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G. HEVESY
1885 -1985

Letos vzpomínáme stého výročí narození G. Hevesyho, laureáta Nobelovy ceny za

chemii, který se významně zasloužil zvláště o rozvoj radiochemie a jaderné chemie.

Při pohledu na Hevesyho vědecký odkaz, soustředěný v několika stech vědeckých pub-

likací vyplyne, že byl kromě obrovské tvůrčí aktivity a pracovitosti nadán i mimo-

řádnou schopností nacházet a řešit klíčové vědecké problémy. V řadě případů svými

pracemi a objevy otevřel možnosti nebývalého rozvoje řady oborů.

Gyorgy von Hevesy se narodil 1. srpna 1885 v Budapešti. Po absolvování pia-

ristického gymnasia studoval na universitách v Budapešti a Berlíně. Studium zakon-

čil na universitě ve Freiburgu v roce 1908 získáním doktorátu v oboru fyzikální

chemie^, v dalších letech působil jako asistent Richarda Lorenze na Kidgenossische

Technische Hochschule v zůrichu a u prof.. F. Habera v Karlsruhe. V lednu 1911 při-

chází do Rutherfordovy laboratoře na universitě v Manchesteru, která byla tehdy

centrem fyzikálního výzkumu aktuálních problémů atomové fyziky, radioaktivity apod.

Studoval zde fyzikálně chemické problémy radioaktivních prvků, jako např. rozpust-

nost aktiniové emanace v kapalinách , valenci a elektrochemické chování radio-
3 4aktivních prvků ' .



Hevesyho objev principu izotopní indikace pochází z období jeho manchesterské-
ho studijního pobytu. Rutherford hodlal studovat záření emitované RaD/ Pb/. Proto
se obrátil na Hevesyho, jako na chemika, s úkolem oddělit RaD z chloridu olovnatého
pocházejícího z výroby radia . Po ročním úsilí dospěl Hevesy k závěru o chemic-
ké totožnosti RaD a olova. Nesplnil sice Rutherfordův úkol, ale tento poznatek jej
přivedl na způsob sledováni osudů atomů olova pomocí radioaktivity RaD. V listopa-
du 1912 odjíždí do vídeňského Ústavu pro výzkum radia, který byl v té době nejlépe
vybaven radioaktivními látkami . Zde získal ke spolupráci na experimentálním ově-
ření radioaktivní indikace olova pomocí RaD F. Panetha+ ', který měl za sebou
stejně neúspěšné pokusy o separaci RaD a olova. V lednu 1913 začali s ověřováním
radionuklidové indikace stanovením rozpustnosti málo rozpustných sloučenin olova
/chromanu a sirníku/ . Následovala řada původních aplikací radionuklidové indi-
kace, které umožnily řešení i problémů do té doby jinými způsoby neřešitelných.
Připomeňme alespoň studium výmeny mezi pevnou a kapalnou fází , intramolekulár-
nich výměnných reakcí , procesu samodifuze ' ' , Panethův objev hydridů bismu-
tu a olova

Po skončení první světové války přijal pozvání Nielse Bohra a roku 1919 od-
chází do Ústavu teoretické fyziky kodaňské university. Problematice radioaktivních
indikátorů věnoval trvalou pozornost a aktivně působil při jejím rozšiřování do
dalších oborů i v době, kdy její použitelnost byla omezena na zdroje přirozené
radioaktivity. Dokladem toho je, že i při velice náročné a významné práci na obje-
vu a důkazu chemického prvku atomového čísla 72, kterou prováděl s Dirkem Coste-
rem, zavádí metodu radioaktivních indikátorů do biologie a lékařství ' . Na
objevu prvku hafnia je patrná Hevesyho pohotovost a připravenost k exaktnímu ře-
šení vědeckých problémů. Zatímco ostatní badatelé hledali tento prvek mezi lantha-
nldy, zaměřili Coster a Hevesy svoji pozornost na nerosty zirkonia . V červnu
1926 vyslal F. Haber vedoucího laboratoře pro rentgenstrukturní výzkum J. Bohma
do Bohrova ústavu, aby zde spolu s G. Hevesym pátrali po prvku o atomovém čísle 61.
0 řešení tohoto problému jsem však nenalezl žádný odkaz v bibliografii Bohmově ani
Hevesyho, včetně jeho monografického zpracování tematiky prvků vzácných zemin
Jmenováni Hevesyho profesorem fyzikální chemie na freiburgské universitě bylo spo-
jeno s vybudováním ústavu fyzikální chemie. Tímto úkolem pověřil J. Bohma + + + ,
který během Hevesyho přednáškového turné vybudoval moderní ústav vybavený mj. dva-
nácti rentgenovými aparaturami. Z tohoto období pochází price o pátrání po stabil-

17 18 19
nich izotopech polonia , aplikace rentgenspektroskopické analýzy * , použiti

' Rutherford obdržel od tehdejší rakousko-uherské vlády několik set kilogra-
mů chloridu olovnatého odpadajícího při izolaci radia z jáchymovského
smolince.

/ Výroba radia v Jáchymově byla zahájena v roce 1906 a do roku 1914 stál Já-
chymov v čele světové produkce radia.

+ + +' Fritz Paneth /1887-1958/, profesor chemie v Praze, Hamburgu, Berlíně, Itha-
ce, Konigsbergu a Durhamu, stál v čele chemického ústavu Maxe Plancka
v Mainzu, objevil hydridy polonia, bismutu, olova, cínu, vypracoval metodu
stanovení absolutního stáří meteoritů.

' Jan Bohm /1895-1952/, profesor fyzikální chemie na universitě ve Freiburgu
a na bývalé německé universitě v Praze, vědecký pracovník Ústavu cis. Vilé-
ma v Berlíně, po roce 1945 ve výzkumných laboratořích v Rybitví, člen ko-
respondent ĚSAV. Pro demokratické a pokrokové postoje musel opustit v roce
1934 freiburgškou universitu. Československá vláda jej jako čš. občana jme-
novala profesorem fyzikální chemie na tehdejší německé universitě v Praze.
významně přispěl k rozvoji rentgenostrukturní analýzy, rozřešil mj. struk-
turu řady kovových hydroxydů, y-AlOOH byl na jeho počet nazván "bohmitem".
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těžké vody jako stabilního izotopního indikátoru , jakož i první aplikace izotop-

ní zředovací analýzy na stanovení olova v horninách a meteoritech . Tato práce

položila základ k dalšímu metodickému rozvoji mnohokrát modifikované a stále užíva-

né analytické metody. Po nástupu nacistického režimu v Německu musel Hevesy opustit

Freiburg, kde zanechal Bohma, aby dokončil s doktoranty rozpracované disertační

práce. Zanedlouho však opouští Německo i Bohm. Hevesy se uchyluje do Kodaně, Bohm

do Prahy.

V Bohrově ústavu se zpočátku věnoval studiu vlastností radionuklidů řady prvků

vznikajících jadernými reakcemi s seutrony. Studium radionuklidů ytria, skandia,

lanthanidů a hafnia, které prováděl s Hildou Leviovou doplnil úvahami o geochemic-

kých důsledcích absorpce neutronů v nerostných materiálech a o možnostech využití

indukované aktivity prvků nebo absorpce neutronů látkami ke stanovení koncentrace
22 23

prvků ' . Příkladem stanovení některých prvků vzácných zemin tak položil základ
32

metodě aktivační analýzy. Dále uvedl použití radiofosforu P do biologického výzku-

mu , včetně důmyslného způsobu jeho přípravy ozařováním sírouhlíku rychlými

neutrony Ra-Be zdroje. Další jeho práce byly soustředěny na využití radionuklidové

indikace při studiu biochemických procesů tvorby fosfatidů, mastných a nukleových

kyselin, metabolismu fosforu, železa, zinku, permeability fázových rozhraní a v ra-

diačně biologických studiích. Těmito průkopnickými pracemi ukázal na nebývalé mož-

nosti uplatnění radionuklidové indikace v biologických vědách a klinické praxi.

Významně přispěl k rozšíření uvedeného metodického směru knihou Radioactive Indi-

cators , vydanou v roce 1948, jejíž ruský překlad vyšel v roce 1951 a 1954. Z je-

ho knižních publikací je třeba uvést Lehrbuch der Radioaktivität , která od první-

ho vydání v roce 1923 vyšla ještě několikrát /německy, anglicky a rusky/. Na objev

hafnia reagoval záhy knižním zpracováním tehdejších poznatků o vlastnostech tohoto

prvku . Hevesyho aktivní činnost je obsažena v publikacích, jejichž počet se pohy-

buje kolem čtyř set. Sto vybraných publikací, které podávají přehled o jeho díle
28je soustředěno ve dvoudílné publikaci, vydané v roce 1962

G. Hevesy byl nadán uměním nacházet pro svoji badatelskou práci vhodné" spolu-

pracovníky i pracovní podmínky. Působil na řadě předních evropských vědeckých pra-

covišt. V zájmu řešení vědeckých problémů neváhal tato pracoviště opouštět a opět

se vracet. Některá byl však nucen opouštět. V roce 1934 po nástupu nacistů k moci

opouští ústav fyzikální chemie freiburgské university. Odešel do Bohrova ústavu

v Kodani, odkud během druhé světové války ze stejných důvodů odchází do Stockholmu,

který se pak stává jeho trvalým působištěm i domovem.

