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Václav H o r a , Ústřední laboratoře, Stráž pod Ral-
akem, ČSSE

ývoé
RenigenfluoreseenSní analýza (RPA) je používána,

jako vysoce efektivní metoda v iaiisha oblastech věd-
ních a průmyslových oborů E širokými možnostmi ana-
lýzy řásných materiálů jak pevných, tak kapalných
i pljnxaýchc

ŕoastí ÚL CSUP jas řešení výzkumných úkolů tech-
nologie hydrometalurgiekého spracovaní U rud a pro-
blematiky sledování životního prostředí etp. je dá-
na zvyšující se Četnost požadavků na analýzy rozto-
ků a vod e tíai rostoucí angažovanost klasických
cheoických raetoá, AAS, elektrochěmie, plynové chro-
ust ografie etp. v neposlední řaáě i RFA.

hiožnosti RPA v oblasti stanovení prvků z kapalná
řáse jsou rozsáhlé a ie jim v posledních letech vě-
nována pozornost ne mnoha pracovištích /1-5/»

Technické árovea rtg.spektrometrů zaručující
citlivost, přesnost, selektivitu, produktivitu
i možnost euton&tizece měřícího procesu a vyhodno-
cování spolu s jednoduchostí přípravy včetně použi-
tí předkoncentracaích metod, vytvářej! tnacný pro-
stor pro aplikace RFA i v obor«ch ohemicko-techno-
logického inženýrství. "."••'•• .

Vaša pracovišti v současné dobi přen hlavní taoS-
ř«ní na analýzy geologických materiálu /£/ provádí
stanovení následujících prvků z kapalné fáee : F«,
U, Th, Zr, Ba, Fb, Ag, Zn jako mikrokompontnt
ten, v kooe«ntraSaía Jroxsahu 1 mg/1 - 10 g/l.
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Jelikož se většinou jedná o technologická roztoky
se značně proměnnými obsahy dalších složek tj, roz-
pustných solí a kyselin (tzv, matrice) je podstatou
úspěšnosti metodiky použití vhodné korekce.

Jako jedna z možností umožňující eliminaci vlivu
matrice na intenzitu charakteristického záření ana-
lytu je použití rozptýleného záření (nekoherentně
rozptýlené záření vzorkem do pozadí - I i a ct záření
vzorkám rozptýlené do pozadí - I„ o 2) /7,8/t jako
vnitřního standardu.

•V"četných pracích /9»1O,11/ jsou uváděny aplika-
ce-̂ fféto metody při analýzách různých materiálů včet-
ně vodních a organických roztoků.

Teoretická část
Metoda využívající záření rozptýleného do pozadí

tzn. poměru IpifcApoz. ̂  *pik " ia't'3nzi'ta charakteris-
tické linie analytu) je používána na naSem pracoviš-
ti /"\2/ i při analýze stopových prvků z roztoků*

V případě vyšších požadavků aa správnost výsled-
ku, zejména při stanovení U z roztoků technologické-
ho výzkumu, kdy se současně pohybují obsahy solí
a kyselin až do 250 g/l, již tato jednoduchá korekce
nevyhovuje.

V rámci uváděné práce je tento způsob modifikován
druhou empirickou korekcí založenou na následujících
předpokladech :
1. velikost intenzity I charakterizuje matrici

co do obsahu dalších složek,
2. změny poměru R^ptfc/Jpo*. 3*w jednoduchou funkcíuzměn I ( pro danou koncentraci analytu) nezá-

vislou na" kvalitě sloi«k.
Předpoklad 1* platí • plném rozsahu /9,10/,

u předpokladu 2, Ise zjiStěné* odchylky (obr.fgx)
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použitím průměrných hodnot zanedbat.
Princip řešení je v nalezeni funkce vyjádřené

vztahem I.

Ekor. • f ( R '

poměr I p i j c/I p o a.

I r e f # * intensita pozadí měřené na referentním
roztoku - H.O

Zavedení parametru Irejf. se ukázalo výhodné z hledi
ska potlačení vlivu dlouhodobé nestability příetroje.

lifcor áe doaaien do polynomu II pro výpočet kon-
centrace. Pro nalezení funkce I jsme použily následu-
jícího postupu :

1/ vypoSet směrnic g závislostí ^^^oz/^^t.

při konstantní koncentraci U
2/ vyjádřeni funkce ťv- efE)
3/ vypočet AR /Obr. I / a Ri- O r rovnice III
4/ výpočet koncentrace U dosazením Ru O F äo vzta*

hu II

Af* A 2 ' A3 -koeficienty kalibrační rovnice

Rkor. • * * A R m

Experimentální gást ••;.: 'i••%•.,. ..;.. ./,.

llěření jsme prováděli aa sekvenčním rtg. spe-
ktrometru S6S 200 / fy. Siemens / řiieném počítačsa
PUP 11/04 / fy.BSO A roatokových kyvstách / objem
vzorku 30 ml /, dno tvořeno Myllarovou folií. r

— :; Závislosti Ä ' v l p o g / W . • • ř w R /Obr.II.IH
byly promlřeny na referentjiích rost&eícb která jsme
připravili kombinacemi a ředínlm plti základních ro«-
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Složení základních roztoků:
I -tf10g/l v 10gA H 2S0 4 p.a.

II -U 1g/l v tg/l " P.«.

III - 500g/l "
IV - 100g/l •
V - 20g/l Fe 3 + p.a.

10g/l Al3 + »••
4g/l K*. 3,17 HOj g/l p.«. KKO3

IOOg/1 HgSC^

tzn, celkový obsab aložek 16? g/l
Přehled referenčních roxtolcft je uveden v Tab. I.
V první skupina je matrice aodelována pouxe H2S0.,

fi. t - 56 , v druhé skupině C. 61 - 96 základním
roztokem V.

Měřící podmínky : rtg. trubice • W anodou,
příkon 50kV, 40«A, Icryatal LiP 110, Kol. 0.15, detektor
ecintilační, diakrininace 50%, měření jedné linie 20aec.

U I p i k . " U V * % 4^7.278
* 3 6 5 7 2

Beferenční i reálné roztoky byly proměřovány bez
jakých koli dprev, potřební objem 30ml.

Diakuae
Ke Obr. III jsou vyneseny sávialoati B na poněru

.-H O * J * á i c n lineární průbShy v daném
ň

Sox.ref .-H O á py
rozsahu zaSn matrice umožňují jednoduchý výpočet sm*r-
nic £ a následující vyjádřeni sávisloeti a * *fB).

Konečný tvar rovnic* I je dán vstahea IV.
Rkor. " R + Í R - • • * ) • °»<«7 .(I - Ipo.,/1,

IV
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Rovnice IV představuj* modifikaci metody jednoduché
korekce na posadí tzv. metodu dvojitá korekce na po-
sadí.

Přes zdroje nepřesností dané omezenou platno-
stí předpokladu 2 vis. výše rozdíly směrnic závi-
slostí 1,1 *a II,II*- Obr. III , nepřesnosti aolika-
ce vstanu a-vs(R) .ie dčinnost metody patrná ze sro-
vnání výsledku uvedených v tabulkách III a 17.

Při srovnání s metodami vnitřního standardu,
použití linie Rb ^dotovaného do měřených roztoků
nebo linie W 1^. koherentně rozptýlené záření prvku
anody* byly získány horlí nebo srovnatelné výsledky,
při náročnější přípravě vzorků pro měření*

Sásšz
Aplikací výSe popsané metody dvojité korekce

na záření rozptýlené do pozadí byla zvýšena aprávnoat
výsledků při značných rozdílech obsahů rozpustných
sloSsk v roztocích , solí a kyselin , při zachování
produktivity dříve používané metody jednoduché
korekce n* posadí*
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Tabulka i

Přehled řad referenčních vzorků

c-U rngTl
nom* hoda.

" 1OOO
500
100

50
10

0

1000
500

50
0

' 250

1
11
21
31
41
51

"*"3ľ§o*"
100

2
12
22
32
42
52

obsah soli

102.6

61
71
81
31

68,4

62
72
82
92

50

3
13
23
33
43
53

a H9SC

34.2
63
73
83
93

20

4
14
24
34
44
54

) V

17.1

64
74
84
94

5

5
15
25
35
45
55

*
0

6
16
26
36
46
56

t / 1

6.Í

65
75
85
95

> 0

66
7$
86
96

Tabulka JI
Závislost směrnic* s na matrici a obsahu U

1000/0
500/10
100/20
50/30
10/40
0/50

1000 /60
500 /70
50 /80
O /90

5,37
3,20
1,39
1,156
0,965
0,926
5,38
3,19
1.15
0,924

2,03
1.15
O.QO
o. Jo
0,02
0,0
1,53
0,80
0,11
0,0

54 559
54,454
54 337
54 503
54,330
54 215
54 878
5* 559
54 199
54 611

matrica
modelovaná
irSO

matrica
modelovaná
solemi

a - -Q450 + 0.467.H
rovnic* vyjadřující cávislost směrnic* & na B
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Tabulka I H . Srovnání metod Jednoduché a dvojité
korekce na reíerentrtíeh roztocích.
při stanovení U

S.vz

1
2
3
4

! 5
6

11
12
13
14
15
16
21
22

?4
32
Ifi i

11i f •
4 í

43
44
45
46
51
52
53-
54
55"
56

R

4,708
5,054
5*191
5,292
5.372
2,848
3,031
3.131
3.117
3,150
3,101
1,182
1,241
1,314
1.353
1^386

1.120
1,141
1,144
1,149
1,146

0^967
0,977
0,957
0,968
0 965
0,970
0,905
0,923
0,928
0,921
0,912
0.926

oh C2u

(mg/1)

810,4
899,8
320,9
922,3
946,1
964.9
3^7(4
£ 3 6, f
458,3
455 2
471,8
487*7

73,2
85,3
89,1
90,1
94,5
95,1
39,0
43,3
43Í9
44,9
44,2
46^2

8 ,5
9 .1

. 6,5
8 ,7
8 ,0
9 ,1
0 , 0
0 , 0
0 , 0

•• 0 ^ 0
0 , 0
0 , 3

c :• - metoda

• c 2 . - . cítt;*d»

934,8
973,9
961,7
293,4
963,9
363,9
456,8
465,3
4S1,6
434,9
487,6
485,8

93,7
92,2
93,1
95,6
94,2
93,2
43,7
46,1
45,5
47,2
45,0
46,2

8,4 '
9.1 -
6 .3
8,7
8,0
9.1

r 0,0y.
0 , 0

": 0,0
• 0,0

0 , 0
0 , 3

61
62
63
64
65
66

71
72
73
74
75
76
&">
82
33
84
85
86
91
92
93
94
95
96

' • ' ' ' • '•••,'

•~ ''/j.',.', ~

' • • • - ; ' -

: ' - • - • • •

R

4,771
4,909
5, ^03
5,229
5,412

i,865
5?OO7
3,054
3,176
3 ř 17i
3,193
' , 13S
l r 106
i, 153
1,158
1.158
1,150
0,919
0,924
0,931
0,913
0,918
0,924

"•v •'-r A--.

' . i -•',-'

,v'? * • - y~

aeflnoduche korekce.
dvojité korekce.-.

oh
(mg/2

824,8
856,8
901,8
331,2
948,9
967,4
401, C
431,6
441,6
468,0
467,0
472,6
42,3
36,3
45,6
46, b
46,7
45.1
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0 , 0

• • f - : ; ;

t > = . ; . ; "••..

" ř ;-»v .-•'••

;. :ji~;: ''"'-
'" '".'" T- : •

\

987,9
989,9
989,9
974^2
963,6
476,9
498,1
485,6
497,6
460,0
472,3

47S2
41,4
48,9.
48,6
47,7
45,2

0,0
0,0
1.4
0,0
0,0
0 , 0

• i- • " ••

' : ; • ' ' ' ; • ' .
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vcrjitá Ko
iLetodarai jednoduché

i-.

II
III
i •*- T •*
i - i -. .-•

IIV

|

í i

4
c.
5

ž
Á
E

; C
I iJ

42,5
22,7
17,7
11,0
6,2

104,3
115,0
254,S
135,3

c-U
cheQ.enel,

c-U

6,5
1Í.O
21,0
67.0

^:s,o
202,0
505,0

ic:.6,o
2475,0
1375

725
332

312
418

18

e, 3
3.7

78,5

6,5
9,7

20,5

5
3*0,0
494,4

1033,0
ř.223.0
1264
930
72 S
375
760
626
248

9*4
20,A

3*5,0

3 ,
2365,0
1364

ŕ3í
762
395
662
671
305

16,
57 í

C,
76.4

2

9

17,
637

5
» i

4

0
8
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Of6 0,7

AR

>

* e(s)

0>8

•O

" ^ 1 "AR

rref• H2°

s /. 2
Obr. II

Závislost smžrnic na R(t

e « -0,453 • 0.467.H

2,0 3,0 4,0 9,0
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Průběhy závislostí R ne poměru I / I w / /

* v £v
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U- 5O^

u~

III

IV XV'

i 0.6 0,7 0,8 0,9 1,0



HNDr. Dalibor W e i s s , CSc., ÚÓG Praha, ČSSR

Úvod

Je známo, že prvky vzácných zemin /dále jen PVZ/
jsou poměrně hojně zastoupeny v zemské kůře a že jejich
úhrnná koncentrace Je větší než anohých známějších prv-
áků. Opoaineme-1i nejvydatnější zdroje PVZ»tj.aonazitové
náplavy nebo primární světová ložiska rud, např.loži-
sko bastnaesito-parisitové formace ve Vietnamu, víme,
že PVZ jsou obsaženy v mnohých minerálech a horninách
a to v promněnlivýeh koncentracích od tisícin procent
až po nízká procenta.Materiály i s poměrně malými obsa-
hy PVZ se však sledují jako možné zdroje těchto prvků,
nebol význam a využixí PVZ v různých odvětvích průmyslu
je v'současné* dob§ velmi aktuální.Z hleaiska výtěžnosti
FVZ se uvažují např.wolframové a cínové rudy, ze sili-
kátů zejména beryl, topas, zirkon a níkteré další mine-
rály, z karbonátů vápence, dále fluority, především väak
foaféty, zvláště apatity, které jsou na obsahy PVZ poměr-
ně nejbohatší a z těchto materiálů se většinou získávají
jako vedlejší produkt při zpracování suroviny na výrobu
uaálých hnojiv.

