi. 

Lentoaikamassaspektrometrissä ionit kiihdytetään sähkökentässä, jolloin niiden 

kineettisen energian määrä on sama. Lentoaika on silloin riippuvainen ionien 

massasta, koska nopeuden on oltava kääntäen verrannollinen massaan, jos 

kaikkien ionien kineettinen energia on yhtä suuri. 

 

4.1.4 Detektointi 

Massa-analysaattorin läpäisseet ionit aiheuttavat detektoriin osuessaan sähköisiä 

pulsseja, joka mahdollistaa valitun massavaraussuhteen omaavien ionien 

pitoisuuden määrittämisen.  

Elektronimonistin on yleisesti käytetty detektorityyppi. Siinä detektoriin osunut ioni 

irrottaa elektroneja, jotka osuessaan seuraavalle pinnalle eli dynodille irrottavat 

lisää elektroneja. Detektorin etuosassa on negatiivinen potentiaali ja irtoavat 

elektronit kiihdytetään positiivisella potentiaalilla. Keräyselektrodilta saatu signaali 

vahvistetaan edelleen elektronisesti. 

Pieniä konsentraatiota mitattaessa käytetään pulssin laskentaa ja vastaavasti 

suurille konsentraatioille analoginen mittaus on soveltuvampi. Laajaa 

konsentraatioaluetta mitattaessa on hyödynnettävä molempia mittaustapoja. 
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4.2 Laiteparametrien optimointi 

Laitteiston toimintaa säädetään useilla parametreilla, jotka vaikuttavat laitteiston 

suorituskykyyn. Säädettäviä laiteparametreja ovat esimerkiksi eri kaasujen 

virtausnopeudet, plasman ja näytteenottokartion sijainti, ionioptiikan jännitteet, 

plasman teho. Laiteparametrien optimoinnin tarkoitus on saavuttaa voimakkain 

signaali mittauksessa. Optimaaliset laiteparametrit riippuvat mitattavan isotoopin 

massasta ja kemiallisista ominaisuuksista, jolloin laiteparametrit toimivat myös 

muille samankaltaisille isotoopeille.15 

Laiteparametrien säätö korostuu kytketyissä tekniikoissa, joissa parametrien 

määrä on suuri. Tilastolliset menetelmät helpottavat ja nopeuttavat optimointia. 

Ensin seulotaan suurimman muutoksen aikaansaavat parametrit, joiden vaikutus 

mitataan ja mallinnetaan toisessa vaiheessa. Lopuksi voidaan laiteparametrit 

optimoida.15,16 

 

4.3 Häiriöt ICP-MS - analytiikassa 

Yleisimmät häiriöt ovat spektraalisia, kuten isobaarinen häiriö kahden eri isotoopin 

massaluvun ollessa yhtä suuri. Esimerkiksi isotooppien 238U ja 238Pu massaluku on 

sama, mutta isotooppien massat eroavat hieman. 238U isotoopin tarkka massa on 

238,050788 u ja vastaavasti isotoopin 238Pu massa on 238,049553 u.  

Tarvittava massa-analysaattorin resoluutio on erittäin korkea (esim. 

kvadrupolilaitteen erottelukyky on vain n. 0,5u). 238U ja 238Pu isotooppien välisen 

isobaarisen häiriön poistamista vaikeuttaa pitoisuuksien suuri ero. 238U on 

näytteessä pääkomponentti, kun 238Pu esiintyy vain hivenainepitoisuuksina.1 

Myös molekyyli-ionit aiheuttavat häiriöitä analytiikassa. Niitä aiheuttavat hyvin 

stabiilit molekyylit, jotka eivät ole atomisoituneet plasmassa. Spektraalisia häiriöitä 

voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaiset kloori-, happi- ja rikkiperäiset molekyyli-ionit. 