Jeho vědecké zásluhy byly oceněny udělením čestných vědeckých hodností, člen-

stvím ve vědeckých společnostech a akademiích /Royal Society, čestný člen Maäarské

akademie věd/. Byl nositelem řady medailí /Copleyova, Faradayova, medaile Nielse

Bohra aj./, ceny Atoms for Peace. Mezi nejvýznamnější uznání pa^ří Nobelova cena

za chemii pro rok 1943, která mu byla udělena za objev metody radioaktivních indi-

kátorů. Jeho jméno nese medaile udělovaná mezinárodním výborem za zásluhy o rozvoj

radioanalytických metod. Prvním laureátem Medaile George Hevesyho se stal v roce

1968 profesor W. Wayne Meinke za práce v oblasti aktivační analýzy a radiochemic-

kých separačních metod.



LITERATURA

1. G. Hevesy, Ober die schmelzelektrolytische Abscheidung der Alkalimetalle aus

Ätzalkalien, Z. Elektrochem., 15/1909/529.

2. G. Hevesy, On the solubility of actinium emanation in liquids and in charcoal/

Z. phys. Chem., 16/1912/429.

3. G. Hevesy, Die Valení der Radioelemente, Phys. Z., 14/1913/49.

G. Hevesy, The Valency of the Radioelements, Phil. Mag., 10/1913/390.

4. G. Hevesy, The electrochemistry of Radioactive Bodies, Phil. Mag., 9/1912/628.

G. Hevesy, Radloaktive Methoden in der Elektrochemie. Z. Elektrochem.,

18/1912/546; Phys. Z., 13/1912/715.

G. Hevesy, Die Spannungsreihe der Radioelemente, Z. Elektrochem., 19/1913/291.

5. G. Hevesy, F. Paneth, Die Losllchkeit des Bleisulflds und Bleichromats /RaD/,

Z. anorg. Chem., 82/1913/223.

G. Hevesy, F. Paneth. RaD als "Indikátor" des Bleis, Z. anorg. Chem., 82/1913/322.

6. G. Hevesy, Ober den Austausch der Atome zwischen festen und flussigen Phasen,

Mitt. Inst. f. Radlumf., 75/1915/; Phys. Z., 16/1915/52.

7. G. Hevesy, L. Zechmeister, Ber. dtsch. Chem. Ges., 53/192O/41O.

8. G. Hevesy, Die Selbstdiffusion in geschmolzenem Blei, Z. Elektrochem.,

26/1920/363.

9. J. Gróh, G. Hevesy, Die Selbstdiffusionsgeschwindigkeit des geschmolzenen Bleis,

Ann. d. Phys., 63/1920/85.

10.. J. Gróh, G. Hevesy, Die Selbstdiffusiongeschwindigkeit in festem Blei, Ann. d.

Phys., 65/1921/216.

11. F. Paneth, E. Winternitz, Ober Wismutwasserstoff, Ber. Chem. Ges., 51/1918/1728.

12. F. Paneth, 0 Nôrring, Ober Bleiwasserstoff, Ber. dtsch. chem. Ges., 53/1920/1693.

13. I.A. Christiansen, G. Hevesy, S. Lomholt, Recherches, par une méthode radio-

chimique, sur la circulation du bismuth dans 1'organisme, C.R. Acad. Sci.,

Paris, 178/1924/1324.

14. I.A. Christiansen, G. Hevesy, Sv. Lomholt, Recherches, par une méthode radio-

chimique, sur la circulation du plomb dans 1'organisme, C. R. Acad. Sci.£

Paris, 179/1924/291.

15. D. Coster, G. Hevesy, On the new element hafnium,'Nature, 111/1923/252.

16. G. Hevesy, Die seltenen Erden vom Standpunkte des Atombaues, Springer, Berlin,

1927.

17. G. Hevesy, A. Guenther, Search for an inactive isotope of the element 84/polo-

nium/, Nature, 125/1930/744.

18. G. Hevesy, J. Bohm, Die quantitative Bestimmung des Tantals auf spektroskopischem

Wege, Z. f. anorg. u. allg. Chem., 164/1927/69.

19. G. Hevesy, J. Bohm, A. Faessler, Quantitative roentgenspektroskopische Analyse

mit Sekundärstrahlen, Z. Phys. 63/1930/74.

20. G. Hevesy, E. Hofer, Elimination of water from the human body. Nature,

134/1934/879.

8



21. G. Hevesy, R. Hobbie, Lead content of rocks. Nature, 128/1931/1038.

22. G. Hevesy, H. Levi, The action of neutrons on the rare earth elements, Kgl.

Dánske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser, 14/1936/5.

23. G. Hevesy, H. Levi, Artificial activity of hafnium and some other elements,

Kgl. Dánske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser, 15/1938/11.

24. 0. Chiewitz, G. Hevesy, Radioactive indicators in the study of phosphorus

metabolism in rats, Nature, 136/1935/754.

25. G. Hevesy, Radioactive Indicators. Their Application in Biochemistry, Animal

Physiology and Pathology, Interscience Publ., New York, 1948.

26. G. Hevesy, F. Paneth, Lehrbuch der Radioaktivitat, J.A. Barth, Leipzig, 1923.

27. G. Hevesy, Das Element Hafnium, Springer, Berlin, 1927.

28. Adventures in Radioisotope Research. The Collected Papers of George Hevesy

in Two Volumes, Pergamon Press, New York, Oxford, London, Paris, 1962.

Miloslav V o b e c k ý

Ústav nukleární biologie a

radiochemie ČSAV, Praha

9



NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S UŽITÍM SCINTILAČNÍHO KRYSTALU Bi.Ge.,0 _ K DETEKCI ZÁŘENI GAMA

Zdeněk Janout, Ján Koníček, Stanislav Pospíšil

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Miloslav Vobecký

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV, Praha

Čestmír Bárta

Fyzikální ústav ČSAV, Praha

Oldřich Gilar, Zdeněk Pavlíček

Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky. Přemyšlení

V posledních letech vzbudily značný zájem scintilační krystaly Bi^Ge^O.^

/zkráceně BGO/, které v řadě základních charakteristik převyšují parametry běžně

užívaných Nal/Tl/ scintilátorů. Krystaly BGO mají vysoké efektivní atomové číslo

/Z , = 74/, vysokou hustotu /d - 7,13 g.cm /, z čehož plyne vysoká detekční účin-

nost pro záření gama. Kromě toho mají krystaly BGO lepší mechanické vlastnosti,

dobře se opracovávají, za obvyklých podmínek jsou chemicky stabilní a nejsou hy-

groskopické. Uvedené vlastnosti přispějí rovněž k dalšímu rozšíření radioanalytic-

kých metod v oblasti průmyslových a terénních aplikací. Je podán stručný přehled

o fyzikálních vlastnostech krystalů BGO a rovněž informace o stavu výzkumu a pří-

pravy výroby scintilačních detektorů s krystaly BGO v Československu.

Cílem příspěvku je informovat o srovnávacích měřeních spektroskopických cha-

rakteristik scintilačních krystalů BGO /detekční jednotka firmy HITACHI, rozměry

zapouzdřeného krystalu 0 20 mm x 20 mm/ a Nal/Tl/ detektorů /detekční jednotka

VÚPJT Tesla, typ NKG 3O1 - Nal/Tl krystal 0 40 mm x 40 mm a Nal/Tl/ krystal

0 75 mm x 75 mm/. Pro energie záření gama v rozsahu O,2 až 7,6 MeV byla stanovena:

- závislost rozlišení /FWHM/ BGO na energii,

- poměr výšky píku k výšce odpovídající comptonovské hrany /P/C/,

- relativní účinnosti krystalu BGO vůči krystalu Nal/Tl/ /075 mm x 75 mm/ korigovaná

na prostorové úhly v závislosti na energii záření gama.

S krystalem BGO, který byl k disposici bylo provedeno srovnávací měření s de-

tektorem Nal/Tl/ v geometrii bodového zdroje umístěného ve vzdálenosti 25 cm před

čelem scintilačního detektoru. Z měření vyplývá, že krystal BGO o rozměrech

0 20 mm x 20 mm má pro energii záření gama 0,66 MeV / Cs/ vnitřní účinnost

1,14 krát větší než krystal Nal/Tl/ o rozměrech 0 75 mm x 75 mm. Pro energii

1,37 MeV / 2 4Na/ je vnitřní účinnost BGO l,O5 krát větší než pro uvedený Nal/Tl/.