Rozklad analyzovaného materiálu

Nedestruktivní a při tom kvantitativní stanovení
PVZ přímo z původního materiálu dovoluj* jen velmi ome-
zený počet metod analytické chemie • i zde správnost
získaných výsledků značně závisí na koncentracích sledo-
vaných PVZ i na kvalitě analyzované suroviny.Perapekti-
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spektrometrické metody, zejména ISP, rovnéi* ÄAS, al«
i EPA,vyžadují přípravu representativních roztoků síska-
ných po vhodném rozkladu vsorků analyzovaných surovin.
T řadě případů Je nutné provést i předběžnou separaci
spojenou a nabohacenía PVZ/foapř. ionexovou chrocatografií,
extrakcí. Si srážením oxalátů/ před finálním stanovenia.
To platí zejména při aplikaci metody HFA na vzorky a ní-
zkými obsahy PYZ, Jak bude dále ukázáno.
Účinnost rozkladu daného materiálu závisí na Jeho fázo-
vém a ložení. V Jednoduääích případech, např.při analýze
fosfátových surovin, se vzorky obvykle rozkládají kyše-
linami.Podstatně obtížnější Je rozklad vzorků, Jejichž
minerální resp.chemické složení Je komplikovanější, Ja-
ko Je tomu např.u vzorků rudy z Vietnamu.7edle minerálů
FVZ, tj.baatnaeaitu a parlaitu, které Jsou v kyselinách
dobře rozpustné, obsahují vzorky této rudy i podstatná
množství barytu a coelestinu, minerálů,.které Jsou v ky-
selinách rozpustné Jen nepatrně.Po rozkladu vzorků kyse-
linou chlorovodíkovou nebo dusičnou zůstává v roztocích
nerozpustný zbytek s určitým obsahem FVZ» zejména ceru.
Na druhé strong přecházejí dc roztoku určitá množství
síranu barnatého a zejména strontnatého, odpovídající
za daných podmínek Jejich součinu rozpuatnosti.Zreděním
a stáním roztoků se tyto sírany postupní vylučují v po-
době Jemné sraženiny, která okluduje dalSÍ podíly PV2.
Roztoky Je pak nutno filtrovat a zachycené sraženiny
převádět do roztoku po karbonátovém tavení.To ovšem kom-
plikuje a prodlužuje analytický postup.Situace se nevy-
řeáí ani aplikací kyseliny sírové při rozkladu vzorků.
Desorpce sloučenin PVZ ze síranu barnatého • strontnaté"»
ho Je neúplná a při rozkladu vzorků ve vroucí kyselině
sírové okluse PVZ prudce stoupá, nebol zpětně se sráže-
jící sírany barya a stroncia silnfi strhávají FVS.Tato
okluse Je teoreticky podmíněn* tvorbou podvojných síra-
nů PVZ resp.snesných krystalů se sírany barya a stroncia*
Z uvedených důvodů není rozklad vzorků výěe zmíněné ru-
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*ly kyselinami vhodný. Lse je j ršex úspěšně použit př i ro-
skladn fosforitů,ô~apatitu účinkem kyssliny chlorcrodí-

lépe kyseliny äaaiSné,ve ans&si s peroxičea
fluoritu se nejlépe roasloSí zahříváním

«e směsí kyseliny dusičné, f Juorovo&í&ové a čhloristé
téaěf k euehu.Odparky se vyjmou zředěnou kyselinou chlo-
rovodíkovou nebo dusičnou s přídavkem peroxidu vodíku.
'Kyselina sírové ve směsi s kyaellnou fluorovodíkovou se
hoií. pro rozklad vzorků ssoaaEÍt.a.
Posorunoda^ je rospoaštěeí iSSinek í^yseliwy tn-omavcaxkove
na oxidy 7TZ, sejséna as vyžíiism^ ^s l ičn ík ceriSit^,tte-
rý ee,, '^tó je saémo» v ostatních fcye*liaéeíi rozpouští
Jen velmi aeociKstně e adlouíierě.Dob^ r*o2pouStěcí ti činek

liiiy arromovoálkové teo-retlcícy odůvodňajs poměrní vy-
rozdíl steadardaicn oxidaíns- re-dukcíiíoh potenciéj.ů

4 3aysteou 2 Br"Y 3r 2 1,087 Y a -J-s4Vc«3+ 1,61 V.Rozpc-uStg
aí kysličníku eeriřltého provaäíiae přibližně deeetinááob-
ay"E přebytkem 402 B3r př i teplotř- 90-100° za obSaaného
seiBÍcíiárií reakční směsi. Kyselinu bromovodílcovou používá-
ne k rozpouštění meziproduktů technologickélao Kprscovúní
rud FV7-, t J . hydroxidových oráží e též k rozpouštění sepa-
rovaných smš3sých oxidů TVZ zlákaných po Bxáieal oxulétů
a určeny ca k dalSí analýze.

V případech.} kdy rozklad surovin P7Z pomocí kyselin
se nedaří nebo není kvantitativní, používáme k jejich. ro~
zkledu metodu spékéní vzorku se směsí bezvodého uhliSita-
nu sodného a peroxidu sodíku.Eozkled provádíme v Pt ke-
límku př i kontrolované teplotě 480 - 500° po dobu 1 hod.
Je výhodné předen ze vzorku. odstranit kyselina křeoiči-
toa odkouřením se směsí kyseliny dusičné a fluorovodíkom
Té.Zbytek po odkouření •• vSak nesmí žíhat, nýbrž jen
vypražit p ř i ca 200°, aby se netpekl.Po rozdrcení •• do-
konala smísí a* 7-8g prachové apékaeí ameal NagCO* a
BTagOg s poměrem alofcek 1+1 nebo 3+1.První «m8a a* hodí
např.pro rozklad.vtorků berylu, zirkonu nebo topaau/r*or«
tor • obaahaa kaaaitarlta Ja nutno a touto' aaěaí ^
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T Ni kelímka při 8 0 0 % druhá směs Je vhodná pro rozklaď
vzorků wolframitu, scheelitu, monasita a pro vzorky rud
z Vietnamu.Získaný slínek nebo tavenina ee vylou2£ vodon,
přičemž do roztoka přecházej! kvantitativně rušivé" anion-
ty, vyjma fosfátů, které přecházejí do roztoku Jen čá-
stečné. Všechny PVZ včetně Th a další hydrolyzající se
kat ionty se oddělí filtrací ve forotě nerozpustných karbo-
nátů a hydroxidů.Po promytí se sraženina rozpustí ve zře-
děné kyselině chlorovodíkové nebo dusičné* a získaný roz-
tok ae dále zpracovává*

Srážení oxalitů PVZ

Separaci sumy PVZ+Th oxalátovým srážením provádíme
pro přesná a citlivá finální stanovení Jednotlivých prv-
ků v získané směsi oxidů«Pro aplikaci ICP spektrometrie
1 M S připravujeme ze Jmenovaných oxidů PVZ chloridové
roztoky, pro metodu RPA se z oxidů zhotovují tablety
tavením e tetraboritanem lithným.Pro vzorky räd a vyšším
obsahem PVZ, pro koncentráty a též pro technologické me-
ziprodukty používáme oxalátové sráženi i k vážkovému
kontrolnímu stanovení auay oxidů PVZ + ihO-..
Podle výsledků našich pokusů Je nejvhodnějším prostředím
pro kvantitatívni srážení oxalátů PVZ chloridový roztok
o počátečním pH 1,1-1,2/ které se nastavuje zředěným amo-
niakem/, objemu roztoku 100-130 ml a finální koncentraci
kyseliny oxalové asi 0,15 mol/1.Srážení oxalátů provádí-
me 50 ml 1C% roztoku kyseliny oxalové, který přidáváme
za stálého míchání po částech do vroucího analyzovaného
roztoku, Jehož finální teplota po vysrážení oxalátů Je
70-80°.Vyloučené a dokonale usazené oxaláty oddělujeme
filtrací přes papírový filtr až po 12 hodinovém stání.
Kvantitu srážení oxalátů PVZ Jsme při analýze vzorků
kontrolovali radioizotopy pomocí radionuklidů 1 4 0La,
1 4 1C», X 5 3 S « • 1 1 TLu přidaných do analyzovaných roztoků
před arážením kyselinou oxalovou.Výsledky měření proká-
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žaly, že srážení oxalétů PVZ Je reprodukovetelné a ztrá-
ty Jsou minimálni, nebot procentuální hodnots aktivity
radionuklidů nad eraženinon oxalétů nebyla větší než 1%.
Analýzy provedli pracovníci laboratoří tiUS v Kutné Hoře.
Při véžkovéo stanoveni suny oxidů FVZ odstraňujeme z roz-
tokvL nadbytečný vápnil: srážením sesJrvioxidů amoniakem,
netoí osalát vápenatý ee sráží epolu e oxaléty F/Z.Zbyt-
ky Ca a dalších prvků znečišťujících oklusí separované
oridy FTC pfik etanovu.ieae metodou AAS a sunu zjištěných
aečistot, které obvykle nepřesaliuje 0,22, absolutních,
odečítáme od naleteného obsahu snesných oxidů WZ jako
korekci.Je to ryexiieJSÍ a til správnější způsob než kvan-
t itat ivní odddělovéní nej istot opakovaným srážením, při
něa5 uriže dojit ke ztrátám v obee2ioh P72.
Spolusrážení oxalótu vápenatého a oxaléty FVZ na druhé
straně využíváme pro atanovecí iu'zkj?a:j až velmi nízkých
obsahů PYZ v různých materiálech metodou HFA.Při sn&lýze
vzorků e vyšším obsahem vépníku/např.fluoritů/Je věek
nutné odstranit jeho nadbytečné koncentrace.Provede ae
to nejlépe vysrážením fosforečnanů FVZ epolu s dalSíai
3 8 4 mocnými kationty při pH 3,S.Fosforečnan vépenatý
se za těchto podmínek nesráži.Do analyzovaného roztoku
ee přidá kyselina fosforečná á předepsané hodnota pH
se nastaví roztokem KaOH.Vyeréíené foeféty se odfiltrují,
pronyjía rozpustí se ve zředěné kyseline chlorovodíkové.
K získanénu roztoku se nyní přidá 100 ag CaO Jako kole-
ktoru, pH se zředěným e&oniskea nastaví na hodnoto 2,0
a v zahřátém roztoku se vysréží oxalát vápenatý spolu
s oxaléty FVZ přídavkem kyseliny oxalové podle výše po-
psaného postupu.Filtrací zachycené oxaláty se spálí a
získaný produkt se analyzuje na obsah PVZ metodou RFA.



- 73 -

Prof . leg J ) r . Závis Bolzbeeher, BrSc.,vSCHT,Praha,ČSSR

50ER0ST VS VTD2ITÍ FlUCEIMETRIE V AKORGABICKE A5ALYZE

Fluorimetrie nssháaí v poslední době stále girší
nplatnění v analytické praxi. Je to způsobeno hlavné
pokroky v inatrumentaci a v zavádění nových principů
fotoiastrlckých měření, které umožňují v řadě případů.
dosáhaouí snečcé selelctivity a mimořádně velte c i t l i -
vosti při stanovení stopových koncentrsoí anorganicitirch
i organických látefc v různých materiálech,

Flaoríroetris se v mnoha rysech podobá aCKorpČní
BpefctroíiKirii v Uf a VH) oblssti spektra a dá ee j í
využít pi i saalýse plynů, kepelin í tiihých látek, při
hodnocení hornin, sllíin, vod, žirotaíhc proBtředí,
polovcdiáů, prodalrtů ropného průniíysla, léčiv, biologic-
kých aateriálů, v Klinických analysách ej* ^ 8 rozdíl
od sbeorpôní spektrofotoinetrie, při níž se měří evětel-
ná sbsorpee určovanou látfcoiz, mSří se při flaorimexrio-
kýcb ajetoáácfc tok ssfcundárního fluoreecendního záření,
feteré vydává určovaná látta převedená do excitovaného
stava absorpcí primárního, budicího záření j výhody
fiuorimetrie ve srovnání B absorpční spektrometrií vy-
plývají ze základních zákonitostí, jimiž se ř ídí emise
fluorescenčního záření /vis např. 1 - * / . Stručně je
lze vysvětlit dále uvedenými vztahy.

gákladnf

Vztah mezi koncentrací ariarané látky o a abaorbanoí
A analyzovaného ayattfma je v abeorpcní spektrometrii
dán Lambertovým-Beerovým zákonem fi>:

A « log —2 "áyot (1)
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kde Bo je zářivý tok dopadající na analyzovaný systém
> zářivý tok po průchodu tímto systémem
o látková konoentraoe sjrčované látky v mol.i"1

£•£ molární absorpční koeficient při vlnové délce JL
í tlouStks vrstvy ozařovaného systému v cm

Analogicky je zářivý tok flaoreacence P při fluori-
metrii velmi zředěných roztoka áaěrný koncentraci určo-
vané látky e podle vztahu (2J:

T» kect^ ol <2)
kde k je konstanta zahrnující přístrojové parametry

daného fluorinetru
aC energetický výtěžek fluoreaoenoe

ae - 9aM 41 ' o )

daný poměrem energie emitované systémem ve formě fluo-
rescence a množstvím energie absorbované při ozařování
analyzovaného systému světelným tokem B Q. Výtěžek fluo-
rescence závisí oa ředě faktorů; obvykle kleaá s ros-
toucí teplotou a rostoucí konoentrsoí určované látky i
jinýoh látek přítomných ve směsi a prakticky je vždy
menší než 1. Pokles výtěžku fluorescence ne hodnota
menfií než 1 ae nazývá zháSení fluoreecenoe.

Ha rozdíl od absorbance je fluoresoenoní zářivý tok
P úměrný zářivému toku primárního záření B Q. Tato sku-
tečnost představuje jednu z možností jak zvyäovet citli-
vost stanovení.

Fředpolciádáme-li, že absorbanoi lze měřit a přee-
ností na ca 0,001, lze dosazením do vztahu ( i ) vypodíst
pro i, * 10^ a í » I cm nejnlžií dosažitelnou ses sta-
novitelnostl o^^, se vztahu
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Při flaorimtriokém stanovení by rSak twz atanovi-
telaoati mdlá být omezena jen použitým maximálne dosa-
žitelným svetelným tokem primárního záření 0 0 , jak vy-
plývá ze vztahu (2~)t poněvadž přeanoat měření avétel-
ného toká F záviaí na jeho velikoati a tu lze zvětšovat
zvětšováním toku primárního záření ID0. Proto byly v po-
olední době použity pro floorimetrická atenovení s to-
pových množství látek jako zdroje velmi intenzivního
primárního záření lasery. Jejich výhody a nevýhody
budou die kut ovány dále.

DelSÍ možností jak zvyšovat cit l ivost fiuorimetrie-
fcých stanovení je pracovat při velmi nízkých teplotách,
při nichž se dosáhne větších výtěžků fluorescence. I
fcato metodike má väek kromě výhod i nevýhoda v experi-
mentální náročnosti.

Selefctivite

Selefctivitu fluorimetríckých stanovení lze obecní
zvýžit vhodnou volbou vlnové délky excitujícího s mě-
řeného fluorescenčního záření, pokud jednotlivé složíš?
analyzované směsi se dostatečně l i š í polohou maxim ve
svých excitačních e fluorescenčních spektrech- K tomato
diela je třebs ovšem vhodných fluorimetrů umožňujících
izolovat úzké spektrální pásy, popř. čáry se zdroje
primárního záření i emitovaného flaoreacendního záření.

Fluorescenční spektrum představuje závislost toku
fluorescenčního záření na jeho vlnové délce, P * t(X>J
kdežto excitační spektrum je funkcí toká fluorescenč-
ního záření na vlnové délce excitačního záření,
t « t ( >le x c) . Typické excitační a fluorescenční spek-
trum je znázorněno na obr. 1 /příloha I/.

C lepáímu rozlišení saíaí látek • blízkou polohou
maxim ve fluorescenčním spektru ja někdy výhodné zná-
zornit derivační fluorescenční spektrum, t j . závialost
derivace fluorescenčního toku na jeho vlnové délce.
I dallímu-rozlltenl as v-novijií dob* navrhuje jiný
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způsob znázornění excitačních a fluorescenčních apeictor
uvedený např. pro ideální třísložkovou soustava na obr.2
/příloha 11/, kde na ose koordinát jsou vlnové délky
excitačního záření a na ose úseček vlnové délky fluores-
cenčního záření, při čemž body odpovídájíoí stejnému
toku emitovaného záření jsou znázorněny kontarami /vr»-
tevnioemi//4/.

Fluorescenční spektrom směsi mířené při určité vlno-
vé délce excitačního záření představuje horizontální
řez na uvedeném diagramu a podobně excitační spektrum
/měřené při uríité vlnové délce fluorescenčního záření/
představuje vertikální řez na diagramu. Existují vý-
početní programy pro sestavení takového diagramu/5/.

I když tento způsob neposkytuje *ětSÍ počet spektro-
skopickým informací než oddělené zmařená excitační a
fluorescenční'spektra, je výhodný ke zjištění malých

"rozdílU-TO složení směsí s lze ho využít k charakteri-
zaci složitých směsí podobně jako část spektra zvaná
"otisk palce" v iC-spektrometrii.

Seds anorganickýoh látek v roztooích sama o Bobe
nemá schopnost fluoreskovat. Pro fluorimetricfcá stano-
vení se takové látky převádějí obvykle reakcí s orga-
nickými íinldly na flaoreskující komplexy. Vhodnou vol-
bou těchto činidel lze obecně zvyšovat selektivitu sta-
novení .

ZvýSení selektivity /a současně cit l ivosti/ lze také
dosáhnout měřením při extrémně nízkých teplotách, kdy
fluorescenční, resp. fosforeseenční spektra jsou složena
z mnohem užáích pásů než při běžné teplotě, oož přispí-
vá k jejioh lepäímu rozlišení.