Matriisihäiriötä aiheuttaa kiinteän näytteen liuottamisessa käytetty suola-, rikki- tai 

perkloorihappo, joista voi muodostua molekyyli-ioneja aiheuttavia yhdisteitä. Myös 

plasman taustaionit ovat mahdollisia molekyyli-ionien muodostajia. 
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Kuva 6. Fissiotuotteiden massajakauma, missä x-akselilla on tuotteen massaluku ja y-
akselilla osuus fissiotuotteista17 

 

Käytetty ydinpolttoaine sisältää useita nuklideja, joiden massaluku on sama, mutta 

protonien ja neutronien osuus eri. Täten isobaariset häiriöt vaikeuttavat erityisesti 

fissiotuotteiden ja aktinoidien analytiikkaa. Fissiotuotteista interferenssistä johtuvia 

häiriöitä esiintyy esim. strontiumin, zirkoniumin ja cesiumin isotoopeilla,18 sillä 

fissiotuotteiden massajakauman kaksi huippua sijaitsevat niiden massaluvuilla 

(kuva 6). Varsinkin kevyemmän fissiotuotteen massa riippuu halkeavasta 

isotoopista. Esimerkiksi plutonium-239 haljetessa teknetium ja palladium ovat 

yleisiä, kun vastaavasti uraani-235 kohdalla kevyemmät strontium ja zirkonium 

ovat yleisimpiä tuotteita.  
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Aktinoidien osalta isobaarit häiritsevät uraanin ja plutoniumin isotooppien 

määrityksessä. Tärkeimpiä määritettäviä isotooppeja käytetyssä 

ydinpolttoaineessa ovat esimerkiksi 135Cs ja 137Cs (taulukko 1). 

Taulukko 1. Tärkeimpiä käytetystä ydinpolttoaineesta määritettäviä isotooppeja ja niiden 
isobaareja 

Isotooppi Isobaarit Molekyyli-ionit 

90
Sr

 90
Y

, 90
Zr

  

129
Xe 

129
I  

135
Cs 

135
Ba, 

135
Xe  

137
Cs 137

Ba  

238
U 238

Pu  

239
Pu

  238
UH

 

 

4.3.1 Häiriöiden vähentäminen 

Isobaarisen häiriön matemaattinen korjaus isotooppisuhteen ja häiriöttömän 

massan määrityksen avulla on mahdollista, jos näytteen isotooppisuhde on 

tunnettu. Käytetyn ydinpolttoaineen isotooppisuhteet eivät ole tunnettuja, koska ne 

eivät esiinny luonnollisessa esiintymisrunsaudessaan. Isotooppisuhteeseen 

perustuva korjaus on tämän vuoksi haastavampaa. 

Isobaarisia häiriöitä aiheuttavat isotoopit voidaan poistaa kemiallisilla 

erotusmenetelmillä, jolloin ne eivät häiritse mitattavien isotooppien määritystä. 

Käytännöllinen ratkaisu on kytkeä kromatografinen erotusmenetelmä kiinteästi 

analysaattoriin kuten HPLC-ICP-MS, missä korkean erotuskyvyn 

nestekromatografin yhdistäminen ei lisää näytteiden esikäsittelyn tarvetta, mutta 

usein saadaan riittävä isotooppien erottuminen spektraalisen peittämän 

poistamiseksi.  
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Massa-analysaattorin valinta vaikuttaa suuresti resoluutioon ja herkkyyteen. 

Kvadrupoli on hankintahinnaltaan edullinen, mutta alhainen resoluutio altistaa sen 

spektraalisille häiriöille. Kaksoisfokusoiva sektorikenttälaite on alhaista resoluutiota 

käytettäessä kvadrupolilaitetta herkempi, jolloin myös saavutetut toteamisrajat 

ovat matalat. Resoluutio on kaksoisfokusoivassa sektorilaitteessa hyvä, mutta 

isobaarien spektraalisia peittämiä se ei kykene erottelemaan, kuten 129Xe ja 129I 

(m/∆m≈620000) tai 238U ja 238Pu (m/∆m≈190000). Molekyyli-ioneista johtuvien 

spektraalisten häiriöiden vähentäminen on mahdollista. Esimerkiksi 239Pu 

määrityksessä häiritsevien 238U1H (m/∆m≈15600) ja 204Pb35Cl (m/∆m≈2200) 

molekyyli-ionien osalta.11 

Törmäys-reaktiokennossa ionit johdetaan kaasulla paineistetun kennon 

(multipolin) läpi. Törmäysmoodin toiminta perustuu liike-energiaan, jossa 

häiritsevät ionit törmäävät kokonsa takia useammin kaasuatomeihin tai -

molekyyleihin. Reaktiomoodissa ionit reagoivat kaasussa, jolloin erottumista 

tapahtuu reaktionopeuden ja tyypin perusteella. Törmäys-reaktiokenno on useiden 

käyttötapojen vuoksi monipuolinen tapa häiriöiden vähentämiseen. Toimintaan 

vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten kaasun tai niiden seoksen valinta, sekä 

virtausnopeus ja multipolin parametrit.16 
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5. NÄYTTEIDEN ESIKÄSITTELY JA ANALYSOINTI 