Vnitřní účinností je třeba rozumět poměr počtu impulsů zaregisotrovanych za určitý

časový interval do píku plného pohlcení energie k počtu fotonů záření gama dané

energie dopadlých za stejný čas na čelo detektoru.

Spektrometrické vlastnosti detektoru BGO ilustrují spektra záření gama Na

detekovaná krystalem BGO /rbr. la/ a krystalem Nal/Tl/ /obr. lb/. Na obr. 2 je

spektrum vysokoenergetického záření gama emitované neutronovým zdrojem Am-Be.
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Obr. la,b Spektrum záření gama Na. Expozice 4OOO s, vzdálenost bodový zdroj

detektor 25 cm, S - plocha píku plného pohlcení energie 1,37 MeV

la - detektor BGO /0 20 mm x 20 mm/

lb - detektor Nal/Tl/ /0 75 mm x 75 mm/
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Obr. 2 Spektrum záření gama z nepružného rozptylu rychlých neutronů na uhlíku

C/n,n'gama/ C provázeného emisí záření gama o energii 4,44 MeV a záření

gama z radiačního záchytu tepelných neutronů jádry vodíku /2,22 MeV/.

Detektor BGO, expozice 4000 s, neutronový zdroj Am-Be
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POUŽITI METODY MONTE-CARLO KE KOREKCI MATRIX-EFEKTU PRI STANOVENÍ PŘIROZENÍCH

RADIONUKLIDB V RUDÁCH POLOVODIČOVOU GAMASPEKTROMETRIÍ

Tomáš Bouda

Ústřední laboratoře ČSUP; Stráž pod Ralskem

Stanovení U, Ra, Th a K v horninách a rudách je možné provádět většinou pomo-

cí scintilační gamaspektrometrie, pokud nebyly vzorky podrobeny chemickému vlivu

a pokud se složení matrice vzorků příliš neliší od složení matrice používaných

standardů. Není-li ve vzorcích zaručena radioaktivní rovnováha rozpadových řad

/např. vyloužené vzorky, sedimenty apod./ a liší-li se matrice vzorků od matrice

standardů, je nutno použít metodu * polovodičové gamaspektrometrie, pomocí které

lze stanovit jednotlivé radionuklidy, které emitují záření gama.

Ke korekci vlivu matrice je nu^no znát hmotnostní absorpční koeficienty a je-

jich závislost na energii záření gama. Experimentálně stanovujeme tyto koeficienty
i 09

pomocí zářičů Ta /pro měření na planárním detektoru z vysoce čistého Ge; oblast
9 ? fi

cca 30 - 270 keV/ a ' Ra /pro měření na koaxiálním Ge/Li/ detektoru; oblast cca

180 - 2700 keV/. Započtení vlivu matrice provádíme simulační metodou Monte-Carlo,

která poskytuje opravné koeficienty vystihující rozdíl ve složení obou matric pro

dané experimentální uspořádání.

Hodnoty koncentrací /aktivit/ vybraných radionuklidů stanovené z několika

linií gama jsou navzájem v dobré shodě /na rozdíl od případu, kdy se používala

jednoduchá korekce pomocí Kingovy funkce/, což potvrzuje správnost vyvinutého al-

goritmu. Příslušný program NATMC je napsán ve FORTRANu IV pro počítač PDP-ll/34a,

který je součástí gamaspektrometrického systému Canberra-Jupiter.

Prakticky jsou prezentovány výsledky dosažené při analýzách mezinárodních

thoriových standardů S-14, S-15 a S-16 /IAEA, Vídeň/, jejichž matrice se značně

liší od běžné silikátové matrice.
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SROVNÁNÍ ZPŮSOBU PŘÍPRAVY STANDARDS FIXOVANÝCH NA SILIKAGELU S VYMÝVÁNÍM

STANDARDS Z KŘEMENNÝCH AMPULÍ

Václav Jiranek

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu, Praha

Byly srovnávány dva způsoby přípravy standardů v NAA:

1. Standardní roztoky prvků jsou pipetovány na 50 - 100 mg přečištěného a vysuše-

ného silikagelu v křemenných ampulích ' , který je po aktivaci z ampulí vysypán

a rozpuštěn ve směsi koncentrovaných kyselin HF + HNO., /1:1/.

2. Standardní roztoky prvků jsou pipetovány do křemenných ampulí, odpařeny a po

aktivaci jsou ampule vylouženy horkým nasyceným /při 20 C/ roztokem soli nebo

kysličníku příslušného prvku v 10 % HNO3 nebo 10 % HCl /pro As a Sb/.

Silikagel Merck G, používaný jako nosič standardů, byl čištěn 8 hodinovým

varem v HCl p.a. /1:1/, promýtím destilovanou vodou do neutrální reakce, 8 hodino-

vým varem v HCl p.p. /I:5/, promýtím redestilovanou vodou do neutrální reakce s vy-

žíháním při 800°C. Koncentrace nečistot v silikagelu /mg/kg/ pák byly následující:

Na 11; Ca 1000; Ba 8,7; Se 0,057; La 0,18; Ce 0,17; Srn 0,035; Eu O,0059; Zr 15;

Hf 0,42; Th 0,16; Ta 0,58; Cr O,9; Fe 91; Co O,069; Cd O,2; As 0,4; Sb 0,15; Br

0,22. V přečištěném silikagelu nebyly detergovány K, Rb, Cs, Sr, Tb, Yb, Lu, Mo,

U, Ni, Ag, Au, Zn, Hg a Se.

V tabulce, která shrnuje výsledky 5 pokusů, jsou uvedeny rozdíly D mezi aktivi-

tami roztoků standardů připravených oběma testovanými způsoby, kde D * 100/A -A /A: ,
r s -̂

A je aktivita roztoku standardu vymytého z křemenné ampule a A je aktivita rozto-

ku standardu připraveného fixací na silikagelu.

Zjištěné průměrné hodnoty D jsou ve všech případech záporné, tzn., že aktivi-

ty roztoků ze standardů fixovaných na přečištěném silikagelu jsou v průměru vždy

vyšší. Protože příspěvek aktivit nečistot silikagelu je prakticky zanedbatelný opro-

ti používaným navážkám standardů, lze usoudit, že příčinou je nedokonalé vymytí

prvků z křemenných ampulí. Pouze u Fe jsou oba způsoby srovnatelné, nebot průměrné

D odpovídá očekávanému příspěvku Fe obsaženém v přečištěném silikagelu. Kromě Fe

byly též zanedbatelné rozdíly zjištěny u Ba, Zn a Br.

Poněkud obtížněji se z ampulí vymývají Na, K, Co, Ni, As a zejména pak Cr a

Sb. U Cr lze předpokládat částečnou redukci Cr0 3 během aktivace na Cr_0_ a jeho

obtížné rozpouštění. Z těchto důvodů byl Cr vymýván též roztokem NaBrO,, jehož opa-

kované používání však nevedlo k příznivějším výsledkům.

Zcela nedostatečně se daří vymytí Sb, iSčinnost postupu značně kolísá,

a to i v případě, je-li použita ve vymývacím roztoku HF. Zde pak byla zjištěna

též kontaminace standardu antimonem z křemenného skla.

Ve prospěch metody fixace standardů na přečištěný silikagel svědčí i časová

náročnost zpracování ozářených standardů. Příprava standardů na silikagelu k měření

vyžaduje maximálně desetinovou dobu oproti metodě vymývání.
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Prvek

Na

K

Ba

Fe

Zn

Co

Ni

Cr x

As

Sb
_,XX
OD

Br

Hmotnost
prvku,
/ U g

474

1001 '

1000

1836

76,6

9,32

113

50,5

12,2

10

10

10,1

Chemická
forma

NaN03

KNO3

BaCl2

FeCl3

ZnCl2

Co/N03/2

NiCl,,

CrO3

A s2°3
S b2°3
S b2°3
NH4Br

Jednotlivé
%

-5,1

-0,8

-2,0

1,6

1,6

-3,2

-3,2

-5,6

-5,1

32

-7,0

-1,3

-3,0

-2,1

1,7

-0,8

-1,8

-1,4

-3,0

-8,7

-3,5

-11

3,2

2,1

zjištěné hodnoty D,

-7,4

-1,5

-0,6

0

-1,7

-2,5

-2,4

-5,7

-4,8

-2,0

1,2

-0,8

-2,5

-4,2

-1,4

-2,0

0,9

-0,7

-2,1

-6,3

-2,2

-27

2,0

-0,4

-3,0

-4,7

-0,9

-1,2

-2,2

-1,7

1,5

-11

-1,5

-18

-8,3

0

Průměrná hodnota D,
%

-4,2

-2,7

-0,6

-0,5

-0,6

-0,9

-1,8

-7,5

-3,4

-18

• -1,8

-0,1

po vymytí horkým roztokem K_Cr_0^ v 10 % KNO3 byly ampule dále vymyty horkým 5 %

roztokem NaBrO3

křemenné ampule byly vymyty horkým roztokem Sb-O., v 10 % HC1 dále obsahujícím

cca 1 % přípravku Jar a 4 % HF

Literatura

J. V. Jiránek: Možnosti použití silikagelu jako nosiče standardů v INAA, Abstrakta

z Konference o instrumentální aktivaSní analýze IAA'78, str. 17, Hrazany 1978.