Další možnost ve zvyšování selektivity poskytují roz-
díly v délce trvání fluorescenční či fosforescenční
emise určovaných látek ve směsích. Sento spůsob je znám
jako časov* rozlišená fluorimetrie /tins resolved fluo-
rlmetry/ • bude diskutován dále.
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Jako zdroje primárního záření se dosud r molekulo-
vé fluorimetrii bažně používají rtuťová nebo xenónové
výbojky. V menší míře ae tc tomato účelu satím využívá
rentgenového záření vlnovýoh délek 0,1 a 1 na při me-
todě XEOL /L-TBY exoited optloal laminěaoenoe/A/. {N«—
uvažujeme ta urSování atomů rentgenovou fluorescenční
analýzou}. Rentgenové záření je relativní velmi inten-
zivní a umožňuje dosáhnout nízkých mezí atanovitelnoati.
Oráitou výhodou je, Se vlnová délka tohoto záření je
podstatně kratší než vlnová délka fluorescence, takže
neruší rozptyl excitačního záření, popř. Ramanův roz-
ptyl rozpouštědel.

V poslední době se vSak častěJ i zapínají jako exci-
tační zdroje uplatňovat lasery, které umožnily rozpra-
covat zcela nové techniky, jako jsoa např. fluorimetrla
a modulací vlnových délek nebo matricová Izolační a
dvoufotonová fluorimetrie aj.; zde bude pojednáno pouta
o časově rozlišené fluorimetrii, která ae uplatňuje
hlavně v anorganické analýze.

Leserová_fluorimetrie

0 leaereoh a jejich využití ve fluorimetrii podrobně
pojednává několík přehledných referátů /6 - 12/. Lasery
jako zdroje budicího záření mají ve srovnání a výbojkami
mnoho výhod:

1. Umožňují mimořádně intensivní excitaci fluores-
cence a tím podstatné zvýšení oltl ivooti stanovení.

/ U některých organiokýoh látek bylo takto dosaženo msse
i etanovltelnoati femtogramovýoh až atogramovýoh mnoSatví
' /1J - 16/, u anorganioityoh iontů řádově fg /rit dále/.

2. Vzhledem k vyaoké monochromatlčnoati záření »lep-
Suji možnosti selektivní excitaoe fluoreaoenoe. Ioho s*
využívá hlavně v těoh případech, kda určovaná látka s«
vysnačuje óskýai spektrálními íarami, jako j« torna a
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atomové flaoreacenSní epektroaetrie A7/» popř. Spol-
akiho fluorimetrie roztoka, organických látek ve vhod-
ných rozpouštědlech /18/ nebo při stanovení lanthenoi-
dt /viz áále/.

3- Mají ve srovnání e výbojkami menší Šum.
4« Pálení lasery jsou ve erovnácí s půleními výboj-

kami výhodné fc měření velmi kraTcfcých dcevitů /životností/
floorescenoe.

5. U xenónových výbojek, nelze obvykle využít k buzení
fluorescence víc* než asi 15 £ celkového t o tu záření.
Saproti tomu G lešétů lze využít téaěř 100 <fs emiBs. To
vyplývá a estréMě tóaiá divergence leaerového^peprslta,
fcterá 5e tese pričiafta v^eoité hustoty fotonů v emitova-
ném záíení.

Použití lsseró má vSak taírs- rtěfcteré nevýhody:
1. Vyeofcá eaergie záření vyvoiávA ve větší míře fo-

tocfaemiclcó realtce orgetiickýci, látek, i fedyž tyto
aaají m&lf výtěžeic. PotochextJcxym rczklsťSe-a
řotoprodafcty aohoa podstatně raSit etencjvení. T někte-
rých přípsáeeh lze tomato ^evu čelit použitim polsaícfc
leeerů, a nichž průměrný výkon ^e aselý.

2» Eoaptyl svStle ne soačáetích přístr&;!*£f popř. Se-
msnťcv rozptyl rozponžtědle s flaoresoetce "slepýců"
roztoko omeaaje óosežení teoretické mese stancví~elnosti.
?zr4et fluorescenčního toku s roatoaoín; tokem exciteft-
aího zářeni je vSak také omezen astaraíními efekty, fcdy
poôet molekúl vzorku v excitovaném stavu Je srovnatel-
ný s po&tem molekul v základním Otova.

Z avedenýoh důvodů nejsou tedy výhod; použití laserů
hlavním kriteriem při volbS excitačního zdroje. Kromě
zmíněných nevýhod je tu třeba pro řeSení daného analy-
tického problému uvážit dosud eneiné finanční náklady
a omezenou dostupnost těchto excitačních zdrojů a nás.

Casov*, rpg;išaná_f luoglmgtrle. ' :

-f«t-e-*«ehni-k«"ttiBOí5uj»-«t«novitv«-«mS»í-oh-látky-li-
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šíoí ae životnoatí fluoreaoenoe f , která ja definována
'vstahea ^5):

« í ( 5 )

Ja to tady doba t , aa kteroa ae zářivý tok ? 0 po přera-
š«ní exoitaoe /doarit/ tmnši aa hodnota F * ?0/a.

Z rozlišení emiaí a různou životnoetí ja třeba de-
finovanýa způaobea přerušovat exeiteoi i zásnaa eaito-
vaného fluoraaoaadnlho záření. K tona lsa -využít boď
Mohaniok4ho přorošorača Bafaní, foaforoakopa, a kon-
tinuálni praoajíoím cdrojaa a dataktoraa, naho pulaníao
sdroja a dataktoru /19, 20/. Pulaní ayatéay dorolojl
plynulaJSí rýběr okaažlka aníaání aalaa po ukonďaní a>-
oltaoa a používají sáblaakoré rýbojky nabo pulaní laaa-
ry. Přahlad o těehto idrojíoh podává napf. aonografia
/2l/. 0 použití laaerů k tomuto účala a pfíalošnýoh teoh*
nikáoh aSřaní fluoraaoanoa rit např. /22, 23/.

Katoda <5aaovč rozlišeni fluorimetrie ja velmi ddinoá
r pfťpadě, že ja podatatný rozdíl T životnoateeh fluo-
reecenoe jednotlivých aložek aměai. Zlvotnoeti řluorea-
eanoa některých lanthanoidft leží např. v rozmezí/ua až
trn, kdežto rulivé fluoreacendní záření /např. organlo-
kýoh látek/ aá čaato životnoew řádově pouze na. T tako-
véa případě ja poaěrně anadntf použít pulaního laeeru a
zaznaaenávat fluoreaoanei až po urdltéa čaaovéa Interva-
lu, kdy již záření a krátkou životnoatí vyaizelo. Caeo-
v4 rozlišení uaožňuja taká odatranit Reaenův rozptyl a
rozptýlená exoitaSní záření, poněvadž oba tyto druhy
záření zanikají při přerušení exoita&ního puleu. Tyto
zdroja rulíoího záření jaou viak velni význaané, urču-
jeaa-11 látky, jajiohž žirotnoatl fluoreaoenee jaou řá-
dově na. 7 toato případě ja třaba použít laaary, Jejiohř
lířka pulau ja řádu pe, a aěřloí techniky uaožSujíoí
rovněž roslilaní řádově pikoaekundovýoh eaaorýeh daakfl.

taaery k těato účelůa auaí být vybírány ovlea aajan
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« obledea ne doba palau, ala i na vypařovanou vlnovou
délka, popř. rýton. Chceme-li registrovat exciteani
«pektrum, mafiíme použít lsditelaé laeery. Přehled o la-
dit e Iných barvivových leeerecb podává nepř. Sehák /24/.

Stanovení

O luminiscenční analyse tuhých látek pojednává pod-
robně monografie /25/. Přehled o dřívějším poažití krya-
tÄlíefcých BVÍtivých látek /fosforů/ v anorganické ato-
lové 8tialýze lze nelézt nepř* v článcích /26, 27/. Ne^-

z tžchto poetapft 3 e *"tsnovení arena ve řlnorí-
tevecinách e mezí Btanovitelnosti «e 0,1 ng ,'2$.

28/. Ranogramová množBtví ?b /?9, 5®/, reep, až 20 pg
Bi /31/ lze určovat T fcryeteliccých fosforeob síBfeanýcb
fccprecipitecí atopovýob prvků ôo ffsvelanu vápenetáJto,
Pfeřiled o etenovení len^hancičú v růdných kryetelicfcých
fosforech v koncentracích 0,0?. - 10 ppm poáává přehled-
ný referát fyzf B dalSí práce /& ~ 36/.

Heůávno byl popsán, nový «pů«ob iněřsní 1 amin I r ceno e
kryetelíckýcb svítivých látek připrevených koprecipiteoí
etopovýcb prvků do vhodných HOBÍČŮ oznBÔcnfmý skratfcou
EE?IL /Seleotive Excitation of Probe loo leniinaseŕ-aoeA
Je to icatricoTá izolační fluorimetrie, při níž se ionty
lanthanoidt., popř. efctinoidfl sabudají napr. do Ce?^.
Xryetalové pole nosiáe rozštěpí elektronové blediny
jaeáplnýob orbitalů 4f fii 5f ae séri i hladíc kry«talo-
irýeh polí, které jaoa cbarakterietioké pro bsproatred-
ni okolí *ebad ováných iontů. Frekvence • intensity pře-
chodů mezi těmito poli lze využít jako "otlaky palce"
tohoto okolí. Použitím laditelnýeh laaarft Isa poatapně
•xoitovat fluoreacencní apektra příalaiající Jadnotil-
Týn konfiguracím; saboáorané ionty tady hrají áloha
aondy. '

. Matoda 8SPZX. tlooSí fc •alaktirníao 9 r*lml o i t l l ré-
aa •taoorací j a j a c lanthanoldft a «fctinoidn, ala 1 jinýok
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aeflaoreokujloíeh lontů, po kopreelpitaoi • fluoreeka-
JÍOÍB Iontea do noaide.

T porrchorýa, popř. pitných rodáeh Ise takto etano-
Tlt aepř. až 10 fg.al"1 oraná /39 - 4i/í Je to r itSí
cltl iroat než a radiometrických metod. Podobni lse aelek-
tlrni atanorit 9 lanthanoldů re aměai u aeseoi atanori-
telnoetl 0,4 pg.al"1 /ST, EO/ až 450 pg.al"1 /Ifd/. Po-
at upni ae aěil flaoreaoenôní tok rlnorých d41ak r ros-
•tel 475»92 •£ 845,71 na, k bušení ae poožírá poatupní
oar 437,95 až 580,59 na a dal Si rosilStní jednot lírfoh
lanthanoidů oaožňaja růcná žlrotnoat Jejioh eaiae od
9,4 na až po 7,37 aa /42, 43/.

Podobni l i e aelektimi redle aebe atanorit až 4 pg
Ia,Ce,Od,Lu,T a In kopraoipitaei do Ca?2 apola a fluo-
reakajíeía iontea Br^" /44/ a podobni íb f<5/, «i 10" 1 0

•ol.l"1 Cr 1 1 1 po kopreolpltaol do MgO /4é/.

atanorenf atoporýob prrkfl r rogtoefch

Ve r i t i ln i případů aa pro flaorlaatrloká atanorenl
r roztooíoh přerádijí auorgaaioktf lonty na intensím* j í
flaoraakajíoí koaplexy reakoaal a organickými 51 anorga>
niekýal Ugandy. Lse tak ar«lt/og, rýjlaecni pg několika
deeítek prrků. Přehled o téohto attódách lsa nalést aapf.
ŕ aonograflíoh /47, 48/. Podrobné národy aa atanorenl
těchto prrků r horninách jaoa popaány např. r knise /49/.

Z ttohto aatod je satía pravděpodobni aejeitllrějSÍ
fiaaorě rosllSená fluoriaetrle koaplezo Sa a 1,1,1-tri-
fluor~4>/2-tblenyl/-2t4-batandionea ca použiti laaera,
která dosáhaje aese atanorixelnoatl 2 fg.al" 1 Sa /50/.

Caaori rosliienoa flaorlaetril Je aožno sároren ata-
norlt např. až/u« AI,, aa a Mg re •litlaáoh Jako koaplaxy
a 5-aalfo-e-ohinollnolea aa sákladi rosdllů r žirotnoetl
jejloh flaoreaoenoe r rosaesl I - 10 aa /5l/. íento po-
•tap Je obeoni poaiitelný /52/. • ' •

Miaořádně^oitliTé a aelefctimí Je pooiití t i to teoh-
aikT-iaki-pii~«teaoT«níTuraao- a prrků rsáoaýoh saaln.
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$ Bj?04, rsep. HF lsa atanovlt sa
v ro&nesí Otl ng.*!'1 až 10 pg.al

• l t k r prostredí 10
b*2n< teploty uran
a přeanoetí + 8 až 1 }t. Využitá aa ta poaěrně dloubá*
žiTotnoatl laainieoenoe OO2 fam/ ve arornání a život -
aoatí rušivyoh íátak řád a na. Katoda byla použita pil
analyse porrohovýoh rod bas předbižné lsolaoa oraná /53»
54/.

la touto principu byl vyvinut koaardn* doatopný pří-
vtroj /Solntrax Itt 3 Uranlom Aaalysar, Conoord, Ontario,
Canada/ unožňojíoí atanorlt až 50 pg U /$5/. Ea sr^ianí
lumlalaeaníního toká aa k anályxoranéaa rošt oka přidává
"tlavmďl, *}. 3,{«d ifaydr«xy-2,4-blaA,V '-dl Ocarbaxyawthy J-
wtisoBethyl/tlaoraB4 ktarý vytráří a ionty U0 2

2 + snadni
atabllní konplax. Výhodou Ja, 2a není třaba pfad rlaatnla
atanovenía orán konoantrorat. Za r$aoh snáoroh aatod
atanoranl atop oraná /AAS, AES, polarografia, KAS/ ja
popaaný tpibob najoltliTějií /aai o 2 řády oitliTějil
naž abaorpdní apaktromatria • araanaso 1X1/ a doaahoja
eitllToati radioaatrlokýoh matod; přaddí jaj T tonto
amSru ]an dřívá eltoraná aatoda SKPIL Al/.

Va řoraě foafátokooplaxa lsa tťato spůaubaa atanorit
uran T rosnasl 10 ng.ml až 50 pg.ul"1 a přaanoatl
oa 3 i»\ avanoraní praktioky náradí T konoantraoíeh do
8 ng.nl"1 Al,0»,Ct,Cr,Cafř«,MnfIi,Pa,3irTh,ti,V,2n>ř",
HOj", 3 0 4

2 " /56/. Wredaný komarínť příatroj byl použit
1 k atanorení uranu T pôde a horninách ^7,58/.

Vsát
Var4 pokroky T inatroaantaoi, hlavni l i r l í aplatniní

laaarů při daaori rosliiané fluoriMtril, dovolají dosáh-
nout aiaořádna* aalaktlvity a oitl lvoatl stanovaní řady
prvka v růsnýoh natariálaoh, fádovi až řg.nl"1. Laaaro-
vá fiuorlaatrla proto nabývá stála vět l i důlafltoatl
•asi aatodani stopová analysy T snslytioM kontrolní
prssl.



- 83 -

t i t ,c r a t a r e
A/Winefordner J J)., Schalaen S.O., 0'barer 1.0.: Xa-

aineaoenee Speotroastry In Analytical Chealatry.
Wiley - Interaoienoe, Hew Tork 1972

/2/ Winefordner 5 J).: Trace Analyala, atr. 213, J. Wi-
ley, Sew York 1976

/V Hoizbeoher Z. T knise: Analytická příručka /4JZÝ-
ka a kol., Xd./, dí l I I . , 3 . vy<3., atr.22J, SHT1,
Praha 1980

A/ Zander M.: Pluoriaetrie, atr. 75, 92, 97, 105,
Springer Terlag, Berlin 1981} PsoapnorlMtry,
Aoadeaio Preaa, Hew Tork 1966

/5/Miller J Jr.: Anelyct Aondon/ 122, 101 /1984/
/6/ Ccleaan V.F.: J . Ohea. Xdoe. £2, 441 A982/
/ 7 / Lytle PJB.: J . Obem. Edoo. 52, 915 A982/
/ 8 / Omeaetto H., Winefordner J J).: CBC Crit. Rev. Anal.