Käytetyn ydinpolttoaineen radioaktiivisuus vaatii erityismenetelmiä näytteiden 

käsittelemiseksi. Käytettyjä polttoainepellettejä käsitellään vahvan säteilysuojan 

sisällä. Säteilysuojassa näytteiden käsittely suoritetaan kauko-ohjattujen 

manipulaattorien, säteilysuojaan kiinnitettyjen pihtien tai lyijyhanskojen avulla. 

Laimennettujen liuosnäytteiden käsittely ja analysointi ovat mahdollista 

hansikaskaapissa.1,18,19  

 

5.1 Kiinteän näytteen suora analyysi 

Laserablaatio on näytteensyöttömenetelmä, jossa voidaan käyttää suoraan 

kiinteitä näytteitä. Tämä vähentää tarvittavaa näytteenkäsittelyä. Kiinteät näytteet 

käytetystä ydinpolttoaineesta ovat heterogeenisia, joten saavutettavat 

mittaustulokset eivät edusta kovin hyvin keskimääräistä pitoisuutta, koska mittaus 

tapahtuu vain pieneltä laserin höyrystämältä alalta. Menetelmä soveltuu toisaalta 

koostumuksen määrittämiseen polttoainepelletin eri kohdissa. Tutkimuskohteena 

ovat fissiokaasusulkeumat, sekä fissiotuotteiden ja aktinoidien jakautuminen 

polttoainepelletin eri osiin.1 Näytematriisin kaltaisten kalibrointinäytteiden heikko 

saatavuus vaikeuttaa myös analytiikkaa.3  

Höyrystyskammiossa näytteeseen suunnattu laser irrottaa näytemateriaalia, joka 

kuljetetaan argon kantokaasun avulla plasmaan. Täten fissiokaasujen, kuten 

kryptonin, ksenonin tai jodin määritys on helppoa. Menetelmä onkin erittäin herkkä 

laserin höyrystämän näytteen kulkeutuessa lähes kokonaan plasmaan. Tämän 

vuoksi menetelmän toteamisrajat ovatkin erittäin alhaiset.20  

 

5.2 Liuotettu näyte 

Polttoainepelletistä leikattu näyte jauhetaan ja hapetetaan. Se kuumennetaan 

korkeaan lämpötilaan 400 – 750 °C ennen liuotusta typpi- tai fluorivetyhappoon. 

Korkean lämpötilan tarkoitus on hapettaa karbidiyhdisteet, joita esiintyy 

esimerkiksi plutoniumilla. Näytteen liuottamiseen käytetty menetelmä valitaan 

määritettävien isotooppien ominaisuuksien mukaan.5  
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Esimerkiksi jodin määrittämiseksi käytettävässä menetelmässä pelletti liuotetaan 

vahvaan happoon.22 Siinä 8 M typpihappoon liuotettua näytettä refluksoidaan 170 

°C lämpötilassa 4 tuntia. Palautusjäähdyttimeen kytketyllä vakuumilla 

kaasuuntuneet tuotteet, kuten jodi johdetaan pesuliuoksien läpi, jolloin ne saadaan 

kerättyä talteen määritystä varten.1 

Liuosnäytteiden kaltaisia standardiliuoksia on hyvin saatavilla kalibrointiin.11 
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6. YHTEENVETOJA TUTKIMUKSISTA 

Taulukossa 2. on esitetty käytetyn ydinpolttoaineen ICP-MS analytiikassa saatuja 

tuloksia.  