2. V. Jiránek: Collection Czechoslov. Chem. Commun. 46, 86 /1981/.
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STUDIUM SLOŽENI PRAVĚKÝCH BRONZ&" METODOU RADIONUKLIDOVÉ RENTGENOFLUORESCENČNf

ANALÝZY

Jaroslav Fráňa, Antonín Maštalka

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

Metoda radionuklidové rentgenofluorescenční analýzy /RRFA/ byla použita v sou-

vislosti s řešením historického zařazení bronzového štítu z nálezu souboru předmětů

a zlomků z Plzně-Jíkalky z r. 1896. 5lo o problém, zda štít přísluší přibližně do

poloviny 2. tisíciletí př. n.l. jako ostatní předměty nebo je novější.

K analýzám byl použit Si/Li/ detektor s rozlišením 180 eV na K_ lince Mn.
ni. ™

K buzeni fluorescenčního záření byl použit prstencový zdroj Am, který je vhodný

k buzení všech kovů, obvykle obsažených ve starých bronzech. Při expozičních dobách

do 30 min. byly dosahovány meze detekce 0,1% pro Mn, Fe,Co, Ni, O,5 % pro Zn,

0,05 % pro As a Pb, 0,01 % pro Ag, 0,05 % pro Sn a 0,02 % pro Sb.

Přesné vypočtení obsahů naráželo na potíže s vhodnými standardními materiály

a na nemožnost upravit povrch předmětů do definovaného tvaru a čistoty. Kalibrace

pro Cu, Sn a Pb byla získána z měření standardních referenčních materiálů.

Její rozšíření na jiné prvky, mimo rozsahy obsahů certifikovaných prvků a na vlivy

nerovností a korozních vrstev povrchu byly modelovány počítačem s použitím tabelo-

vých hmotnostních koeficientů zeslabení. Experimentální a vypočtené hodnoty se

dobře shodovaly.

Získané výsledky ukazují na dobrou použitelnost metody pro rychlé a nede-

strukfiní určení charakteru předmětů. Mohla by přinést mnoho zajímavého o materiá-

lech z mladší doby bronzové, zatím dost málo zkoumaných. V řadě námi 2koumaných

vzorků byly neobvykle vysoké až několikaprocentní obsahy některých kovů /Ni, Fe,

As, Pb, Ag, Sb/, zřejmě se jedná o záměrné přísady.
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PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI HYDRATOVANÉHO OXIDU ANTIMONIČNÉHO PRO SELEKTIVNÍ SEPARACI

SODÍKU V NEUTRONOVÉ AKTIVAČNÍ ANALÝZE

Jan Kučera, Milan Tympl, Jiří Faltejsek

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Hydratovaný oxid antimoničný /hydrated antimony pentoxide-HAP/ patří k význam-

ným anorganickým ionexům, používaným pro dělení alkalických kovů, kovů alkalických

zemin a některých přechodných kovů. Nejdůležitější uplatnění nalezl HAP k selektiv-
24ní separaci radionuklidu Na v neutronové aktivační analýze /NAA/ biologických a

geologických materiálů z prostředí 6-12 M HC1. Vysoká aktivita Na znemožňuje

stanovení stop mnoha prvků, působí značnou radiační zátěž pracovníkům a jeho selek-

tivní odstranění je proto důležitou součástí postupů NAA s radiochemickou separací.

Komerční preparáty HAP, např. od firem Carlo Erba, BDH Chemicals Ltd., aj .,

mají kromě devizové náročnosti řadu dalších nedostatků. Nevhodné mechanické vlast-

nosti způsobují buä ucpávání chromatografickych kolon nebo nedostatečnou sorpční

kapacitu. Mnohá pracoviště proto volí laboratorní přípravu HAP, která však není

zcela bez problémů, jak vyplývá z početných návodů na přípravu v literatuře. Ion-

tovýměnné a fyzikálně chemické vlastnosti preparátu jsou silně závislé na vzniklé

modifikaci a na konečném tepelném zpracování produktu.

V příspěvku jsou předloženy zkušenosti s přípravou a vlastnostmi HAP vyrobe-

ného na našem pracovišti a s jeho použitím v NAA biologických materiálů. Jsou uve-

deny výsledky studia kinetiky sorpce sodíku v prostředí 8 M HC1, celkové výměnné

kapacity, závislosti kapacity do průniku na rychlosti průtoku sorpčního roztoku

a na velikosti částic ionexu a doporučená množství preparátu pro odstranění sodíku

z jednotlivých druhů biologických materiálů.

17



POUŽITÍ NEUTRONOVÉ AKTIVAČNÍ ANALÝZY PŘI STUDIU VYLUHOVANÍ EMISÍ

Ivan Obrusník, Jitka Horáková

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Různé druhy emisí, vzniklé spalováním energetického uhlí v elektrárnách a

teplárnách, představují potenciální nebezpečí pro okolní hydrosféru, nebot půso-

bením srážek a jiných vlivů může docházet k postupnému vymývání některých prvků

a k následné kontaminaci spodních a povrchových vod.

Postupné vyluhování prvků z emisí lze sledovat pomocí neutronové aktivační

analýzy /NAA/. Vzorky emisí se ozáří v jaderném reaktoru a změří se spektra záře-

ní gama roztoků, které byly s ozářenými emisemi v kontaktu. Takto lze sledovat

velký počet prvků najednou a postup je přitom jednoduchý. Navíc lze použít i vy-

mývací roztoky různého složení, aniž by došlo k ovlivnění výsledku slepým pokusem.

Různé typy emisí dávají po protřepání s deionizovanou vodou různé hodnoty

pH výluhu. Ze sledovaného souboru vzorků emisí vykazovaly nejnižší hodnotu pH vý-

luhy z xíletu elektrárny Chvaletice /pH ~ 1/ a naopak, nejvyšší hodnotu pH /~9 /4

měl výluh ze zachycené emise elektrárny Nováky. Metodou NAA byl dále sledován ča-

sový průběh vyluhování /ve statickém uspořádání/, a to tak, že 250 mg vzorky emisí
17 —2 —1z elektrárny Nováky byly ozáření 20 hodin v toku neutronů 2 x 10 m s a po

8 dnech vymírání byly vzorky postupně vyluhovány 6 ml podíly ŕ onizované vody.

Doby kontaktu /třepáni/ emise s vodou byly postupně zvyšovány JO,60,90,120 a 180

minut/. Kromě měření pH jednotlivých frakcí byla měřena i spektra záření gama,

a to 9 a 30 dnů po skončení ozařování. Ve výluzích byly stanoveny následující

prvky As, Se, Cr, Ce, La, Se, Co, Sb, Zn, Sm,/Mo-Tc/. Nejrychleji se z emisí vymý-

valy prvky As, Sb a Se, u některých emisí též Zn případně Mo/Tc/. Největší abso-

lutní koncentrace prvku ve výluhu byly zjištěny u As. pH výluhů se pohybovalo v

rozmezí 4,9 - 10,5 podle druhu emise a typu frakce.

V dalším experimentu bylo obdobnou metodou srovnáno vyluhování prvků z emisí

odebraných v různých elektrárnách. Od každého vzorku byl získán jeden výluh po

24 hodinách třepáni se 6 ml vody. Největší rychlost vymývání byla nalezena pro

prvek As /emise z elektrárny Nováky/.

NAA dává při studiu vyluhování prvků z emisí řadu pozoruhodných výsledků.

Vyluhování je natolik závažným problémem, že bude vyžadovat podrobnější studium

metodou NAA, kde bude třeba sledovat současně řadu parametrů a to jak ve static-

kém, tak i v dynamickém uspořádání.
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POUŽITELNOST AKTIVAČNÍ ANALÝZY PŘI ŘEŠENI PROBLÉMÔ V CUKROVARNICTVÍ

Antonín Maštalka, Jaroslav Fráňa

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

V současnosti je věnována pozornost zefektivnění produkce cukru. Protože v pro-

cesu vzniku i technologického zpracováni! suroviny mohou mít velký vliv některé

prvky ve stopových koncentracích, je testována vhodnost použiti některých radio-

analytických metod pro tyto účely.

Cílem práce bylo:

1. Sledování vlivu některých prvků v půdě na výnosy cukrovky. Tyto prvky se do ní

mohou dostávat jak z exhalací, tak i z používaných průmyslových hnojiv a jiných

chemikálií.