Chem. 5J» 59 A?8l /
/ 9 / Wright J . C , Wirth M.J.: Anal. Chem. g2. 988A A980/
AO/ Oreen R J . : Anal. Che». 5JL 20A A983/
A l / laaeaka S., lahlbaahi V.: Rer. Aaal. Chea. i, 299

A982/
/12/Wehry s.L.: Irenda Anal. Oheň. 2, 143 A983/
A3/ Riohardaon J.B., Oeorge SJI., Ando H J . : Hati. Bor.

Stand. IB. Spec. Publ. 1321, 519, 691; Ohea. Abatr.
21, 128804 A979/

A*/ I#hibaehl V., Ogaaa J . et a l . : Anal. Chea. &, 2096

A5V DoricM HJV JrendA Ami. Chea. /Pera JSd./ 2,55
A984/ •!."••%:> . •

/tf/Dorlohi H«J„ Eertin J.C. «l e l . ; A»el. Ohaa. 5^.
; S* A 9 8 4 / ;,-:• .:•;: : -:...::;;;;;-••• ^ T M - ^ . ů^^ •• v - -

A?/ taktika I. r kni«e: AmelytleM prlraíka /J. Iftm a
kol., Id./, i í l Xl«p 3. ^y*.r ť * 89, SWI, Vraha
i 9 6 0 . ' ••.- :•:••

/18/ ípolekiá I.T.: 8or. Fis. Oep. 2, J72 JlHO/
A V Sobalít X., Holabeoher Z./oiiaB. lifty 2Ír ^ A978/



- 84 -

/20 / Holzbtoher Z., Hejtmánek X., Sobelik Z.: Coileot.
Czech. Chea. Common. 43., 5325 A978/

/ 2 1 / Shapiro S.L.: tfltraahort Light Pala**. Springer
Verleg, Berlin 1977

/22/ Gauthier J , C , Delpech J.P.: Ad*. Electron. Phy*.
46, 131 A978/

/23 / Van&uync R.P., J**na*ir* D.I. , Shrirer D.F.: Anal.
Che*. 46, 213 A974/

/24 / ftehák T.: Chem. Li*ty £), I A976/
/25/Hurtobi** B.J.: Solid Surface £umin«*e*no* Analjr-

ai*. M. Setctor, New Tor It 1981
/26/ Holzbeoher Z.: Chea. Listy £&, 804 A962/
/27/äôerberr D.P., Aatafjara I jr.: 2 . Anal. Chira. £2,

145 A977/
/28/Rolcbaoher Z.: lamini*o*a«ní analyaa, atr. 219,

224, Vaki. C3AV, Praha 1957
/29/ Ryan D.B.» Holxbtoher J . , Roliler R.: Ana?,. Chiai.

Aeta 22, *9 A974/
/30/ Ryan D.B., Prime R.J., Hoisb«oh«r J . , íoung R.X.:

Anal. l e t t . 6, 721 A973/
/31/Ryan DJ!., Rol l ie r H», Holsbaoher J.: Canad. S,

Cham. 52, 1942 A974/
/32/EfrJttSlna R .P., Poluektor H .3 . : ž . Anal. Chi*.

3JL, 2418 A976/
/33 / Poluektor U.S., Efrjoiina R .P. , 2iohar«r A.E.A.,

Oara S.A.: 2 . Anal. Chim. 3 ^ 2129 A976/
/34/ Antonor A.V., Stenke IJt.s Xaod. Tr. Inat. Radko-

met. Prom. 82, 109 A977/; Cham. Abstr. §1,
225632T A978/

/35/ Ifrjttilina í .P., MoTlkor* O.K., Poli»lctor 1.3.:
2 . Anal. Chlm. g , 1731 A977/

/J6/ Antonor A.T., Stank* LJ).: Zarod. Lab. 4Jt 394
A978/

/37/ Oara S .A., lovlkora OJC., l/rjufina 1 ^ . : f. Anal.
Chim. 25. H? A979/

/38/ Smlrdora I . I . , lorikora 0J[. , Ifrjuilaa



- 85 -

ř. Anal. Chl«. 35, 4?l A980/ 241/
/39/ Parry » .I . at al.: Proo. Int. 198UfGhaa. Asatr.

S , 185275 A983/
/40/ Johnaton M.T., Wright J .C.: Anal. Chaa. 5J, 1050

A981/
/4l/ Parry D .L., Klalnar 8 Jl., Bowaan HJl., Mllaaorleh P.

r., Rlraehfald T., Millar 9. : Anal. Ohaa. 5J, 1048
A98l/

/42/Wright J . C , Qustafaon P J . : Aoal. Ghaa. 52,
A978/

/43/ OaatafaoB P .J., Wright J . C : Anal. Chaa. U»
A979/

/44/ Johnatoa M.T., Wright J . C : Anal. Cbaa. 51, 1774
A979/

/•5/ Xoaor D J)., Pippin C .Q., Toang J ^ . , laaaay J Jl.:
Anal. Ohaa. i l , S636 A982/

/46/Johnaton M.Y., Wright J.O.: Anal. Chaa. i ! , 2503
A982/

/•7/ Oollbaalt 8.O.: Praotloal Plaoraaeanoa, atr. 218,
223, M. Dakkar, Raw York 1973

/48/ Rolsbaehar Z., OÍTII I . , Xrál M., Sächa L., TU411
P.: Or^anieká činidla r anorganleM analysa, atr.
349, SRL, Praha 1975* Organic Haaganta in Iaorga-
nie Analyala, atr. 372, S. Horwood, Chiohaatar 1976;
Organioaakia raaganty T niorganldaakoa anallsa,
atr. 380, Mir, Moakŕa 1979

/49/ Sôarbor D.P.: Plaoriaatrija T ohlaldaakoa anallsa
aiaaralaoge ayrja, atr. 184, 205, VMra, Moakra 1965

/50/ Sonao I . , Poaihiro M., Kóji K., Sajiohlro 0.:
Anal. Ohla. Aata UZ, 195 A961/

/5i/ Kalso B., Kiyotoahl M., Yaaahara I . : Anal. Ohla.
Aota 22, 121. 273 A978/

/52/ Oravan t . i . . Xytla P J . : Anal. Ohla. Aota 1222, 107;
Spaotroao. l a t t . 12, 559 A979/

/53/ Biatoa *&., Jr., Whita I . I . : Anal. Latt. U, 947
A981/



/ 5 V Ia«lnafci R., Pare* 11 P .J. , S u i m g i F.: Anal.
Cha«. 5J, 1093 A981/

/55 / Caa*en W., Bttohauui K.: Mikrochlu. Aeta ^979. XI,
159

/5£/ Zook A.C., Collina L.H., Pie t r i C JS,: Mikroohim.
Acta 12§1, n , 457

/57/Whltkop P.G.: Anal. Che«. 5f, 2475 A982/
/58 / HoHagh JJ5.: Anal. I*t t . iŽ» 1009 A982/



- 87 -

300

Obr. I
i - •xetf&H iswktrum; 2 - fluor«.o«naní apcktroa
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Příloha II

200 700

Obr. 2 .
Iontarový diagraa Intencit «xoita6níoh a

fluor*aeandaíeh aptktar
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I«£.T.8p*ráčJcoTá,CSc;, ÍTOS-FJFI, Praha 1 , Urehová 7

STATTOVMÍ GADOUglA. Y HRABU

Při sledování kvality jaderného paliva je dů-
ležití m á t především ty příměsi, které evymi vlast-
nostmi mohou ovlivňovat neatronovou i energetickou
bilanci jaderného reaktoru. Jedním % prvků, které je
nutno sledovat je i gadolinium, které má veliai vysoký
neutronový absorpční průřez (46 00 barnů). Z toho
dů.7odu je nutné mít k dispozici analytickou metodu,
která by umožnila jeho stanovení v jaderných palivech.
V nazí práci jsiae ee soustředili na možnost stanove-
ní gadolinia v oranevés palivu jednak obecně, jednak
experimentálně metodou atomové absorpční spektromet-
rie ÍAAS).

ftozbor současné metodiky atanovesí eadollnia v ura-
nové

Doposud nejníívanSjSí attodou pro stanovení ga-
* jaderných palivech je metoda eBkleof. epek-

trometrie /1-3/. KromS toho byle ojediněle studována
metoda apektrofotometrloká a Sinifileo erseaaao III
/4/ a -v poslední době skoulena i metoda plasmové
emisní spektrometrie (TCP) /5/« Autoři provedli sou-
CasaS porovnání » metodou JUS s elektrotermiokou ato-
•isaoí /5/« Sledovali aožnost stanovení gadolinia
T jaderném palivu na 'bázi směsného oxidu U-Pu jednak
přímo, jednak po separaoi a ekoaoentrování gadolinia.
Autoři nalezli, že do konoentrace uranu 1 «g U/ml Je
•tanovení gadolinia »oiné, ale Se oitlivost stanovení
gadolinia rychle klesá'vyííím obsahem oraná. Rro ae-
todu ICP )• mee dokaeovatelnoiti 17 pp», pro aetodn

2000 ppa •• pro'»etodu ptóié «aisní *pektro»etri«



je 20 ppm.

Z uvedených, prací- vyplývá, že u všech citova-
ných matod ae projevuje při vySšíeh koncentracích
uranu jeho nepřiznivý vliv na stanovení gadolinia.
U emisních metod je to bohaté emianí spektrem uranu,
které může překrývat i Sáry gadolinia nehledě na to,
že vyhodnocování tak složitého spektra není jednodu-
ché, U netoäy spektrometrieké, která pracovala s či-
nidlem arseaazo III je rušivý vliv uranu zcela evi-
dentní, nebot uran reaguje za daných podmínek s arae-
aazem III rovněa za vaaiko. barevného komplexu. Velice
selektivní metoda atomové absorpse 3a pro ga-
dolinium ZÚ přítomnosti urans aálo citlivé, a proto
i sde js žádoucí separace gadolinia od uranu, spoje-
ná s případnou koncentrací.

Separace gaůolinia od ftranu se provádí převáž-
&§ na ionezech nebo extrakcí.

K separaci na ioueiech ae používají hlavně aas-
kdy sa uran, případně i. plutoaiua, oddělují od
-Iirda z 6-8 M EOIO, /2,5/. Z extrakčoích rastod ae

používá převnSaě k oddělení uranu t-ributylfosfát, '
fcterý extraiiuja uran 55 8 M M O , /&/» Saläí netoda
Se oddžleaí ;.-t.su od prvlri vzácných seisXa je extrakce
8 di-g-etylhezylortofosforečaou kyselinou, káj v pro-
středí 10 M HNO^+ 1 M ESrCL se extrahuje uran z 39#»
zatímco vzéoa^ seraioy sůstévají ve vodné fési /6/.
V práci /A/ byla pro oddělení gadolinie z uranové
matrice použita eztrakSní metoda s tri^oktylfosfin-
oxidem z prostředí 2 II HNO,, kdy uran opět přechází
do organické fáze* 7e všech těohto případeoh je pak
možné stanovit gadolinium ve vodaé fázi. Druhým pří-
•tupém k řešení problému je aeparaoe gadolinia ae
•oučaaným zkoncentrováním extrakcí do organické fáze.
Tento způaob byl použit při •eparaoi vzáoných zemin
extrakeí jejich aalicylového komplexu do metyliaobu-
.tylketono. Juj>ak_přímým_at ano vením. vzácných. zemin



- 114 -

v organické fázi plamenovou technikou IAS /7/.

ProblOTintika stanove1?^ gadolinia metodou atomová ab-
sorpční spektrometrie

Metoda AA3 patří mesl vysooe selektivní metody,
a proto je potenciálni vhodná 1 pro prvky vzácných
zemin (VZ) vžetní gadolinia. Sýto prvky vSak patří
mezi obtížní atomizovatelná, u niohž je bezpodmíneč-
ně nutní používat vysokých teplot při atomizaci. Je
to dáno vysokými disoelařními energiemi jejich mono-
židů, z čehož vyplývá* že převedení atomu do základ-
ního stavu je obtížná /8/. V případ! plamenová tech-
niky je nutná pracovat s plamenem acetylán-kysliSník
dusný a i tak citlivost není pro gadolinium nejlepší.
Hodnota publikovaná v literatuře je 19/Ug/ml /9/. Pro
stanovení gadolinia elektrotermickou atomizací (EAA3)
byla publikovaná mez detekce 2,7.10~9g/10/. Při
elektrotexmická atomizaoi v grafitových kyvetáoh vSak
vystupuje otázka tvorby termostabiloích karbidu se
vzácnými zeminami, která se projevuje tzv. "pamělo-
vým efektem"• Vzniklý karbid prvku VZ,tvořený reakcí
s povrchem kyvety,se při atomizečním procesu zcela
neodpaří a zvyäuje tak hodnoty následujících atomiza-
cí. Lepších výsledku muže být dosaženo s použitím ky-
ve t z jiného materiálu (W, Ta).

V experimentální části naSí práce Jame se zamě-
řili na možnoat stanovení gadolinia v grafitových ky-
vetáoh s pyrolyticky upraveným povrohem.

Experimentální ověření stanovení gadolinia ve amžsl
s uranem elektrotermi,ckott

Veškerá mSření byla provádSna na přístroji pro
AAS firmy Varian, Typ Xk 875 s eleJctrotermickým ato-
mlzátorem OSA 95 * pyrolyticky upravenou grafitovou
kyvetou.„Výchozí roztok gadolinia obsahoval
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1002 ,ug Gd/ml.

Vzhledem k tomu, že pro přístroj Ysriau nebyly

v literatuře žádné údaje o stanovení gadollnia v bez-

plamenovém uspořádání, bylo nutné všechny parametry

zjistit experimentálně. Počáteční podmínky byly na-

staveny podle úda;Jttj publikovaných pro prístrojové

uspořádání fy Perkin-Elnter»

V první fási jjsrae sledovali existenci "paměío-

vého efektu" v pyrolyticky upravené kývete. Zjistili

Jame, že tento efekt existuje* ale po pcužití progra-

mu nCL3AÍÍ TUBE", který Je zabudován v paměti GTA 95

(vyhřátí kyvety na teplotu 3000 K na doba 7-8 aec) je

zbytkový signál při další atoniaaci rovan iomu poza-

dí.

V další fázi jsme provéděli opi-lmaliaaci meří-

cích podmínek* Byla sledováni sáviaiost iodnoty ab-

sorbance , a prouda, vklááariás na gadol -niovou výbojka

£ dutou katodou, dále na šíî os štěrbiny a aa teplote

•atomizace* Nalezená hodnoty jsou uvedeny v tabulce I.

teplotní program bylo rovněž nutno aastavit

aby byla dosažena dobrá úroveň aigaálu a co nej-

í poměr signál prvku 6tnau8 Při eteir:iv-aci gadoli-

j3.ía byl signál prvku vySší při teplot? 2 T00°0, avšak

intenzíVÍĽÍ záření kyvsty, které při teplotách vyšších

íiež 2 SOO°C nastává, apůsobovalo vyšší posadí a horší

reprocliikovatelnost siSře.aí.

Teplotní progresi, pouzív&ný pří siajaoveni gado-

liuis ,je uveden v tótmlo* XI-

Poniocí tfikto nas-Lavoného teplotního programu

byla proměřena kalibrační křivka pro gadolinium.

Mez stsnovitelnosti odefitená

z kalibrační křivky byla rovna 5,10 g Gd. Výsledky

stanovení gadolinia v přítomnosti uranu jsou v tah.III.

Jak vyplývá z tabulky, nůšeme určit detekční li^

mit gadolinia z aSření vzorku č.5» kdy hodnota 3s od-
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povídá právS naměřené absorbaaci. Poměr gadolinium
uran odpovídá hodnotě ~ 2 000yUg Gd/g tf, což odpoví-
dá právě hodnotě, naměřené v práci /5/ a přístrojem
firmy Perkin-Elmer. Z toho vyplývá, Se přestože hod-
nota meze stanovltelnostl pro gadolinium v čistém
roztoka je nízká (vyhovující při obsazích 0,1-100/Ug
Gd/g U, které jsou požadovány pro jaderné palivo) /w/
uran tuto hodnotu značně zvyšuje a separace gadollnia
od uranu je nutná.