Günther - Leopold et al.1 käytti tutkimuksessaan multikollektori-ICP-MS-tekniikkaa 

ja näytteensyöttöön kytkettyä kromatografista erotusmenetelmää käytetyn 

ydinpolttoaineen palaman määrittämiseksi sen koostumuksen perusteella. Palama 

määritettiin fissiotuotteen 148Nd ja fissiilien 235U, 238U, 239Pu, 241Pu isotooppien 

pitoisuuksista mittausepävarmuudella 2,5%.  

Wolf, S.F. et al.21 määrittävät kvadrupoli-ICP-MS-laitteistolla 31 isotoopin 

pitoisuuden. HPLC-erotusmenetelmä kytkettiin laitteistoon lantanoidien 

määrittämiseksi polttoaineen palamaa varten. Palaman mittausepävarmuus oli 4,2 

% ja yksittäisten nuklidien keskimääräinen virhe 8,3 % 

Glagolenko, I. et al.2 Vertailivat kumulatiivista fissiotuotejakaumaa vertailtiin 

kvadrupoli-ICP-MS-menetelmän ja ENDF/B-VII – tietokannan välillä. He valitsivat 

17 nuklidia termisen ydinreaktorin käytetystä polttoaineesta. Mitattujen 

pitoisuuksien ero oli alle 10 % tietokantaan verrattuna. Mittauksessa esiintyvien 

isobaarisien häiriöiden seurauksena mitatut pitoisuudet olivat korkeampia. 

Asai, S. et al. 22tutkimus käsitteli anioninvaihtopolymeerin valintaa aktinoidien 

kromatografiseen erotusmenetelmään. Valittu polymeeri vähensi spektraalisia 

häiriöitä 238UH-molekyylin osalta. Tutkitumuksen kohteena olleella polymeerilla 

pakatun kolonnin suorituskyky validoitiin kaksoisfokusoivaa laitteistoa käyttäen. 

Moreno, J. et al.23 tutkivat isotooppilaimennosta ja kromatografiaa cesiumin 

isotooppien ICP-MS-määrityksessä. Tavoitteena oli isobaaristen häiriöiden 

vähentäminen. Bariumin häiritsevät isotoopit ovat cesiumin kanssa samoilla 

massaluvuilla 134, 135, ja 137, jotka erottuivat hyvin kytketyllä 

ioninvaihtokromatografialla. 
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Taulukko 2. Tutkimuksia käytetyn ydinpolttoaineen analyysistä ICP-MS -menetelmillä  

Laitteisto Isotoopit Tulokset Viitteet 

HPLC-MC-ICP-

MS 

148
Nd, 

150
Nd, 

235
U, 

238
U,

 

239
Pu, 

241
Pu 

148
Nd / 

150
Nd isotooppisuhde 

ulkoinen virhe 0,01 – 0,05 % 

n. 10-kertainein tarkkuus vrt. ICP-

MS 

Palaman virhe 2,5 % 

Günther - 

Leopold et 

al.
1
 

HPLC- ICP-MS 148
Nd, 

147
Sm,

 151
Sm 

Palaman suhteellinen 

keskihajonta 4,2 %, 

yksittäisillä nuklideilla 95 % 

luottamusvälillä 3,7 – 23 % ka. 8,3 

% 

Wolf, S.F. et 

al.
21

 

ICP-MS 

95
Mo, 

99
Tc, 

101
Ru, 

103
Rh, 

109
Ag, 

143
Nd, 

145
Nd,

 149
Sm, 

150
Sm, 

152
Sm, 

151
Eu,

 153
Eu, 

155
Gd, 

237
Np, 

234
U, 

235
U, 

236
U, 

238
U,

 239
Pu, 

240
Pu, 

241
Pu, 

242
Pu, 

242
Am,

 243
Am 

ICP-MS 

87
Rb, 

89
Y, 

99
Tc, 

101
Ru, 

102
Ru, 

103
Rh, 

104
Ru, 

106
Pd, 

128
Te, 

139
La, 

140
Ce,

 141
Pr, 

142
Ce, 

143
Nd, 

144
Nd, 

145
Nd, 

146
Nd, 

148
Nd, 

147
Sm, 

149
Sm, 

152
Sm, 

151
Eu, 

235
U, 

Mitatun fissiotuotejakauman ero 

oli alle 10 % ENDF/B-VII – 

tietokantaan verrattuna, joka 

perustuu kokeellisiin ja 

teoreettisiin malleihin 

Glagolenko, 

I. et al.
2
 

ICP-MS 

Anioninvaihto- 

polymeerit 

233
U,

 234
U,

 235
U,

 236
U,

 238
U

 

239
Pu,

 240
Pu,

 242
Pu 

 
Asai, S. et 

al.
22 

Ioninvaihto-

kromatografia 

ICP-MS 

134
Cs, 

137
Cs

 

Isobaaristen häiriöiden poisto 

massaluvuilta 134,135,137 

barium erottamalla. 