2. ZjišEování možné souvislosti výskytu některých chorob řepných rostlin s abnor-

mální přítomností některého prvku.

3. Navržení metod pro stanovení těžkých prvků ve finální sacharóze, případně pomoc

při vytvoření referenčních materiálů pro jiné metody.

Ve všech těchto oblastech byly již provedeny první orientační analýzy, jejichž úko-

lem bylo především zjištění oboru detekčních limitů pro obvyklý soubor prvků v da-

ných vzorcích, případně orientační potvrzení předpokládaných vztahů.

Hlavním problémem byla stabilita biologických vzorků při aktivaci. Uspokoji-

vých výsledků při krátkodobé aktivaci bylo dosaženo při použití dobře vysušených

vzorků.

Pro suchý rostlinný materiál byly zjištěny při krátké aktivaci tyto rámcové

hodnoty detekčních limitů při navážce vzorku cca 500 mg:

10OO ppm Ni

100-1000 Mg, K, Ca, Zn

10 - 100 Na, Cl, Ti, Ge, Rb, Sr, Mo, Sb, W

1 - 10 Cu, Ga, As, Br, Sn, Te, Cs, Ba

0,1- 1 V, Mn, Co, In, I, U

Pro rafinádu při navážce 2 g:

1 ppm K, Ni

0,1 - 0,01 Ca, Ge

0,01 - 0,1 Cu, As, Sn, Sb, Te

0,001 - 0,01 Co, Ga, In, U
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STUDIUM OBSAHB KADMIA A ZINKU V ŽITOVNÍM PROSTŘEDÍ A V LIDSKÝCH TKANÍCH NEUTRONOVOU

AKTIVAČNÍ ANALÝZOU A ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ

Jan Kučera, Ladislav Soukal

Ústav jaderného výzkumu. Řež

Miroslav Cikrt, Pavel Lepší, Miloň Tichý

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Kadmium patří mezi prvky, které mají i ve stopových koncentracích významné

toxické dčinky na živočišné organismy. Jedna z molekulárních teorií působení kad-

mia je založena na předpokladu vytěsňování esenciálního stopového prvku zinku kad-

miem z celé řady metaloproteinů a enzymů mechanismem pseudoizotopového efektu. Pro-

to má současné stanovení obou prvků v lidských tkáních a kontaminantecb životního

či pracovního prostředí značný význam pro ekologické a hygienické studie.

V této práci byly studovány obsahy kadmia a zinku v aerosolech a spadech z mno-

ha průmyslových oblastí ČSR a v autoptických vzorcích lidských jater a ledvin,

odebraných u skupiny žen ve věku nad 50 let, které žily v jedné ze studovaných ob-

lastí. Kontrola spolehlivosti výsledků byla založena na souběžných analýzách vzorků

tkání metodami NAA a AAS, u vzorků pro kontrolu čistoty ovzduší, převážně analyzo-

vaných metodou ASS, byla kontrola provedena na vybraných vzorcích. Další kontrola

přesnosti a správnosti výsledků byla provedena analýzou /standardních/ referenčních

materiálů NBS SRM-1577 Bovine Liver, Bowen "s Kale, IAEA Horse Kidney H-8 a NBS

SRM-1633a Trace Elements in Coal Fly Ash.

Vzroky byly ozařovány 20 hodin v křemenných ampulích v jaderném reaktoru husto-

tou toku neutronů /2-5/.1O cm~ s . V závislosti na obsazích kadmia, zinku a slože-

ní matrice byla použita některá z variant NAA s radiochemickou separací. Po minera-

lizaci vzorků ve směsi HN0,+HC104/+HF u spadů a popílku/ a převedení do 8 M HC1 byly

chlorokomplexy prvků Cd a Zn, spolu s Co, Cu, Fe, Mo, aj., sorbovány na anexu Ostion

ADX8. Aktivita příslušných radionuklidů / 1 1 5Cd- 1 1 5 mIn, 6 9 m ' 6 5 Z n / byla měřena gama-

-spektrometricky přímo na ionexu nebo po eluci prvků Zn 0,01 M HC1 a Cd vodou /po

ustavení radioaktivní rovnováhy s dceřinným In/. U spadů a popílku bylo nutno odstra-

nit rušivý vliv radionuklidů Np a Se na stanovení kadmia a zinku srážením diet—

hyldithiokarbamátů posledně uvedených kovů a měřením aktivity sraženin zachycených

na membránových ultrafiltrech Synpor. Spektrometrické měření záření gama bylo prová-

děno na koaxiálních Ge/Li/ detektorech /ÚJV Řež/ ve spojení s mnohakanálovým analy-

zátorech Plurimat 20 /Intertechnique/.

Ve všech případech byla prokázána velmi dobrá spolehlivost výsledků NAA i dob-

rá shoda výsledků NAA a AAS. V žádné ze sledovaných oblastí nebyla zjištěna významná

kontaminace ovzduší kadmiem. Zjištěné obsahy kadmia a zinku v tkáních lze tedy pova-

žovat za typické pro "normální", nekontaminovanou populaci, což bylo potvrzeno i

srovnáním s literárními hodnotami. Rozdělení nalezených hodnot v analyzovaném soubo-

ru vzorků se většinou výrazně odchylovalo od normálního rozdělení. Z podobnosti me-

diánů a geometrických průměrů lze usuzovat na rozdělení blízké log-normálnímu.
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SLEDOVANÍ ZMĚN VYBRANÝCH STOPOVÝCH PRVK8 V ZŽVISLOSTI NA GLUKÓZOVÉ TOLERANCI

METODOU NAA

Jiří Havelka, Jan Kvičala, Svatopluk Rohling, Václav Zamrazil

Výzkumný ústav endokrinologický, Praha

V souvislosti se sledováním vlivu stopových prvků na vznik a vývoj některých

onemocnění byly zjišťovány závislosti mezi změnami některých stopových prvků a glu-

kózovou tolerancí u diabetiků. V prvé řadě šlo o sledování koncentrace zinku, který

je součástí hexameru inzulinu a o němž se předpokládá, že je účasten ve vazbě in-

zulin-receptor. Také jeho celkový metabolismus je ovlivněn hormonálním stavem. V me-

tabolismu zinku se zejména, uplatňuje poměr inzulin-glukagon, a to jak krátkodobými

změnami při stresech a nutričních impulsech, tak i dlouhodobými změnami, např.

při inzulin-dependentním diabetů. V důsledku toho musí existovat závislost mezi

metabolismem glukózy a zinkem.

Druhým zajímavým prvkem v této souvislosti je chrom. Předpokládá se jeho účast

v GTF /glukózovém tolerančním faktoru/ a spoluúčast na vztahu inzulin-receptor. Při

nedostatku chrómu v potravě dochází k úbytku tělesné hmotnosti, vzniká glukozová

intolerance a další projevy, které se přidáním chrómu upravují. Z dalších stopových

prvků se může uplatňovat kobalt, který v tkáňových kulturách ovlivňuje uvolňování

inzulinu z pankreatických buněk. Změněný hormonální stav u streptozotocinem induko-

vaného diabetů u krys vyvolává změny v celkovém metabolismu i u železa a takto změ-

něný příjem i exkreci lze inzulinovou terapií vrátit do původních mezí.

Koncentrace stopových prvků v séru byly stanovovány metodou INAA, která kromě

výše uvedených prvků umožnila i stanovení Se, Cs, Se a Rb. Krev pro stanovení byla

odebírána za 30, 60 a 120 minut po podání glukózy a současně byla měřena glyke-

mická křivka a IRI /imunoreaktivní inzulin/. Rozbor výsledků ukazuje, že existuje

významná korelace mezi rozdílem IRI za 30 minut po podání glukózy a rozdíly v kon-

centraci chrómu a zinku za 60 minut a mezi rozdílem IRJ za 60 minut po podání glu-

kózy a rozdílem v koncentraci zinku za 120 minut. Nalezené korelace lze přisoudit

vlivu uvolňovaného inzulinu na koncentrace uvedených prvků. Pro tuto závislost se

v současné době hledá bližší fyziologické vysvětlení.
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SLEDOVÁNÍ KONCENTRACE VYBRANÝCH STOPOVÝCH PRVK8 V SÉRU A VLASECH V ZÁVISLOSTI

NA VĚKU METODOU NAA

Jan Kvičala, Jiří Havelka, Svatopluk Rohling, Stanislav Váňa, Václav Zamrazil

Výzkumný dstav endokrinologický, Praha

Mnoho stopových prvků má velký význam v řadě biologických pochodů pro svůj

aktivační či inhibiční účinek na enzymatické děje, at již se jedná o jednotlivé

klíčové reakce biochemických cest tvorby některých látek v buňce, nebo o ovlivně-

ní regulačních cest v rámci celého organismu, jako jsou hormonální odezvy některých

orgánů a tkání. Komplexy, vznikající vazbou speciálních prvků, obvykle plní vysoce

.specializované funkce, které mají rozhodující význam pro život.