7 předložené práci byla sledována možnost sta-
novení gadollnia v přítomnosti uranu metodou atomové
absorpční spektrometrie a elektroterraální atomizací*
Při práoi bylo nutné uvažovat existenci "panelového
efektu" kyvety a po každé atomizaci vzorku provést
vypálení kyvety na teplotu 3 000 E po dobu 7 sec pro-
gramem "CLEAN TUBE". V případě čistého roztoku byla
nalezena mez stanovitelnosti 5.10 g, zatímco v pří-
tomnosti uranu se tato mez znatelně avýšila (2 000/Ug
Gd/g U ) .

Z toho důvodu je při stanovení kvality jaderné-
ho paliva, kdy obsahy gadolinia se pohybují v rozmezí
0,1 - 10/Ug Gd/g U0 2 (maximální přípustná koncentrace
je 100 /ug Gd/g U0 2 /li/ nutná separace gadolinia
z uranového paliva se současným jeho zkoncentrováním.

Literatura
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Sabulka Z.
paxaaatry přístroj* při Btaaoraní gadollnla

proad. Tlnorá iířka taplota
délka ětěrblny atomlsao*

368,4 m 0,5 R nm 2 6C0°C

•-•':'--.,' •"•'••• • * a b u l k a H . '

- Haplotni program pro atanoYení gadoilnia
•laktrotarnickou atooiaaeí (objem Tsořku 5/txl)

taplota caa průtok
° 0 a 1 stíLa"

95
95
115
115
800
800

2 600
2 600
2 600

Vliv uranu na

2
25
5
20
2
10
1.3
2,0
1,0

Tabulka III,

3
3
3
3
3
0,2
0,2
0,2
3

signál absorbnco* gadolinia
(bráno 5 ALL Tsorku)

2. dáno Gd

1

2
3
4
5
6

0.5
0,5
0.5
0,5
0,5

. 0,5

<3T pr&aerná hodnota i

dáno U
mg ..

0
5.10"4

5.1O"3

5.10-2

2.5.10"1

5.10"1

M tří straní

(Xtí)
. . *... •

0,317^0,010

0,313*0,009
0,245*0,014
0,105*0,016

0,045*0,014
0,023*0,018
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RHDr. Zbyněk R y S l a r ý . Ú L ÔSUP, S t r á ž p , . E v

AELIXACB I20TACH0PORŽZY V tfl ČSUP

V úvodní přednášce o laotschoforéne (1)

sasínky o aplikacích této metody v ředě oborů.? jako

ieoa. potravinářaký prSa^sl, farmaceutický přítmy^.,, sss-

aSdělaíTÍ, chemický průmysl, analýza složek životníte

prostředí atd. H C V B Ô Ž r resortu Česko slovenského Û S-JS-J™,

véfao prťaayslu aaóíné ircotachofaréee nacházet avé-' go.u~>

žití.

Spektrum msttrlálil, kt-*jv<5 se v úetŕadiueh lE-'bora-.

tořísh BftftUjauJX, '-e znsícé ;-;.rofe:ŕ a k ařittlýsáĵ  §««. po.^

užívá řady aejráane..lžích rtiťtr-,', TT-ŕô. čassm byl <io ÚL

z-e.koupet isc-̂ echofcr? ftichj ac-ii^-aator vyrábaj* v;« ?ýz-

kuiDEic--výTojovoie aívodš pris'iro^ov jiidroTej techniky

CEVJ? ve Spišské ľ;ové Vsí. Tauio přístroj, jak bylo a~

vedwno <1) t waoasuje pracovat a teclnlfcoa spojování

koles.

Izotachoffrésa icá v &t sloužit buž k urychlení

dosavadních postupů nebo k doplaězií sortiasentu analýz,

V Jiírdávné áo'oě nabyl •» ÚL na vý&aaniu problém analyti-

ky pr\kii vzácných zerzía (RBS) r soutrisloatt a řešením

oborového úkolu "Opiímaliaace Icuxsní doprovoáných

prrirú při loužení itrejaovych rud" a v souvislosti s par**

tisípsaí na úkolu "Výskum zpracování koncentrátů s ob-

saheir. vzícatých zeain1*. Js obecaě anímo» že analytika
prvků vsácnýcn semin představuje díky velmi podobným
vlastnostem REB problém. Tyto prvky •• dopoaud v ÚL
stanovovaly ponoeí RTG-fluor«*c«nc« a neutronové" akti-
vační analysy,'nioménl T d&«l«dku urSitých omtsttUC
tlchto a*tod vyrátala potřeba *av»d«ní alternativní
řytikálne-chemické aetody.

T r. 1981 publikovali Japonští autoři (2) práci,
.v bii popsali roRdSltní Bod«lov«ho vzorku, •••távající-
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ho se směsi 14 lanthanldu s použitím kyseliny oC- hy-
droxyisomáselné (HIBA) jako protiiontu. Jelikož dektro*
lytový systém publikovaný v této práci v našich podmín-
kách není optimální, používá se pro separaci následují-
cího elektrolytového systémut
Vedoucí elektrolyt: 0,025-0,030 M HHj

0,014-0,017 M HIBA
0,2-0,4 % hydroxyethylcelulóza
kyselina octová do pH 4,9-5,1

Zakončující elektrolyt t 0,02 M octan uranylu, pH 4,25

Protože čistota používaných chemikálií hraje vel-
kou roli, bylo nutno některé komerčně dodávané chemiká-
lie přečíslovat. Např. hydroxyethylcelulóza, která slou-
ží jako aditlvum upravující viskozitu a potlačující e-
lektrodové reakce vodivostmiho detektoru, obsahuje znač-
né množství sodíku. Proto musela být čištěna dialýzou
přes celofánovou membránu. Kyselina Ar hydroxylsomásel-
ná zase musela být zpočátku syntetizována* neboi. nebyla
na našem trhu dostupná*

V uvedeném elektrolytovém systému dojde k- rozděle-
ní a k detekci směsi 10"* H lanthanidl zhruba do 45 min.
ve dvoukomorovém aparátu. Ve směsi, kde- se koncentrace
jednotlivých RBB liSí výrazněji, lze zatím docílit sta-
novitelného poměru makrosložka : mikrosložka rovného
100 : 1. Na obr. I je uveden tvar záznamu při separaci
lanthanidů. Pokud.je přítomno skandium, vytvorí zónu za
zónou \ Lu, Y tvoří směsnou zónu s Sy.

Je samozřejmé* že od analytiky, modelových směsí
vede k analytice reálných vzorku jeitě dlouhá oeata.
Aby mohl být vzorek nastřikovaný do izotachoforetioké
kolony analyzován • úspěchem, musí být splněno několik
požadavku, které vyplývají s fyzikálně-chemické podsta-
ty lzotachoforézyt
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- koncentrace jednotlivých RBE ve vzorku by měly být
řádově 10"3 - 10" 5 mol/l

- acidita vzorku by neměla být příliš velká (vzhledem
k 3#parační kapacitě kolony při objemech nástřiková-
ného vzorku řádově v desítkách^ul by pH vzorku aělo
být větší ne2 1,5 - 2,0)

- nastřikovaný vzorek by měl obsahovat co nejméně ru-
šivých iontů; v ideálním případě by měl obsahovat
pouze REE.

Z uvedaných požadavků vyplývá, Se před vlastní izota-
choforézu je nutno předřadit krok, zahrnující separaci
REE jako skupiny, v němí je nutno se zbavit ostatních
prvků nebo alespoň jejich podstatného podílu a v něaž
se mohou prvky vzácných zemin nakoncentrovat. Tento
krok souvisí samozřejmě úzce s rozkladem vzorků.

Pro odděleníEEB byly zkoušeny extrakce s řadou
činidel, z nichž jako nejnadějnější se ukázala extrak-
ce s kyselinou di-(2-ethylhexyl) fosforečnou. V součas-
nosti se s ohledem na zakoncentrování zkouší ještě spo-
lusrážení RES. Tato etapa není dosud uzavřena, ale vý-
sledky jsou velmi slibné. Vzorky byly rozkládány jak
s použitia kyselin, tak 1 slntrací (3).

Jako příklad další aplikaoe lze uvést analýzu sí-
ranu ve výluzích. Pro tento účel byl použit následují-
cí elektrolytový systém t
Vedoucí elektrolyt : 0,005 H HN03+ 0,004 M Ca(HO3>2+

+ jS - alanin do pH • 3,44 +
+ 0,1 % TRITOX 1-100

Zakončující elektrolyt t 0,01 X kyselina vinná +
+ (?- alanin, pH - 3,55

V tab. 1 je pak uvedeno srovnání výsledků stano-
vení obsahu síranu v provozních výluzíoh lsotaohofo-
rézou, váíkově a titračně • bárlovou elektrodou (4)*
Z tabulky je vidět, ie izotaohoforéza poskytuje velai
dobré výsledky a to v časeoh, které jsou přlnejaeniía
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srovnatelné' • tltracním stanovením.
Sírany však byly stanovovány 1 T daleko mániích

koaeentrsoíeh. Ha obr. 2 je snásoraia xásnaa se stano-
vení síranu re anShu. Pro toto stanovení byl vedoucí
elektrolyt používaný při -analysách výluhů zředěn 2z.
Kro**" síraaft obaahovaly vzorky rozpuštěného ecShn 1
fluoridy, jak okezajc obr. 2. Ha tomto obrátku K1 xna-
{i sásnaa « předaeparaSoí kapiláry a E2 sásaaa £ kapi-
láry aaalytioká.

Týhodou lsotachoforásy áe to, 2e spotřeba vzorku
*5še být velmi malá, tokře lse této aetody použít napr.
při éfealýse KlaeráliV, iichž je k diaposiei malé množ-,
f/kríi ňibé při fcoatlwuálníoh sodelovýeh pokusech* kdyby
selo éfi Ě&títrí odebíraného vzorku oo nejBen&í. Ha
výše uvédén^Ôh příkladech Je xiaaoaženo, še izotachofo-
réza. s&Se být v ČŠtÍP poiiSíváua a úspěchem.

JAtfyatnra

1« EySlevý 2»t Pokroky v analytické ifťjteéhofcrés*.
Symp. "Hornická Příbram ve vidě e te&hbÍ4t*t

Příbram, 1985. ;.'.-
2. Hukatauka I., Tága M. a Yoshida H.: J. Chrofia.tesr«

20^(1981)102. .
3. Suleek Z. et al.t Stanovení prvků-rxácných semin

T basnesit-pearisitových surovináoh. VŮQ Praha, 1962.
4. Kotek J«s Ovíření báriové ZSB Orytar a její apli-

kace. ÚL ÍOTP, atráí p. A. # -1983, • _ -••:• -
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CáBOnCA.1.

Srovnáni rfél9ů3tů, atanovmaf obsahů síranů (• g/l)
trn -rýlusíolu

VZOREK vá2kov< tltracni* isotaohoforesoa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

46,5
197,2
65,7

,117+8-
/64,5 .

64,5
69,7

370,2
20,1

45,9
193,8
64,0

114,3
63,1
62,9
68,3

-
*•

45,9
199,7
62,7

116,1
63,7
62,7
67,4

376,4
20,3

*m bárlonroa iontoví ••l«ktiva£ «l«ktrodoa

Obr, Z.s
••parto*

•nalytlokť ka-
piláry.
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Obr, U , Í Sásnass pesřŽKený při sŕ&
tai detektorem sa přadseparsíru" <K̂
(Eg)

síranů ve s^ě-
a sa
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Ing. Jiří Malý, Ústřední laboratoře SSUP,
Stráž pod Ealskem

STAHOVESÍ KISLI&ďtó DUSÍKU V FĽZBIífCH ZHODI-
HÍCH TLAXO7ÉHD LOUŽEHÍ URANOVÍ RUIff

Úvod
Potřeba tohoto stanovení byla vyvolána při řeše-

ní úkolu •'Optimalizace tlakového loužení", kdy v jed-
né z etap řešení bylo nutné provést bilanci dusíka
a kysličníků dusíku v uzavřeném systému autoklávu.

Uvedený postup nelze použít pro analýzy • oblasti
pracovního a životního prostředí vzhledem k jeho níz-
ké citlivosti pro tuto oblast*

Odbžr vzorků
Vzorky plynných zplodin z laboratorních auto-

klávů byly odebírány do plynových pipet s bočním vý-
vodem uzavřeným septem ze silikonového kaučuku opa-
třeným teflonovým povlakem na strstnŠ ke vzorku, 371
odebírán celý objem plynné fáze v autoklávu až do
vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem. Vsorky byly
odebírány do dvou sériově zařazených, vzorkovalo obje-
mu 500 ml naplněných nasyceným ros tokem chloridu sod-
ného. Sestava plynových pipet byla izolována na vol-
ném konci od okolního ovzduší kapalinovým uzávěrem
naplněným rovněž nasyceným roztokem chloridu sodného*

Prífltro.ie a podmínky
Analýzy byly prováděny na plynovém chromatogra-

fu firmy Hewlett-Packard HP 5830 A s použitím duálo-
vého teplotní vodivostního detektoru. 3jrly pouiity
kooerSni dodávané nere«ové náplňové kolony 3,15 vmx
1,8 m • náplnini Holeoular Sieve US 51, Chroaotorb
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102 a Porapak Q o velikosti zrna 0,149 - 0,177 ma
dodávané firmou SUľSLCO /.I, 2, y . Zapojení kolon
v termostatu piyco-yáho chromatograŕu bylo provedeno
podle schématu na obráaku I. Podmínky analysy jsou
shrnuty v iabuloe I.

Jako nosného plynu bylo použito helia čistoty
99*996 % obj. firmy läeaser Grieahein - H* 4.6* Ke
kalibraci byly použity ce j chovní plyny HB2S 10 at
obsahující dusík, kyslík, kysličník uhelnatý, kyaliS*
nik uhličitý a metan a dále kalibrační směsi obsahu-
jící kysličník dusný "» heliu a kysličník duanatý v he-
liu připravené z Siatych plynu firmy Measer Griesheim
ve stříkačce Jaxmet 150 ml.

Parametry přístroje nastavené pro stanovení
jednotlivých složek směsi jsou uvedeny v tabulce II.
Dávkování vzorků do analytické kolony plynového chro-
Batografu bylo možaé provést dv§ma způsoby, a to bul
a využitím dávkovací součky a výbavy přístroje a dáv-
ko vacího zařízení, nebo přímým nástřikem vsorku in-
jekční stříkačkou do Injection Portu přístroje. Po
ověření byle použito druhého uvedeného způsobu* Byla
použita injekční stříkačka TUBSRCOLHíE 1 tal.

Kalibrace přiatro.ie
Přístroj byl kalibrován stejným způsobea jako

byly dávkovány vzorky. Pro stanovení objemové koncen-
trace analyzovaných sloaek ve vzorcích nebylo použito
programové vybavení řídícího procesu přístroje, ale
na základě analýzy kalibračních směsí a cejohovních
plynů byly vypočteny kalibrační faktory f x (1) pro
všechny analyzované složky v cejooovních plynech
a kalibrační amSal.
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fx - -ý- íl)
kde íx i* kalibrační faktor aložky z

ox j * kosovatrace aloiky z T ecjohovnín
plynu T ft «b J,

4^ ja ploeha piku «lo£ky z T cejohovním
plynu

Tohoto postupu bylo použito z důvodu SásteSného
překryvu Jednotlivých píku analyzovaných složek na
3edaé kolose.

Kalibrační faktory byly stanoveny ze série 8 - 1 0
souborů stanovení dvou ceáchorních plynů KBZS Host
e kalibračních an?aí iyeiicníku äuaaého a dusnetého
? heliu ne príslušných Jcolcažch. Složení cechovních
plyKil & kalibračních smísí is tr/í-ceco v tabulce I I I .
%'l? oáhsdnuty sniěrodetTi>? odchyll-y i:slibračníha fakto-
ru a eKŠrodotnč odchylky průměru pcile /4/ Kalibrsc-
ní fektsry spolu s odhady soěroaatxých odchylek Jscv.
uváděny v tabulce IV.