Moreno, J. et 

al.
23
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7. YHTEENVETO 

Ydinpolttoaine sisältää fissiokelpoisia uraanin isotooppeja, jotka toimivat 

ydinreaktorin polttoaineena. Näiden isotooppien kuluessa ja reaktiotuotteiden 

määrän kasvaessa ydinpolttoaineen kyky ylläpitää ketjureaktiota heikkenee. 

Polttoaine on vaihdettava uuteen ennen kuin reaktorin säätövara loppuu kesken.  

Käytetyn ydinpolttoaineen karakterisoinnissa mielenkiinnon kohteena onkin 

fissiilien isotooppien määrä ja reaktiotuotteet. Jäljelle jääneiden fissiilien 

isotooppien määrityksellä saadaan selville, kuinka tehokkaasti polttoaine on 

hyödynnetty. Reaktiotuotteet ovat usein kiinnostuksen kohteena radioaktiivisten 

ominaisuuksien vuoksi. 

Karakterisoinnissa on mahdollista käyttää radioaktiivisuuteen pohjautuvia 

radimetrisiä menetelmiä ja isotooppien massan määritykseen perustuvia 

massaspektrometrisiä tekniikoita, mikä mahdollistaa myös stabiilien ei 

radioaktiivisten isotooppien määrityksen. Molempia tekniikoita käytetään, mutta 

erityisesti ICP-MS-menetelmästä on tullut suosittu. 

Ongelmia ICP-MS-analytiikassa aiheuttavat käytetyssä ydinpolttoaineessa 

esiintyvät isotoopit, joiden massan ero on hyvin pieni. Tämä aiheuttaa 

spektraalisia häiriöitä isobaarien, kuten esimerkiksi isotooppien 238U ja 238Pu 

välille. Lisäksi häiriöisotoopin pitoisuus voi olla hyvin matala, joka vaikeuttaa 

häiriön poistamista. Näiden spektraalisten häiriöiden vuoksi analytiikassa 

käytetään erotusmenetelmiä, joko ennen analyysia tai analyysilaitteistoon 

yhdistettynä. Tällöin häiritsevät komponentit saadaan erottumaan toisistaan.  

Molekyyli-ionien aiheuttamiin spektraalisiin häiriöihin voidaan vaikuttaa laitteiston 

resoluutiota parantamalla. Esimerkiksi kaksoisfokusoivalla sektorilaitteella 

resoluutio on riittävän suuri, jotta 239Pu määrityksessä häiritsevät 238U1H ja 

204Pb35Cl molekyyli-ionit eivät aiheuta spektraalista peittämää. 

ICP–MS – menetelmä soveltuu hyvin käytetyn ydinpolttoaineen analytiikkaan. 

Sopivan laitteiston valintaan vaikuttaa vaadittava suorituskyky. Erilaisilla 

kokoonpanoilla saavutettavat tulokset eroavat suuresti, joten tarvittava 

analyyttinen suorituskyky on kartoitettava ennen laitteiston valintaa.  
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Yleisesti voi todeta, että useimmissa tapauksissa yhden osa-alueen optimointi on 

vaikeaa heikentämättä muita ominaisuuksia (nopeus, resoluutio, herkkyys). 

Laitteiston valinta onkin aina kompromissi, jolla pyritään täyttämään 

analyysitarpeet mahdollisimman hyvin. 

ICP-MS - tekniikka on kuitenkin monipuolisuuden ja hyvän analyyttisen 

suorituskyvyn, kuten nopeuden ja herkkyyden ansiosta syrjäyttänyt edullisempia ja 

yksinkertaisia analyysimenetelmiä käytetyn ydinpolttoaineen analytiikassa.  
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