Je proto pochopitelné, že v poslední době se o výskyt stopových prvků v bio-

logických objektech a jejich jednotlivých tkáních a orgánech začínají zajíir.at i

gerontologové, a to jak z hlediska změn výskytu stopových prvků v průběhu života,

tak i z hlediska chorob, které se častěji vyskytují ve stáří a stranou zájmu nemo-

hou zůstat ani vzájemné vztahy výskytu a koncentrace některých stopových prvků

a funkce žláz s vnitřní sekrecí.

Na dnešním stavu znalostí o změnách stopových prvků v závislosti na věku je

zajímavé, že víme mnohem více o prvcích škodlivých /v rámci zjišťovaných koncent-

rací in vivo/, než o esenciálních prvcích, které hrají mnohdy klíčové úlohy v pro-

cesech nezbytných pro život organismu a jejichž nadbytek nebo nedostatek se může

projevit změnami, vedoucími k dlouhodobým onemocněním. V naší studii jsme se proto

zaměřili na sledování pěti esenciálních stopových prvků /Co, Cr, Fe, Se a Zn/

v séru a vlasech skupiny mužů ze středočeského kraje ve věkovém rozmezí od 35

do 75 let a přitom jsme sledovali i čtyři další prvky /Ag, Se, Cs a Rb/, jejichž

význam pro organismus zatím nebyl podrobněji popisován.

Po zpracování výsledků běžnými statistickými metodami tak bylo možno porovnat

průběh koncentrační závislosti na věku u sledovaného souboru, který sice není repre-

sentativní z hlediska obecné populace, ale přesto je dostatečně početný, aby se

na něm mohly projevit celkové trendy v zastoupení a pohybu sledovaných prvků se

zvyšováním věku.

Ze sledovaných prvků byly rozdíly koncentrací nalezeny u selenu, jehož nejvyšší

koncentrace v séru je u věkové skupiny kolem 50 let, ale rozdíly nejsou přísliš

velké. Naopak u kobaltu stoupá koncentrace v séru asi od 50 let a v 70 letech se

zvýší asi o 1/3. Zajímavé jsou i závislosti mezi věkem a koncentrací skandia ve

vlasech a cesia v séru, kde jsme zjistili významnou korelaci. Vzhledem k tomu, že

tyto závislosti zatím nebyly nikde ve světě sledovány, není možné hodnotit význam

těchto poznatků, které budou vyžadovat ještě další experimentální ověření.
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KALIBRÁCIA GAMA SPEKTROMETRICKYCH MONITOROV PRE RADIAČNÚ KONTROLU V JADROVEJ

ENERGETIKE

V. Kapišovský, J. Beňa, J. Zeman

Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské" Bohunice

Použitie v prevádzkových podmienkach jadrovej elektrárne selektívnych moni-

torovacích metód založených na polovodičovej gama-spektrometrii vyžaduje prime-

rané vyriešenie problémov energetickej a účinnostnej kalibrácie systému. Usporia-

danie, ktoré najčastejšie prichádza do úvahy, prípadne ktoré je možné najTahšie

zaistit, je detektor s osou orientovanou kolmo na os monitorovaného potrubia.

V príspevku sú diskutované výsledkv získané s Doužitím etalónových roztokov5 19 57 139 2 V 113 85 137 6 88 54p p ý ý
ÚWVR: 1 5 2 E U , 1 0 9Cd, 5 7Co, 1 3 9 C e , 2 0 V , 1 1 3Sn, 8 5Sr, 1 3 7 C s , 6 0Co, 8 8 Y , 5 4Mn

púzdrenými do nerezových trubiek 0 22x3 mm a 0 18x2,5 mm a dĺžke 250 mm a 3OO nun.

Ďalej sú diskutované výsledky modelových výpočtov pikovej účinnosti pre Ge-detek-

tor s použitím metódy Monte Carlo.
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POUŽITIE GAMA SPEKTROMETRIE PRE SLEDOVANIE TRANSPORTU RADIONUKLIDOV V SYSTÉME

KONTROLY PALIVOVÝCH ČLÄNKOV MIMO REAKTORA

J. Beňa, J. Burelová

Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

O. Bárta

Ústav jaderného výzkumu. Řež

Ku kontrole stavu obalu palivových článkov /KGO/ je využívaný stend KGO. Ide

0 zariadenie slúžiace k preplachu článku, jeho natlakovaní a následnom odtlakovaní

pri súčasnej cirkulácii vody cez článok. V prípade defektu obalu dochádza k výro-

nom aktivity štiepnych produktov /I , Cs a Cs / do vody stendu. Po premie-

šaní vody cirkuláciou cez článok v celom stende je odobraná vzorka vody k rádio-

chemickej analýze.

Ku sledovaniu kinetiky uvoľňovania štiepnych i koróznych produktov z obalov

1 spod obalov palivových článkov bol použitý gama spektrometer priamo na potrubie

stendu. Bol sledovaný transport aktivity v stende počas jednotlivých fáz kontroly

palivovej kazety. Pri premeraní 7 palivových kaziet bola stanovená aktivita ko-

róznych i štiepnych produktov a určená minimálna detekovateíná aktivita pre

I 1 3 1 , C s 1 3 4 a C s 1 3 7 .
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STANOVENI KONCENTRACE JODU V CHLADIVÚ PRIMÄRNÍHO OKRUHU JADERNÉ ELEKTRÁRNY

WER-440

Jana Burelová

Výskumný tistav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Analytická koncentrace jodu ve formě jodidíi byla stanovována v chladivú

primárního okruhu JE V-l po dobu dvou.kampaní. Pro stanovení byla vypracována me-

toda založená na izotopové výměně a izotopovém zředování.

Jod, který je v chladivú přítomen ve formě jodidů a je označen radioaktivní-

mi izotopy I " /štěpné produkty/ je extrahován jako f enylhydrargyrium jodid

do organické fáze /aktivita A./. K té je přidán vodný rozotok o známé koncentraci

jodidu a po ustavení izotopové rovnováhy je měřena opět aktivita organické fáze

/A2/. Z aktivit A. , A. je počítána koncentrace jodu ve vzorku.

Stanovené množství jodu se pohybovalo v rozmezí 2 - 6 0 ,ug na litr chladivá.

Vliv chloridů na stanovení je eliminován přidáním thiomočoviny do vzorku

před extrakcí. Při aplikaci této metody je nutné prověřovat čistotu použitých che-

mikálií, analýzu je možné provádět jen v polyetylénových nádobách čištěných vodní

parou.
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PŘENOSNÁ SOUPRAVA PRO DETEKCI TĚŽKÝCH NABITÍCH ČÁSTIC

Stanislav Pospíšil, Petr Hiršl, Zdeněk Janout, Ján Koníček

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Tomáš Fukátko, Jiří Jursík

Kovoslužba n.p., Praha

V příspěvku je popsána přenosná souprava PSDA určená pro detekci těžkých nabi-

tých částic, především částic alfa, která byla vyvinuta a vyrobena ve spolupráci

katedry fyziky FJFI ČVUT s výrobním střediskem "Elektronika" n.p. Kovoslužba.

K detekci částic se využívá křemíkového detektoru s povrchovou bariérou. Elektro-

nicka část PSDA, která je tvořena zdrojem předpětí pro křemíkový detektor, nábojově

citlivým lineárním zesilovačem, diskriminátorem, čitačem a stopkami, je integrována

do malého přenosného registračního přístroje /rozměry 130 mm x 80 mm x 110 mm, hmot-

nost 580 g/, napájeného dvěma monočlánky postačujícími pro více než 150 pracovních

hpdin. Počty impulsů jsou udávány na displeji tvořeném elementy z tekutých krystalů.

Kapacita čitače je /10 - 1/ impulsů. Předvolba expozice je možná v rozmezí 10 až

9000 sekund s relativní přesností lepší než 1%. Přístroj má za lineárním zesilovačem

spektrometrický výstup /rozlišení přístroje pro částice alfa o energii 5 MeV činí

přibližně 100 keV/. Možná impulsová zátěž je do 10 impulsů za sekundu. Signál z kře-

míkového detektoru je na kratší vzdálenost přenášen koaxiálním kabelem. Pro potřeby

přenosu signálu od detektoru na větší vzdálenost byla vyvinuta a ověřena detekční

sonda obsahující vedle křemíkového detektoru i lineární zesilovací stupeň s diskri-

minátorem /minimální vnější rozměry jsou 0 22 mm x 120 mm, hmotnost 250 g/. K rutin-

nímu měření vzorků zářičů alfa byl vyvinut kompaktní výměník vzorků umožňující za

provozu PSDA pohotové a prakticky okamžité podání měřeného vzorku k detektoru. Výmě-

ník /rozměry 180 mm x 70 mm x 65 mm, hmotnost 600 g/ může být mechanicky spojen pří-

mo s registračním přístrojem.