Při stanovení obsabu kysličníku dv;ř?ii6tého v ana-
lyzovaných vzorcích bylo Iconstetováno, Se za uvederých
podcícek pík líO vystupujC: 5ak na koloně Ghrocosorb .102
tak na keloně Porapnk Q v retenčním čase tak blízkém
rfetenČnícu Času píku cc?aí ^g + 0 2 + CO, se plachy
ebou techto píku byly integrovaný cpoleíaě. Proto byl
ke eterovení ksnceatrece IľO ve sm^si použit vatah (2).

:CJJ0 - (s - b.-š-).fK 0 (2)
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kde ZVQ je koncentrace HO ve vzorku v $ o"bj.
a je plocha píku (Sg * 0 2 + CO + HO) ve

vzorku na koloně Forapak Q
b je součet ploch píku Ug + Og + CO ve

vzorku na kolonS MS 5A
e je plocha píku (lig + °2 + c°) r cejehov-

ním plynu na koloně Porapak Q
d je součet ploch píku H^ + 0^ + CO v cej»

chovnfm plynu na kolona MS 5A
f N 0 je kalibrační faktor SO podia (1)

Výsledky byly získány vždy ze série 3 paralelních
stanoveni jednoho vzorku na příslušné analytická ko-
lon Š , Bylo analyzováno celkem 30 vzorků získaných
za různých experimentálních podmínek a na základě vý-
sledků analýz byl proveden odhad směrodatná odchylky
průcšru podle Deana a Dixona /4/» Výsledky jsou sou-
částí řešitelská zprávy úkolu K-15-125-004-00 "Opti-
nalizaca tlakového loučení1*.

Odhad sQŠrsdatných odchylek pr&tairů stanovení
vyhovuje r&greaoí příace (3)«

Y » 10"3.(4,28ox + 155) (3)

kde Y je regresní závislost směrodatná odchylky
průsěru

x je koncentrace analyzované složky v £ obj,

Závěr
Fředlošená metoda stanovení byla vypracována pro

analýzu reakčních plynů z laboratorních experimentů
tlakového lousení U rudy. Výsledky analýz sloužily
k bilanci dusíku v uzavřeném systáau autoklávu.
Relativní chyba stanovení nepřekročila + 5 Jí v celen
souboru výsledků. Spolu m stanovenia kysličníků
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cäufiiki; bylo provedeno i etar^veni
tíhllčitábo e kysličcíku ahelDEt-éiio Y plyn-

aých splodinách tlakového loušení, I v tomto případě
chyba steaoTení aeprelnroSila + 5 % e oóhad
oůchyllsy jarůměru t ř í stmjovení vyhovoval

aregreeaií prime e (3).

Litejraťars
A/-Jeffesy Pff G.,Kipping ?« J . t <Jas iaalys is

fcy Gaí5 ChrotaBt-Ojsraplyr, Pergatnor;
Press 1372

/2/ 3UPEL00 iKíestietioa&l flatslog 22/1984
/>/ SELadryj* ä, s ííhe jfcaalyeis; oť Geses saa Ligiit

síi'áyocevboDe *oy G°.3 CSrc oatc g
Jouríial of CTerouEtogrftVihic Sc
Vol 3.6/1976, 380 - 3B9.

/4-/ Sckecuľ-n-.-ar ľ^ í Ca^'aj chemických
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latnOka I.

Podmínky analýzy na plynovém cfaromatografu
HP 5830 A

teplota termostatu
teplota vypařováku
teplota 2C detektoru
teplota ovládacího ventilu
dávkovací strýčky
prutoi no suéiio plynu
iíeslaTifeni signále <2o zapisovače
tangctiB počátku s konce
iritegraoe píku
rychlost posuvu papíru

50 °C
50 °C

100 °0

50 °C
30 ml/min

2 3

0 , 1
0,2-2 cn/rnin

Podti-.-ľniy v-ra s tanovení jearíotlivých

koloDS jíCI) s igeá l ÍPoba Sirai
- I •

j 1J? ffiiKUt

I 5 tDÍ.3TUt

ľ.y jpczr...

102

J ľ: o r a pak Q

jpřepnuto
ivent. 2



Tabulka III.

Složení cejehovaích plynů

Označení cejchovního

oejohovní plya HB&S

cejehorní plyn HBZS

V2O T hel iu

HO T hel iu

plynu

lib at 1

Most 2

Složení

t5,4 K2,
2»Ó CO2,

74»O N 2 ,
1»O Ar

10,0 M20

10,0 NO,

oeJohoTního

20,1 0 2 , 1
0,9 Ar

21,6 0 2 , 1

, He 90

90 He

plynu •

,62 CH.,

,50 CH.,

% objemových

0,0242 CO,

0,013 CO, 1,87 C0 2,

O
I
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Tabulka TV.

Kalibrační faktoiy f

x

°2
lh
CO

| CO..

IÍO

fx. 1O5

1,272

1,346

1,440

1,260

1.3S?

0,636

0,039
0,075
0r105

0,067
0.099
0,015

0,012

0,024

0,037
0,022
0,040

0,007

s,,_ - odhaä sačroôatné oächyllqr
•vi

s_ - odbsd směrodatcé odchylky průměru
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Ing. Václav H o m o l k a . CSc., Gft CSUP Přibrtsa
Ing. Vojtech R a d i l , VZUP - Ú3P Zbraslav

Csyp

Snaha po tnitmni spotreby anargia a chemikálii
při hydroaatalurglckéa zpracováni uranové rudniny a
při hydrochaaické t ižbi vada k optimalizaci vSach
technologických oparad. Pro optlaálnl řizani louži-
ciho a aorpčniho procaau Ja zapotřabi alt dostatok
informaci přavážně va formě výalodkA chaaických roz-
bor 0 valkého počtu vzorka. Prováděni chaaických roz-
borů ja čaaově náročné a nákladné a zlákané výaladky
jaou mnohdy k diapoalci a určltýa zpožděním. Z tohoto
dôvodu zavial řizani procaau na zkuěanoatach řidičích
pracovníků a v rozhodováni aa pak uplatňuji subjaktlv-
ni vlivy. Proto Ja anaha nahradit prováděni chaaických
rozborO v laboratoři autoaaticky pracujlclal analyze,
tory přlao v provozu va apojani a kontlnuálnia odbě-
raa vzorkO. Zaváděni analyzátorů věak přináěl dalěl
probléay, Jak tachnlckého, tak 1 organizačního cha-
raktaru, spočívající jadnak v jajleh urychlanéa vý-
voji a výrobě v potřabnéa počtu a dala va zpracováni
valkého počtu zlákaných dat* jajleh přanoau a v na-
ft lad néa využiti v řizani procaau.

Sako přiklad dobrého přlatupu k autoaatlzael
analytických práci Ja aožno uvéat obdobné závody
v NOR. Pro odběr kapalného vzorku z* rautu alkalic-
kého loužanl bylo zkonstruováno odběrové zařizanl,
využívající hydro*tatického tlaku rautu v loužiei ko-
loně a k dopravě přafiltrovaného roztoku k analyzá-
toru aa použija atlačaného vzduchu. Pro stanováni
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uranu se používají t i t raeni automaty • využitím upra-
vené aatody Daviee-Graye. Tento autonst Je vsak po*
•e>ně s l o ž i t ý a pro nizké koncentrace uranu melo přes-
ný. V současné dobi je nahrazován fotometrickým ana-
lyze toren, využívající reakce iontů uraničitých s č i -
nidle* arzenezo-3 po redukci uranu kadmiový* redukto-
ren v prostředí 6K HC1. Pro stanoveni celkové a lka l i-
ty v roztocích z alkalického louženi je používán
t l t r e í n i automat TA-10, vyráběný podnikán ftegaiwerke
VEB Dresden. Ode o klasický automatický t i t rétor s
objemovým dávkovaniu vzorku a e poteiiciometriekou
indikaci bodu ekvivalence. Títracni Sinidlo 0,5 N
HgS04 se dévkuj* krokoví pomoci automatické byrety,
přičemž se elektronicky zszr>a»?r.évá počet krokO.
Véschny prvky t i tréteru TA-10 (venti ly, pístová Ser-
p«dl») jsou ovládány pneumaticky, takže celý systém
p&ecbí dost nepřehledně. Říúici nyttéa analyzátoru
je mechanický prograaátor. Tircátor j e uníetěn ve
akříni s prosklenou přední eťinou.

Otázkou automatizace anslytických prací v kon-
ci* mu CSUP Jane se z e í e l i zabývat j i ž v r, 1979.
V prvé ředě byla vdnováns pozornost n;ožnosiri automa-
tického stanoveni uranu v roztocích z hydrochemické
véžfay. Pro etanovani uranu byle vypracována přímá
op^ktrofotosetrlcké metoda zeložená ne r&akci urany-
lových iontô e Cinidlew ars^ntzo 3 v jednofézovém
prostředí dioxan-etanol-voda. V tonto případě probíiiá
reakce v podstatní kyselejSia prostřsdi za eouCsané-
ho zvýftenl c i t l i v o s t i a se lekt i v i ty . S použitím této
•etody byl zkonstruován dlekontlmálnl analyzátor
v laboratorní* prováděni. Tento analyzátor sestává
z dvacetinietného pod»v9č» vzorkfi, dvou per i s ta l t ic*
kých Čerpadel, spektrálního fotometru, elektronické
řid ič i jednotky • liniového zapisovače (nieto neho
lza připojit člal leavý voltaatr, tiskárnu nebo dál-
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nopis). Uvedený přistroj unožnuje rychlá automaticky
stanovit uran v provozních vzorcích s koncentraci
vyšší než 0,5 mg U/i za dobu kratší jak 90 a. Calkaa
bylo zkonpletováno 11 analyzátorů, ktaré byly uváděny
do provozu v provozních laboratořích CSUP.

Oobré výsladky zlákané z provozu analyzátoru
uranu byly podnětem pro zařazení koncernového úkolu
RVT "Vývoj chemických metod a zařízeni pro autoaa-
tlckou kontrolu technolog, procesů ČSUP", Jehož ná-
plni je vývoj analytických aatod pro aledováni tech-
nologického procesu a cíle* jejich zautomatizováni a
vývoj a výroba přisluéných analyzátorfi. Realizační
výetupy první etapy tohoto úkolu, rašené v období
1981 - 83 jaou náeledující:

a) ověřeni syntézy činidla arzanazo 3 a ohledea na
výchozí tuzemské auroviny (o - nitroanllln, kye.
chromotropová), včetně kontrolních metod pro ale-
dováni jednotlivých fázi přečlšfovaai surových
preparátů činidla}

b) vývoj nových činidel pro stanoveni zlrkonle na bá-

zi 4,4'- bis - pyrokatechin-azoblfenylut

c) studiua složeni a etruktury komplexo uranu a či-
nidle* arzenazo 3j

d) vývoj a konstrukce analyzátoru volné kyseliny
v provozních roztocích z podzeanlho louženl. U to-
hoto analyzátoru jo použito alkallaetrlefcé tltraca
volné kyseliny za přítomnosti látek Maskujících

!. hydrolyzujlci lonty. Analyzátor je řízen alnlpo-
| čltačan DPR-12, komunikace a analyzátore* sa děje
i přes obrazovkový displej, na němž aa také zobrazu-

ji naměřené hodnoty, ktaré aa mohou nechat výtlak*

nout na dálnopisu spolu a označeni* vzorkO. Tento
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analyzátor Je v používání Již déle než dva roky
v provozní laboratoři OCHT UO Henr e byly j i n zana-
lyzovény desítky t iaic vzorkft a analýzy alouži pro
výběr vrtfi podzen. vyluhováni k tfižbS. Spolehli-
vost tohoto analyzátoru je velmi dobrá, přestože
ne poměrní komplikovaný ř i d i č i a vyhodnocovací
eyetéa. Poprvé byla použita nikrocerpadla vlastni
konstrukce, odolávající jak agresivním roztok&n,
tak i organický* rozpouštědlu*;

a) vývoj a konatrukca automatického analyzátoru ura-
nu, používajícího extrek£nS-opektrofooatriekou
•etodu. Tento analyzátor je řízen programovatel-
ný* automatem PL-80.

Ekonomické přínosy z realizačních výstupu jsou
poněrnl vysoké, takža řeěeni úkolu je vysoce efektiv-
ní (návratnost vynaložených nákladů je 1,08 roku,
eouhrnná akonoaieké efektivnost 6,46 Kcs/KSs).

V druhé etap* řeěenl úkolu (1963 - 86) ja hlavni
pozornoet vinovéna vývoji a konstrukci etavabnlcové-
ho analyzátoru pro atanovani uranu, dusičnanových
ionto • volné kyssliny sirové v provozních roztocích.
Oéla ja řaiana otázka tlakových rozkladu pevných
analytických vzorků rud z oblasti severočeské křídy.
V aoučaané době Ja zkonatruováno a ověřeno zařízeni
uaožňujlcl rozkládat eoucaeně daaat vzorka v autoklév-
cích a tsflonovýa vyloženi*. Ohřev autoklávkfl ja pro-
váděn cirkulaci horkého vzduchu poaocl radiálního
ventilátoru, kola* něhož jaou po obvodě topné aplrá-
ly a calkovýa přlkonaa 2 kw. Autoklévky jaou ualatě-
ny v noalcíeh pevně apojaných a hřidelea, jehož otá-
čaní zajiěfuje aotor a převodovkou. Míchacího účinku
v eutoklávelch m» doaáhna odklonaa oay hřídele od
avlalého tMiru, K zařízeni ja připojena akřin alaktro-
niky, které zabezpečuje napájaní ealého ayatéau.
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Jištěni, elektronickou regulaci teploty « preenoe4£,
- 0,5° C • poruchovou signalizaci.- Nastavení teploty

jo nožné v roznoží 100° C až 290° C skokov* po 10? C„

nastaveni Saeu od 10 *in do 9 h 50 ain po 10 nlnu-

téch.

Déle je řešeno zařízeni pro odbir kapalného
vzorku ze rautu při kyselém louženi, k něnuž by bylo
možno později připojit analyzátor uranu a volné ky-
seliny.

Současně jsou ve stadiu rsallzace vybrané uzly
PIA techniky (viceceatné ventily, zařízeni pro bez-
pulsni pohyb nosného proudu, apod.) tak, eby v letoš-
ní* roce mohl býj zkompletován funkční vzorek zaříze-
ni obdobného FIA-stsr.

Spolu 6 konstrukční* fesenia analyzátorů je vel-
ké pozornost věnován* nlkroproceeorový* řidlcln sys-
téafia, Přsdpokládá se, ze vyvinuté analyzátory budou
vybaveny programovatelnými autcaaty PL-30 a eožnoetl
přenosu dat do řídicího počítače.
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lag. Jaroslar M a k o v i c k á , DCHT - UD Hwar

AUTOMATIZACE AMLYTICKÝCH PRACÍ HA DCHT

Se Tznikem Sólu chemické těžby US Hamr vyvstal
1 problém získáni dat potřebných, k řízení chemicko-
ho podzemního loužení a následného zpracovaní výlu-
hu na uranový koncentrát* V počátcích podzemního
loužení zastínily problémy týkající se uvádění vylu-
hovacích polí do provozu, hledání nejoptimálnějších
technologií a zařízení nutnost vypracováni potřeb-
ných analytických metod. Teprre a intenzivním růstem
dolu se potřeba operáti volno sledování celého zpra-
covatelského procesu sečaia dostávat do popředí. Jed
nalo se kiavně o stanovena obssau uranu, kyseliny si
rove a äO" iontů v provoznícň. roztocích. Tyto koia-
ponenty se stanovovaly v provozních laboratořích do-
lu: uran titrací dle Sacbarova vanadičnanem, kyseli-s
na sírová titrací reztoken. NeOH a UO^ potenclomet-.
ráckou titrací. Takto ss podařilo pokrýt alespoň
dočasně potřebu analytických prací na úseku zpraco*-
vání výluhu. Analysy potřebné pro řízení výluhová-
cích polí jíž nebylo možné z kapacitních důvodů
prostředky dolu zvládnout a proto byly zadávány
Ústředním laboratořím CSU?. Ty však byly schopná
dodávat výsledky s oca mčaíčnim spozdením a tak se
jednalo spí3e o kouatatování aiiiulého stavu, aež
o řízení. S růstem objemu výroby a sílicím, tlakem
na efektivnost výroby a racionální využívání paliv
a energie, ale i se zaváděním nových typu technolo-
2ie, rostla i potřeba řídit celý proces loužení
a zpracování komplexně a to v Saaovém rozpití jed-
né pracovní směny. Proto byla problematika anály*
tiky řtiana v rámci úkolů. RVT. Výsledkom jsou auto-
matické analyzátory schopné* analyzovat rcXlcá kvanta
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vzorka T krátkém časa a s dostatečnou prašnosti.

Stanovení uranu

Jako první byl uveden v roce 1980 do provozu
automatický diskontinuelnS pracující analyzátor ura-
nu v roztoku /I/. Přistroj pracuje na principu pří-
mé řotometrie uranu pomocí činidla Arsenazo III.
Sestává se ze dvou peristaltických čerpadel, poda-
vače vzorku, spektrofotometru Carl Zeis Jena a
vlastní vyhodnocení a řídící jednotky. Čerpadly je
nadávkován do měřící kyvety vzorek spolu s rodící
vodou, dvěma maskovacia! roztoky a činidlem Arsen -
azo III. Po změření a vyhodnocení se na displeji
přístroje objeví údaj o obsahu uranu v analyzovaném
roztoku Jii zakódovaný v dílcích. Seřízení přístroje
je prováděno automaticky pomocí dvou standardu v kas-

i; dén cyklu podavače vzorku. Dva tyto přístroje s re-
zervou zpracovávají 14000 vzorku měsíčně a jen na
mzdových a materiálových nákladech přináší miliono-
vé úspory ročne.

Stanovení SOl

' Pro stanoveni nitrátových lontu byl, vzhledej:
' k menšina, počtu vzorku, vyvinut ve spolupráci s
i VZUP rctwi—ťrJjcký analyzátor /2/ na prinoipu ISE.
•'] Vzorek je «^i***« rudni, dalií dávkování pufrova-
i oiho roztoJÉK, miření • vyhodnooení probíhá autoaa-
: ticky. Doba ii&né analysy je cca 3 minuty s přes-

nastí 3% rěli řtoet zpraoovávanych vzorku ja 1800
za aisle*
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Stanovení H +

V roce 1983 byl, jako výstup úkolu RVT, uve«*
den do provozu automatický analyzátor kyselin v roz-
toku /3/. Přístroj je řízen počítačem JPH 12 a po
vložení vzorku do podavače pracuje zcela automatlo-
ky až po vyhodnoceni naměřených hodnot acidity*
Principem je potenciometričká titrace za maskování
rušivých vlivu* Dosahovaná přesnost daleko převy-
šuje možnosti klasické titracě při 4500 vzorků za
měsíc*

Předpokládaný vývoj

Zavedením automatických analyzátoru předsti-
hly možnosti analyticky schopnost technologie
kvantum údaju efektivně využít. Vlastní zpracování
získaných výsledků bylo SasovS tak náročné, Se
technologické rozhodnutí přicházelo stále ještě se
značným zpožděním. K vyrovnání této disproporce
došlo až se zavedním výpočetní techniky do procesu
řízení výroby. 7 současné době je na DCHT Instalo-
ván řídící systém slezeny z počítaču JPR 12. Ha
tento systém jsou napojeny pxůtokoměry z jednotil-
vých výrobních uzlů. Údaje o koncentracích jsou do
•systému 'zaváděny ručne prostřednictvím jednotlivých
dispečera, bezprostředně qpo sískání výsledku. Údaje
o jednotlivých vrtech vyluhovacích polí jsou zpra-
covávány separátně ( do počítače jsou zadávány po-
mocí dSmé pásky )• V současné dobi je nejslabším
článkem systému " odběr vzorku - analýza - vyhod-
nocení - rozhodnutí " předáváni výsledků do počí-
tače. Zda nelze vyloučit ohybu lidského faktoru
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a nezanedbatelná jo i zdržení vlivem děrováni (vrty).
Dochásí k nesprávnému přiřazeni výsledku, k* skono*
leni aj* Z těchto divodi jo • rámci KTO na základe
dosud xískanýoh zkušeností vyvíjena nová generace
automatiokých analyzátorů. Vhodným spojením jednot-
livých analyzátoru vznikne stavebnieový systém schop-
ný analyzovat všechny tři složky. Prístroj bude ří-
zen mikroprocesorem PI 80 a programové vybavení
umožni podle potreby analyzovat jednu* dvě, nebo
všechny tři složky v libovolná kombinaci. Největším
přinoaea by však nSl,být antonatieky přenos dat na
poSitaS. Každý vzorek bude nit přiřezen Síaelný kód
urSujiel jeho p&rod* Analyzátor pak odešle zlákaný
výsledek již a příslušným kódem do řídícího poSíta-
Se* Realizací tohoto záměru ae opit podstatní zkrá-
tí oeata od odbiru vzorku k rozhodnuti a rovnSŽ ae
vyloučí vliv lidského faktoru. Současně se tak pln*
využiji možnosti aplikovaná výpočetní teohnlky.

Závir

Výrobou a využitím kombinovaných analyzátoru na
základě novi vypracovaných metod dostatečně ovSřenýoh
na současných analyzátorech se uzavře jedna etapa
v rozvoji chemické těžby uranu umožňující využití
nových vysoce automatiaovanýoh technologií a tím
i podstatni vytáí ekonomickou účinnost. Za logická
pokračování viak považujeme v budouonu úpravu tichto
přístrojů, tak, aby ily aplikovat přímo v provozu
na vybraných technologiokýoh uzlech a umožnily tak
některé části automatizovat úplní.
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/I/ T. Baůil, P. 6ranmetbffu»r, L. Sroboda,
T. Lepšík t Analyzátor pro stanovení uranu
• xoztocíoh., ÚJP 506

ľzf T . Radil, J. JÄTOB, F. Titha, J, lEakoTiSka,
T. Ewtolka: K»ntionální aěřeoí koncentrace
ITOľ lontů T elucním procesu, I 6250024*
Z 8250048.

/5/ J. Batik a kol.: Vývoj ehemicieýefa metod a za.'
říeeaí pro &utoaatiokou kontrolu
K - 15-125-322-90.
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Xng. J a n B a t i k , C S c , VZUP Kamenná
l a g . F r a n t i š e k T i t h e , CSo», V2UP Kamenná

2 X I ! B & £ S B £ SPEKTEOPOTOHETRICKÝ AJALYZÍTOE

Úvod

Automatické* analyzátory zvySaji
práoe T laboretsříeh e vytvářejí příznivé" podmínky
pro áSinnou entomatlckoa regulaci technologlského
procesu p H eprscovánl nerostných suroTln, coí ve
srýoh důglsdcích r&í.e k hospodéraéeu ryužíváni ouro-
vin a -energie.

Pro potíetoy CsUř byl na Výrojorí sáklaSnž w-
raaového průmyein Keaneaná yyvlcut eztnfďcSnS spekisro-
fotomstrleký analyzátor uranu T Sirých roztocích,

Efttofíu / ! / . fe.s-0 cietíjás ,1e Kaloxená na cdážlenl -ara-
jin t>«í ílopnj-̂ txi.r.ýcli prríífl extrekeá rtistokejt tribttíyl**

•í«íátM "5 b®as;asu si pre»tř-5dl V.j :82i.n^ fťfc''.oroToáíko-»
ví,. Vlastní fftžsofeal proběhne T jeAj.---í";.:'.ai''?éas prostř«-
dí etjcjoI-ToírM-teaisea-trJ.cutylfosfí't reakcí s 2lai~
<",2.es srs^f.aio I I I a sáeletiflýas pTcuňřsrdi? a'osorbsnee
pri 655 Jsa..

Popit tičimického řešení analyzátoru

.Analyzátor T laboratorním provedeni se sklá-
dá ze dvou hlavních částí, a to s jednotky analytic-
Yé a jednotky řídící, analytická jednotka obsahuje
n§n±5 vzorků, čerpadla, věstily a ostatní elektro-
mechanické prvky, dále sáoobslky roztoků, hadičky,
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držáky a ostatní součásti přímo spojené 8 vlastní ehe-
miokou metodou, fiídíôí jednotka zahrnuje potřebnou o-
vládácí a vyhodnocovací elektroniku a připojené komu-
nikační periférie.

Extrakčnô spektrofotometrioký analyzátor oá-
jako vůbec prml - řídící jednotku trařenou programo-
vatelným automatem PL-80 s vývoje Provozu automati-
zační teohniky VZUP.

Analytická jednotka

9a obr.l je znázornená hydraulické s<&pojení
analysa toru. Ústředním prvkem analyzátoru je extrak-
5ní jedntftka 1* Te které probíhá extrakce. S Její
konstrukci se podrobnéji vrátíme dále. Do extrakení
jednotky se dávkuje vzorek s odměrné nádobky 2 pomo-
ci trojcestných elektromagnetických ventllfl 3 a 4.
Plnení odměrné nádobky 2 z meniSe Tsorkťl 5 probíhá
ea sou2inno«tl rentilů 3,4 a čerpadla 10. Do extrak-
3ní jednotky se jeitS dávkuje konoentroraná kyselina
chlororodíkoTá Serpadlem 12 a roztok tributylfosfátu
T benzenu Serpadlem 13. K Typrazdnoránl extrakení
jednotky slouží kohout 7 a čerpadlo 10* Odběr orga-
nická fáze po sxtraVd přes ieatleestný elektromagne-
tický kohout 8 e dávkovací smyčkou zabezpečuje Čer-
padlo 15. Po přesunu kohoutu 8 do dávkovací polohy
se obsah smyčky vytlačí vybarvovacím činidlem (AZO)
do magnetické míchačky 16, kde po rozmíchání dojde
k barevné reakei. Vybarvený roztok se přeeává přes
průto&nou kyvetu spektrofotoaetru 17 čerpadleei 11*
Tiech sedm elektro«e*netickýeh čerpadel 9 el 15 Je
•hodné konstrukce, která Jii byla víoekrát popsána
/2,3/, stejní jako elektromagnetické ventily 3,4 s
elastickou hadičkou /3/ # 0 elektroMsnetlokýoh ko-
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hsutsch 7,8 zi&leaaejrte äalM informace r nsěes
príspevku. Jako m&aic rzorku používáme opět upravený
sběrač" fre&ci ?CC 60 /4/, který se plně" osvědčil r
provozu analysátom valné kyeellny EtSRAOS.

Js&o detektor je v exteOLyzétora pcmSit opektro-
•. ctOKStr Syetcil 210, í^sra si věáonii tcho, 5e jeho po«
-.:?:! t i risr.í -z řsáy fi^odú aejrliodnšíši, bohužel však
<jiuu&ce a& n&šem trhu neamoaňovalB jiiiá řešení.

Saci:svT!i.e ee nyní podrobněji u extrakSaí Jeá-
aotky /5/j kterou ve z^eunodušené podobe vidíme T ře-
zu aa obr. 2B Je.Jía sá3-j.3dem je eztrakSní nádobka 1
a chensickehc skl&ř v níž ee poguvaS pohybuje mícb.&cí
tělísko 2 z PTFB. Z-droJem kmitavého pohybu ^e fero-
c.ftSnetioké jádro 4 ujtístěaé v elektromagnetickém poli
pra t pne svého eloktrouiagnctu 7, který Je napájen z ge-
nerátoru pulzO. 3» Ferunií-^netické jádro 4 je zapouzdře-
co v ciiciaieky oáclnáa plášt i 5 a pomocí skleněného
táhla 3 je spo;;ůno s ailch&clia těiíeksa 2, Pouzdro 6,
T ÍIGÍBS ee p chybuje jferoTBagnetioké jádro 4, tvoří je~
ŕ.£-a ôeleV s nádobkou 1. Tento celek js s okclaÍE pro-
'.-.řc/iím pr&pc;;.í?£, !.~ocí vslmpnícn přívodů 5, vypau-
§-5Í.ÍÍ a odv»duS2.orfac-í trubiSky 31 a .12 a odbSroré ha-
c-bt-y 5.0 org^Jiické í'áse. Po nadávkováni vodné fáze
(i; u.1 vzorku Ť 5 sil HC1) a orgsulýké fáze (10 al T3P
v OÍ!U£.!-ÍZIU) ôojde k Sokoaalénm prosií«i:át;T obou fází
( ':••': s ),. Po promíchíÍEÍ. následuje rcrdšienl fáaí(90s),
při r.črí Bpoíívá míchací tělisko v klinu r.a dnS nádob-
ky. ?r--; d&lSi spraoováxxí se používá orgaaická řáae,
do které přešly téměř všechny uraSové ionty obaaSené
ve Tvorku, zatímco vodná fáze odchází do odpadu*

Při konstrukci analytické jtdnotky byla «vláS-
tní pozornost věnována výbSru vhodných chemicky odol-
ných materiálů, účinnému způsobu odvětrání vrS«ch vý-
parů a sajlStSní b«sp»5noati a hygitny prác* obsluhy
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analyzátoru* fflctrakcnS spektrofotoaetriclcá metoda
stanovení používá velmi agresivní kapaliny Jako je
koncentrovaná kyselina chlorovodíková nebo organická
rozpouatždla benzen a tríbutylfosřát, která se vysky-
tují x prubShu analysy i re sašsi. Proto je na funk-
ční součásti analyzátoru, jež jsou re styku s agre-
sivními kapalinami, použito ehea. odolných materiálu
jako je chemické sklo, PTFE,PE a zirkonitus. Agresivní
a zdraví škodlivá výpary ze zásobníků chemikálií i
z celého hydraulického systému analyzátoru jsou odvě-
trány pomocí PE-hadiček připojených na sběrnici, s
níž vede PB-hadiSka většího prfimihm mino laboratoř.
Celý hydraulický ayatém. analyzátoru sakryvá
nostní kryt % orgeni.ckého skla* Símž je
bezpečnost obsluhy i v příp&dS pokušení těsnosti hy-
draulického syatému analyzátoru,

Řídící jednotka

Po zkušenostech s vývojem a nasazením labora-
torního analyzátoru volné kyseliny* který byl řízen
minipočítačem JPR-12, byl vyroj řítící jednotky zamo-
řen hlavni as zjednodušení mechanické konstrukce a pro-
pojení, na minimalizaci nezbytné elektroniky a na
zjednodušeni obsluhy*

Řídíoí jednotka extrakcni-spektrofotoaetrle-
kého analyzátoru Je postavena na bázi prograaovmtel-
ného logLokétto automtu PL-8O a aSkollka doplňkovými
bloky a Je vestavena příao do atfíai analysátorv aa
výklopném xáau. Blaktronika aaalymátora (vli. obr,3)
je alniaalisována aa úkor programového tjltawai, ktew
ré zajliiuje Hzeml prublba eaalýsy, vyaodnooeaí a
v/dání aamUaaýoa •ýsledků. PrecraaoTatelaý aatoawt
obsahuje eeatrálni Jedaotkm L 190 • 3 kbyte M K a
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1 kbyte RAK, zdroj 1 917, dvě výstupní Jednotky
L S50 a dvě desky sériového přenosu L 415. Kromě
těchto standardních jednotek je v analyzátoru ještě
jad&otfcs výkonových, spínaču EDRC, jednotka extrak-
tcru PĚST, jednotka propojení spektrofotometru a sí-
lový zdroj. Jako periferie je možno k analyzátoru při'
pojit buSto dálnopis 3-100 jako vstupně-výstupní isa-
řlzení, které současně pořizuje tištěný protokol o
mSření, nebo displej Slí-1601 a nadřazený počítač
(přes jednotku sériového přenosu)* který má možnost
Síst po blocích namířené hodnoty koncentrací.