Vzhledem k nízkému pozadí PSDA /I impuls za 300 sekund/ je souprava předurčena

k detekci nízkých aktivit alfa. Byly ověřeny možnosti jejího použití pro měření akti-

vit plošných zářičů alfa s aktivitou vyšší než 5 x 10 Bq. Dále byla prokázána vhod-

nost PSDA pro stanovování objemové aktivity dceřinných produktů radonu ve vzduchu

jednak pomocí měření aktivity produktů zachycených na filtru /při prosátí 1OO 1

vzduchu za 5 minut přes mikrovláknitý filtr APPC je minimální stanovitelná objemová

aktivita 10 mBq na litr/ jednak měřením aktivity dceřinných produktů deponovaných

na pokovené tenké folii /minimální stanovitelná objemová aktivita je 1O Bq na litr/.

Nabízejí se rovněž další možnosti využití PSDA, například k detekci štěpných fragmen-

tů či k monitorování svazků těžkých nabitých částic. Přenosná souprava PSDA je vyro-

bena výhradně z čs. moderních elektronických součástek.
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MĚŘENÍ NELINEARITY ANALOGOVĚ DIGITÁLNÍCH KONVERTORB

Zbyněk Horák

Ústav jaderného výzkumu. Řež

Analogově digitální konvertor je jednou z klíčových částí spektrometrické

trasy. Proto je znalost jeho vlastností důležitá pro odhad chyb měření. V příspěv-

ku jé diskutováno měření dvou důležitých parametrů konvertoru: integrální nelinea-

rity a diferenciální nelinearity.

Integrální nelinearita konvertoru bývá běžně měřena spolu s nelinearitou celé

trasy při energetické kalibraci metodou vyhodnocení většího poctu známých energe-

tických linií ve spektru několika vhodně zvolených gama zářičů. Naproti tomu dife-

renciální nelinearita je proměřována málokdy, především z obavy před pracností to-

hoto měření. Hlavním předmětem příspěvku je popis nenáročné metody měření diferen-

ciální nelinearity konvertoru. Metoda je založena na generaci a měření pulsů s am-

plitudou rovnoměrně rozloženou v daném napěťovém rozsahu a na počítačovém výhodnou

cení takto získaného spektra. Integrací změřeného průběhu diferenciální nelinearity

lze dále získat podrobnější ddaje o integrální nelinearitě.

Zmíněnou metodou byly proměřovány čtyři konvertory, z toho tři klasické Wil-

kinsonova typu /ENERTEC 7166 s časovou základnou 400 Hz a dva ND 580 s časovou zá-

kladnou 100 MHz/ a jeden konvertor s konstantní mrtvou dobou 10 .us ND 580. Namě-

řené výsledky jsou součástí příspěvku.
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POROVNANÍ LINEARITY RAZNÝCH ADC

Pavel Dryák, Dalibor Tlučhoř, Ladislav Kokta

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů, Praha

Václav Jiranek

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu, Praha

Zkušenost ukazuje, že nejméně lineárním členem spektrometrického řetězce je

zpravidla použitý konvertor amplituda-číslo. V příspěvku budou uvedeny výsledky

měření linearity některých konvertorů, které byly dovezeny do ČSSR. Byla sledová-

na integrální linearita pomocí přesného zdroje impulsů. V některých případech byl

proměřen i profil kanálu a odhadnuta diferenciální linearita. Výsledky jsou porov-

nány s údaji výrobce.
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ČASOVÁ ZÁVISLOST ÚČINNOSTI SPEKTROMETRU S PLANÁRNÍM Ge DETEKTOREM

Jan John

Katedra jaderné chemie. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

V příspěvku jsou uvedeny výsledky podrobného studia závislosti účinnosti de-

tekce spektrometru s planárním Ge detektorem na čase. Spektrometr je výrobkem fir-

my Canberra Industries a sestává z planárního Ge detektoru /model 713OO7/, spekt-

roskopického zesilovače /model 2010/ a mnohokanálového analyzátoru /model 8180/.

Použitý detektor má aktivní plochu 300 mm , je 7 mm silný a je opatřen beryliovým

okénkem o síle 0,2 mm. Výrobce pro tento detektor uvádí rozlišení 532 eV pro pík
51 Co s energií 122,1 keV.

Závislost účinnosti spektrometru na čase byla studována pro prvních 24 hodin

po vložení vysokého napětí na detektor. Tato závislost byla proměřena pro energie

fotonového záření v rozsahu 5 - 6 0 keV. Dále byl sledován vliv celkové detegované

četnosti impulsů a vliv časového intervalu mezi jednotlivými po sobě následujícími

zapnutími detektoru na průběhu Sašové závislosti účinnosti detekce a na velikost

počáteční odchylky účinnosti od "rovnovážné" hodnoty.

Bylo prokázáno, že během prvních 24 hodin po vložení vysokého napětí na detek-

tor dochází k výrazným změnám účinnosti detekce. Rozdíl mezi počáteční a "rovnováž-

nou" účinností je typicky 10 - 15 %, v extrémních případech může však dosáhnout

až 60 %. Dále bylo prokázáno, že minimální doba nutná pro stabilizaci účinnosti

spektrometru je cca 12 hodin.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ GAMASPEKTROMETRICKEHO SYSTÉMU NUCLEAR DATA S POČÍTAČEM PDP 11/34A

V AKTIVAČNÍ ANALÝZE

Ivan Obrusnfk, Zbyněk Horák, Jan Kučera

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Základ gamaspektrometrického systému firmy Nuclear Data /ND/ tvoří dva mnoha-

kanálové analyzátory ND66 a ND65 a počítač PDP 11/34A /DEC/ s pamětí 256 kilobytů.

Systém dále obsahuje polovodičové detektory Ge /Princenton GammaTech/ a Ge/Li/

/ÚJV/, lineární elektroniku /Ortec/, videoterminál VT1OO, tiskárnu LA12O a zapiso-

vač HP 747OA. Oba analyzátory ND lze používat zároveň i jako terminály. Operační

systém RSX11M v. 4.1 pracuje se dvěma diskovými jednotkami RLO2. V současné konfigu-

raci umožňuje systém měření spekter záření gama na 3 nezávislých vstupech.

Pro gamaspektrometrii lze použít soubor programů NID od firmy ND v jazyce

FORTRAN, který je založen na práci s disky a tzv. logickými jednotkami. Program

umožňuje kalibraci jednotlivých měřicích tras /energie, FWHM, účinnost// vybudování

knihoven radionuklidů, řízení měření a manipulaci se spektry a vyhledávání píku a

jejich vyhodnocování včetně řešení multipletů. Program NID umožňuje i korekci ztrát

impulsů efektem nakupení /pile-up efekt/.

Řada funkcí programu NID byla testována, především schopnost programu správně

a přesně rozložit multiplety v závislosti na rozdílu energií záření gama jednotlivých

složek multipletů, poměru intenzit píku a na počtu iterací.

Pro neutronovou aktivační analýzu dodává firma soubor programů NAA /FORTRAN/,

které pracují s disky a logickými jednotkami podobně jako soubor NID. Jsou možné

dvě varianty NAA, absolutní /s absolutním měřením neutronového toku/ a relativní

s použitím standardů. Program umožňuje mj. i určení celkové chyby analytických

výsledků, které bere v úvahu několik možných zdrojů chyb, i určení minimálně dete-

gované aktivity pro aplikace při sledování znečišťování prostředí. Programem lze

provádět automaticky sekvence příkazů a podprogramů, což je výhodné zvláště pro

rutinní NAA. Uživatel si může předem naprogramovat svá časové sekvence příkazů

atd., a to jak pro soubor programů NID, tak i pro soubor NAA pomocí nepřímých pří-

kazových souborů.
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K PROBLEMATICE GEOCHEMICKÉHO VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ" RADIOANALYTICKÍCH METOD

Pavel Podracký

Ostav geologie a geotechniky ČSAV, Praha

Současný stav technického a metodického rozvoje radioanalytických metod

umožňuje charakterizovat geologické vzorky řadou parametrů, z nichž jsou z hle-

diska geochemie nejpodstatnější obsahy jednotlivých prvků. Zpracování souborů

mnohoparametrickych vektorů se tak stává základem geochemické interpretace získa-

ných výsledků.

Vzhledem k některým objektivním limitům /meze stanovitelnosti jednotlivých

analytických postupů za konkrétních podmínek experimentu, dostupnost potřebného

množství vzorku, atd./ nejsou často údaje mnohoparametrickych vektorů úplné. Vy-

lučování těchto parametrů, resp. celých vektorů dat ze souboru, obvyklé při

zpracování analytických dat jednoho prvku, vede k význačné ztrátě informace o zkou-

maném geologickém objektu.

Východiskem jsou v tomto případě metody zpracování souborů dat s tzv. "chybě-

jícími" údaji v přímé návaznosti na postupy vyhodnocení malých a velmi malých

výběrů. Některým metodám geochemického vyhodnocení nestandardních souborů výsledků

radioanalytických metod, užívaným v ÚGG ČSAV, je věnován předložený příspěvek.
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KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ OBSAHU RADIONUKLIDOVÍCH NEČISTOT DODÁVEK TECHNECISTANU

/ 9 9 mTc/ SODNÉHO 2 EXTRAKCNÍHO GENERÁTORU "ílo - 9 9 mTc

Josef Šilar

Ústav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK, Praha

V zahraničí i u nás jsou vydávány předpisy, které stanovují maximálně přípust-

ný obsah radionuklidových nečistot pro radiofarmaka se žádaným zářičem. Obsah ra-

dionuklidových nečistot je třeba kontrolovat - zejména u radiofarmak s krátkodobý-

mi zářiči, aplikovaných in vivo s vysokými aktivitami, aby příspěvek dlouhodobých

kontaminantů nadměrně nezvýšil radiační zátěž vyšetřovaných osob.

V rámci úkolů ÚBNM FVL UK byl proveden výběr dostupných detekčních systémů

pro detekci a spektrometrii záření alfa, beta, konversních elektronů, záření gama

a X. Byla hodnocena možnost jejich využití pro kontrolu radionuklidové čistoty

radiofarmak.

Pomocí souboru polovodičových detektorů Ge/Li/, HPGe a scintilačního detektoru

Nal/Tl/ 100 mm x 100 mm pro záření gama a X, scintilačních detektorů ZnS/Ag/,

ZnO/Ga/, Csl/Tl/ pro záření alfa a scintilačních detektorů s krystaly CaFj/Eu/ a

antracénu byla prověřena vybraná radiofarmaka, dodaná na naše pracoviště tuzem-

ským nebo zahraničními výrobci.

Na základě měření 80 dodávek technecistanu / "Ve/ sodného z extrakčního gene-

rátoru ÚJV Řež se jmenovitou aktivitou 4 GBq byly stanoveny průměrné a maximální

hodnoty procentuální aktivity

3 Mo 3,6.10 %, resp. 1,4.10 J %

2,9.1O~5 %, resp. 6,1.1O~5 %

± l,6.1O~6 %, resp. 1,5.1O~5 %

a dalších nejčastěji zjištěných kontaminujících radionuklidů 1 8 8 K e , 8 2Br, 60Cor

92m.„_ 186„ 198m.,. 186^ 198R 134„fíb, Re, Au a Cs.

Všechny dosud prověřené dodávky vyhověly požadavkům stávající čs. normy na

maximálně přípustnou procentuální aktivitu, vztaženou k aktivitě ""TC V době apli-

kace, jak u vybraných kontaminujících radionuklidů, tak na sumární hodnoty vybra-

ných a ostatních radionuklidů.

Metodou jednorázové filtrace a opakováním měření odparků po různých prodlevách

byla u pondělních dodávek technecistanu / ""TC/ sodného z IÍJV zjištěn obsah čisté-

ho zářiče S, který je dčinně extrahován spolu s technecistaném při první extrak-

ci z aktivovaného materiálu. Podle srovnání beta spekter pondělních dodávek s do-

dávkami v ostatních dnech odpovídá aktivita S 3 až 4 násobku aktivity Co u mě-

řených vzorků; to odpovídá aktivitě 166 Bg až 330 Bg k referenčnímu datu.

Aktivita alfa nebyla zjištěna u žádného z měřených vzorků uľc ani u ostat-

ních radiofarmak. Minimální měřitelná aktivita zářičů alfa je l.lo"2 Bq při měři-

cích intervalech 4OOO s. V přepočtu na aktivitu krátkodobých zářičů 9 9 mTc, 1 1 3 mln,

Xe a ° Ti, které jsou aplikovány s aktivitou řádově stovky MBq, představuje

poměr aktivit zářičů alfa k aktivitě žádaného zářiče radiofarmaka řádově 1O~ 1 0

a řádově 10~ až 1O~ u radiofarmak se zářiči s delším poločasem rozpadu, které

jsou aplikovány nemocným s aktivitou řádově desítky až stovky kBg.
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STANOVENÍ HMOTNOSTNÍ AKTIVITY 2 2 6Ra STAVEBNÍCH MATERIALS

Antonín Komínek

Výzkumný dstav stavebních hmot, Brno

I když přítomnost přírodních radionuklidů v životním prostředí není žádnou

novinkou, stala se v posledních dvou desetiletích předmětem velmi podrobných a roz-

sáhlých studií. Z 39 radioaktivních prvků vyskytujících se v přírodě je z hlediska
? 2ŕi ~

stavebnictví věnována zvláštní pozornost zejména Ra z uran-radiové rozpadové
222řady. Jeho rozpadem vzniká Rn emanující ze stavebních materiálů a podloží do

ovzduší budov, kde podobně jako v prostředí uranových a rudných dolů, v jeskyních,

v sklepních prostorách, šachtách a tunelech, se vytváří vyšší koncentrace dceřin-

ných produktů radonu nebezpečných pro dýchací orgány člověka.

Pro běžnou kontrolu aktivity Ra materiálů byla zpracována jednoduchá meto-

dika měření využívající velkoobjemový scintilační detektor, Marinelliho nádoby pro

vzorky, pojízdné olověné stínění a tříkanálový případně mnohakanálový spektrometr.

Byly porovnány výsledky měření s použitím Nal/Tl/ krystalu 0 3" x 3" firmy Quartz

a Silice, 0 100 mm x 100 mm a studnového 0 160 mm x 125 nun firmy Tesla Přemyšlení.

Objem vzorku v Marinelliho nádobách rozdílných velikostí se měnil od 600 ml do

1570 ml. Jako spektrometrická jednotka byl použit přístroj IN 96B firmy Intertech-

nique a NV 3201 tříkanálový spektrometr Tesly Přemyšlení.

Varianta scintilační sondy NKG 320 s krystalem 0 100 mm x 100 mm, krytem

502 B a spektrometrem NV 3201 byla navržena pro stane

vozních laboratořích závodů vyrábějících stavební hmoty.

NE 3502 B a spektrometrem NV 3201 byla navržena pro stanovení aktivity Ra v pro-
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RADIOAKTIVNÍ PŘÍMĚSI V ELUÁTU Z NOVÉHO TYPU 9 9 mTc GENERÁTORU "Araertec 2 - MCC 20"

FIRMY RADIOCHEMICAL CENTRE AMERSHAM

Petr Kovář, Pavel Dryák, Libuše Plchová, Pavla Novotná, Ladislav Kokta

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů, Praha

Firma Radiochemical Centre Amersham /Anglie/ začala vyrábět rozšířené diag-

nostické techneciové generátory novou technologií /ze štěpných produktů/. Jsou

uvedeny výsledky stanovení radionuklidové čistoty tohoto nového výrobku. Proměřován

byl vymřelý eluát. Stanovení čistoty bylo prováděno alfa-, beta- a gama-spektro-

metricky tak, aby byl dosažen alespoň detekční limit na \írovni výrobcem připouště-

ného maximálního obsahu.
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POKYNY PRO TVORBU ABSTRAKTU

Jiřina Pavlíčková

Ústřední informační středisko pro jaderný program, Praha

Pravidla pro vypracování abstraktu z odborné literatury jsou dána ČSN 01 O194.

Tato norma definuje abstrakt jako stručné vyjádření obsahu dokumentu s uvedením

základních údajů o předmětu, cíli, použitých metodách a výsledcích nebo základních

charakteristik popisovaného předmětu /konstrukce, výrobek/.

Pravidla pro vypracování abstraktu dokumentu zařazeného do systému INIS vychá-

zí z ISO Standardu 214, který definuje abstrakt jako zhuštěnou a přesnou represen-

taci obsahu dokumentu bez dodatečné interpretace nebo kritiky a bez rozlišování,

kdo je autorem.

Kvalitní abstrakt je charakterizován přesností ve výběru a předložení hlav-

ních bodů obsahu dokumentu, dále jasností a stručností. V abstraktu by se neměl

opakovat název dokumentu a mělo by se omezit používání zkratek a symbolů jen na

případy, kdy v textu abstraktu jsou několikrát použity a zavedeny.

Při tvorbě abstraktu by autor měl postupovat následovně:

1. Vyjádřit záměr a cíl práce

2. Uvést použité metody /zařízení/

3. Uvést získané výsledky /přesnost, citlivost.../

4. Závěry /zhodnocení metody, výsledků apod./

5. Případně uvést vedlejší informace /doplňující předmět studie a získané výsledky/
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