Programové vybavení v paměti ROK jednotky
L 350 se skládá se dvou modulů, a to s modulu stan-
dardních podprogramu 2 kbyte, které obsahují komuni-
kační podprogramy (buäto pro dálnopis nebo pro dis-
plej s nadřazeným počítačem), monitor a podprogramy
aritmetiky v plovoucí řádové čárce s odpovídajícími
vstupními a výstupními podprogramy a s modulu řídí-
cího, který zajlsluje časování jednotlivých mikro-
operací ( pohyb čerpadel, spínáni ventilů atd.), vy-
hodnocení naměřených výsledků a volání viech pomoc-
ných podprogramů. Vzhledem k omezené kapacitě paměti
jednotky L 3SO není součástí základního programového
vybavení žádná diagnostika, funkci zařízeni je však
možno otestovat rueni po Jednotlivých krocích pomocí
skoku do programu líOBITOR. Komplexní diagnostiku pří-
stroje zajiiíuje třetí programový modul, který je u-
místěn vé výmenné pamiti ROM 1 kbyte a poaooí které-
ho je moino odhalit chybu elektroniky i analytické
jednotky (za předpokladu 2e centrální jednotka pra-
cuje basehybni)*
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ZárSr

rříklad extrakeni spektrofotoaetrického analy-
sátors dokládá, i * 1 tak komplikoranou metodu jakou
J# extrakeni •pektrofotometrické' stanovení urana Ise
as •oužasnými tecfcnickyai prostředky autaaatizoTat.
Sále je nutno s&äraznlt první použití progranoTatel-
ného aatosata PL-80 u aoalyrátoru, což znamená pře-
chod na nový a fcvalitatiTně lapsí systém ř íd íc í jed-
notlry. Dosažené parametry extrakčcS spektrofotometric
]cého analyzátoru (áoba en&lýzy cca 5 minut, rozaan.
yfiiřitelných. koncentrací 0,5 ež 20 mg/1,, zásobník ne.
l é raoriků + g etandardy) přeéitrcují tento analyzátor
k pouáití T laboratcricä SSUJ, fede přisp^áe ke avý-
Seuí produktivity práca, slepSení prsoovních a hygie-
nických podmínek & r neposledná řaá§ přispSjs k i í -
skáTání přesnSjBíoh a otíektivjiěáěícfc •výelediů
lý*.

l l terat i i ra

/!/••• Sadil,V. -Graaetb«tt«rtP.í Zp&aob tztrakSni «p«-
ktrofotoavtrlckého ttanore&í uranu,AC 182 731

/ 2 / , . . Batik,Jvt Pí«toré dávkovací fierpadlo « magne-
ticky oTládaaya pi»tem, XO 217 119
Batik,J. i intoMtleká analysátory kapalin,
HFTt, aako* J-1962

/ / Batík,J#-Titha,T,-*oTotBý,L,i tfpxsvm ablraS*
- fjnaktí PCC60 a* ainlS TtorkA • procraaorym o-

^ XI 18290 047 tZDT fWMnná 1983
/5/,. . Jatík,J.-Radll,T.-Titha,?.i laboratorní tlbraí-

aí «ttraktor, n U
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ctrakční jadnotka
nádobka Tiorku

3,4-troJoaatný alag.ventil
5-aanle T«OI*Ů
6-aádobka proplach.kapaliny
7-drojoaatný alng.kohout
8HSaatleaatný •lag.konout 0
koTaeí anySkou

IproplaohoTaoi
I kapaliny

9-dávkovaoí Sarpadlo(atanol)
10,11,15-odgáTaoí Sarpadlo
12-dÍTkorací oarp.(HCl)
13-dávkoTaeí 8«rp.(TBř T bansami)
14-dáTkoTaoi oarp.(AZO)
l6-aagna*loká alohaSka
17-fotoaatrloký dataktor

Obr.l - Hydraulloka sapojaní
axtrakSna~apaktrofoto«a<»

l

5
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0br.2 - ÄxtrskSaí jtdnotk*

2-«loh«eí tll£«ko,3-táhlot4-f»ro-
jádro, $-eb«B.odolii^ pl<iÍ#6-poa»

adxef 7-pratcneorf clag. ,8-g*Mrtftor -ptflsft,
9-přlTody,10-odbír orf«aiok
itttí trnbi5kaf12-o*T»4ulnoT*oí



- 289 -

H PEXT

220 V
Zdroj

2WV/2A

L 917

L 650

L 8 5 0

vnecliow.
prvky
analyticlc

m ě č
vzor W. &

L4-15

wterface

H T100 J
i J

poči+ot

0br.3 SkaplnoT* »ch«iu řídicí jednotky
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2ag.Ju*ogl*T Í T ( s d « l í l c , Vývojáři, záklaíoa
průayala, k»p., ga—aáá

EISTářC PBO 6ÍBEHÍ OřEBACÍ SOEPCE i. ELUCS.

T l»t*ofc 1981 « 85 byl T ČSttP ř***n kaaoaraorý úkol EVT
"Badíosatrioka aystéay pro řla«aí eparael sorpe* * •lao»" T
tvofe&ologii •výroby oii*Bieky<ůi Ttrcnorýoh kano*ntr£tů.Př*dmě-
•U* úkole byl Týroj technických prostředků připojeni Sídel k
t«cbaciogicJt«cu zařízeni a přiEpftsobováaí Jtetody provozaí
kontroly ot»uhu uranu v elvj-ttoh. a, v iontoměničioh ke spsci-
fiee přeros-svaaýeh íechaoiogii. řoěitia>o-a reélÄOaii zadáni
úfcoln byl procpakJiia cpakovíaého užit i pr&ayelovéhe spektro-

u TB f=y,cj«ni. s poSitačem JPB 12, který ;je rc-
Tý&"fcaj>ent T<-VOJ& eJSrfcreail: .při řešeni stétariio ?<•-

alreraa b̂o úkclu v letech 1S74-PQ a už i t i priasipu fariaat.T 3M-
tcc.y gar^ĚpfcircroEetrioJróbo síicisVíTr \ixexsxif které jo

es r praxi Tzplatail pouzs Sástečre*
ife feloky ne'ísjrly k áieposici T áoatatečiitb;

fftri M. TýroTja psšit&šfi J?B 12 byla Y t-eexc zastsvea.st Io do-
aroia&áy uieladiil csuszilo i reseab. l ižit i priaoípw

St3Í«r.í ukolti oä roka 1982 achlo pokračorat j«r.o~ i-Á?2uljřu po-
stoj* 2ng, 2* V*br», kt»rý d*l řeé i te l i souhlas k ^áhr&änimu
fcěeai xdokon^leniB •omi siř«ai gftjsa x výroby ZBLř-ZMi. * zá~
ml-ai.au poetové kolcktirs Tedouoioh praooraikä DCHT a CHS-2,
který poSadoral I«vníjéí ŕ»ŕ»».-( aož bylo dos&2i-t«laé s pr-ú-

ep»ktroa#triokýaA bloky a to i 2« o«out i* Ba
dfil«£iton £iat ř«i«ni, *«Jaéaa prograaoráui a

•ob preroxaibo u l i t i radioaatriokého aystfou.
X t»ntáini sabája&i ZZZV režaiku Sympoaia BPVT i* raáioo*-

trioký Byttén prorozni kontroly obtaho vrazu T sluátu a»bo 1
aa iontom*ni£ich saradas v trraláa, aabo v OTířoraai« proTO-
zv T« ršteb ebtaiokýob úpravnách i na dol* ohaaioki tí£by.
Operas* *orpo* - «luo* t»en obj»kt«a radloa*trioké kontroly
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ve 33 posicích. Kontrola je nepřetržitá • periodickým výstu-
pem informace ve volitelných iatervaleoh. Prakticky jsou re-
&l±z ovány iste rvaly 10 a 15 sec. a 5 , 20 a 30 minut. Systém
užitý aa dole ohemické těžby je způsobilý zajistit T roce vý-
stup 1 C00 000 výsledků provozní kontroly obsahu uranu.
Celkem T 6 posicích je současně kontrolován také průtok media.
a výstupní iníormaoe v těchto případech má bilanční povahu.

V realizačních výstupech sa ohemickýoh úpravnách a na dole
chemická těžby jsos využity jednak systémy s průmyslovými
apektrometrickými bloky / 6 posic / a jednak sultimonitory
s energeticky selektivními sondami* Jednotlivé realizaoe se
liéi počtem kontrolovaných posic a typem počítačového prostře-
dku.

Základem metody v případ* užiti průmyslových sptktrometriokýoh
bloků je synchronní počítání impulzu ze základního kanálu s pl-
kem záření gama 0 235 a z referenčního kanálu.
V případech užiti energeticky selektivních sond je počítáno
trvale v kanále 100 - 210 keV a podle potřeby v referenčním
kanále 55 - 65 keV. V obou připadeoh je využit referenční ka-
nál se signálem gaaa záření in 241* V prrem případě je zaji-
štěna programovaná aut ona t í oká korekce případných nestabilit
amplitudy signálu detekční jednotky. V tomto případě je zaji-
štěna také automatická koapensaoe pozadí T základním kanálu.
Úspěšnost metody provozní radiometrické kontroly obsahu uranu
T eluátu a na iontoměmiči je podložena efektem selektivnosti
louženi uranu x rudy a selektivnosti prooesu iontové výměny.
7 důsledku selektivnosti je přízniví porušena rovnováha T řa-
dí izotopů 0 *• Th - Ba. Odčerpání* radonu při. mletí, loulení
a oyklonováaá je výanamně ooesena přítomnost izotopů Pb a Bi
na iontomeniči £ t eluátech.

Synohronnl dvoukanálová attoda měřeni • pouiitia promyslového
apektroe»triokéhe bloku byla pojednána • referátu radioisoto-
pové sekoe Symposia SPVt T rooe I960*

jlaltiBoaitorjr » ener(teticky selektiTniai sondami J M « náhrad.
. nedostupnosti prumyslotyob apaktro-
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bloků YZOP. V tomto případe se počítají iaipulzy
v kam!o rosäírenén na atrara; rozptylu energie, t.j. od 210
ke 100 koV. Rosáiřéní kanálu aica zvyšuje pŕíspérek posadí,
ala zároveň eliminuje ďislodky prípadné na stability funkce aon-
dy. Při aplikaci aul t ia oni torů se nepředpokládá acučasaé meŕe-
3Í prítoku a výstup infcraaoa bilanční povahy.
Ha připojenýoh obrázcíoli s fotografiemi ja znázorněna energe-
ticky selektivní sonda záření gama. PS 51 a jednotka připojení
lô energeticky a«lektivnloh sond JPS 01. Oooji bylo Tyrobeno
re ZW? - ZM1.
Pri řešení úkoluf zojnéna v Istsah 1984 - 5t T návaznosti na
hromaděni ttovýoh poznatků spojených s» aajiätováaía OYěřova-
oica provozů, bylo nad rámeo zadání ufcolu a využitia Zlí a au-
torských, osvědčení zhotovene několik poaoonyob. přístrojů a pří-
pravků, která výsnasmé ulehčují práci uživatelůs radiomatric-
kýoh syatéstů provozní kontroly. Jako příklad j« na daläím při-
pojeném obráaku fo-tografie krytu zářičů pro energetickou ka-
libraci sond a detekčních jadnotek. Obsar-uje speciální urano-
vý zdroj zářaai, zdroj záŕani s im 241 a je možno zakládat i
zdroj Cs 137.

Reŕerenäni zdroje záření &a 241 se vyznačují sendvičovým pro-
vedením pouzdra a mosazné a polyetylénové folie. Jejich výroba
podle předmětu ZH byla sadána do tfWVR Praha.
Při sepisováni tohoto rsfsrátu jeätď nebyl jeden ověřovací pro-
voz ukončen a poslední ověřovací provoz byl prá7ě zahajován.
Nicméně i do této doby již byla prokázána zá3adni provozní
spolehlivost systémů aooda - průmyslový spektrometrický blok
- JPR 12 a sonda - JPS Ol - JPR 12.. Hoálný taohnioký i skono-
nický přinos užiti je limitován přístupen přímých uživatelů.
Při tom zdůrazňuji, ža iniciativní přístup «pojený s parfekt-
ni znalosti taohnologiokého prosaau j« význaiinajSí na ž vytvo-
řani popisovaných tachniokýsh proatřadků a matod. Při ton ••
obojí vzijamní zhodnocuj**
Radio«atrioka ayatamy provozní kontroly vadl* základního úča-
lu kontroly obsahu uranu T aluátu a aa iontaaaaiěi jsou spůao-
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"bili i průběžné dokumentovat kvalitu vedeni technologického
procesu. Toho n*lze docílit sporadickou chemickou analýzou osa-
zeného počtu vzorku zpraoovávanýoh laboratórni. Laboratórni
analýzy při toon pro řízeni procesu nenají reálný vyznán.
Zavedeni a důsledná využíváni radiometrických systému provozní
kontroly obsahu uranu v eluitech. a na iontozsěniSi však zaji-
štuj« harmonii st systémaa chemické analýzy vzorku a ve skuteč-
nosti působí zvýšeni technioké i ekonomické významnosti labo-
ratorní analytiky.

Závěr :
Radiometrické systény provozní kontroly operaci sorpce a elu-
oe, respektive tôchnioké prostředky a aietoda vytvořené ve VZCP,
csvidčují způsobilost k dlouhodobě spolehlivému provozu v úprav-
nách a v dolech chemické těžby. Podnínkou ekonomického přínosu
aplikace je tvůrčí spoluřeaeiJE kolektivu praoovníkú uživatel~
ských orgaaizacij protože ani relativně kvalifikovaný řešitel
z cizí organizace v limitované době ekvivalentně nepostihne
celý rozsah specifiky konkrétní technologické pra^e. Provoani
inženýři, technologové a technici by měli plnit úlohu ^ssérňu-
jíčího činitele a rádce od začátku každéhc nového řešeni neto-
dy a techniky provozní kontroly technologických precesí.
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í I

Srí Ä * í

Kaargatieky selektivní sonda záření gama,typ PS 31.
Výrota ZROP - ZMA. Na technické řoáenl byly udělaay
dvě autorská osrědíeni.



<- 3 0 1 -

Jcdaotk* připojeni 16 •n«rg«tiok7 ••ltktiviiiob sond i i ř«-
nl «»a«,tyy JF8 01. Výroba ZfiUP - ZMA. Jednotka J« ř»í«-
na jako lAsurný aodul ikŕln* JPN 16 z« fystéau SÍPÍ T«ala.
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Zryt sářiíil pro k*libr»oi tooA *ář»nl J I M ty ; t Z2E3 01.
Vyrobeno T« VSUP* Odj-OTÍdá př«da*ti; SK * autorj>:*ho os-
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Tomáš B o u d a , Ústřední laboratoře ČSUP,
Stráž pod Ralskem, ČSSE

llvod

Mezi řadou nedestruktivních metod používaných
k přímému stanovení uranu (rentgenová fluorescenční
analýza, neutronová aktivační analýza, detekce zpož-
děných štěpných neutronů, detekce promptních štěpných
neutronů) zaujímá významné místo metoda polovodičové
gamaspektrooetrie (PG). 3TJ, který je v přírodnin u-
ranu zastoupen 99,275 %, sám neemituje významná kvan-
ta gama, ale jeho nejbližší krátkodobé rozpadové pro-
dukty 2 3 4Th (UXj, poločas přeměny 24,1 dne) a 2 3 4 m P a
(UX2, poločas přeměny 1,17 min), které jsou s ním bě-
hem cca 200 dnů v radioaktivní rovnováze, emitují ně-
kolik kvant gama, která se používají k laboratornímu
i ke karotážnímu stanovení uranu. Pro karotážní účely
má největší význam linka 1001,4 keV, kterou emituj*
234mpa a i n t e r u l t o u o,89 S /1/ (metoda PG1001). Meto-
da FGiCCi patrí v 30učasné době mezi nejužívunejší me-
tody příaého stanovení uranu v* vrtech (vedle neutro-
nových metod).

V práci Jsou uvedeny výsledky laboratorního ově-
řovací paricttrů metody PG1001 spolu a diskusí pouCi-
tslnosti astody na uranovém ložisku, které as těží
loupením in citu .
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část

Ve všech praeech zabývajících se metodou PG1001
se uvádí {podrobně rozebráno v práci /1/), že v geo-
logických vzorcích jsou -^Ih a *2*IBPa prakticky vždy
v radioaktivní rovnováze B t̂J, tedy že lse ae směře-
aé plochy píku 1001,4 keV stanovit koncentraci uranu.
Přednost metody PG1001, přímé stanovení uranu, se pak
obvykle dokumentuje na ložisku s porušenou radioaktiv-
ní rovnováhou mezi U a Sa. V dostupné literatuře neby-
la nalezena šminka o použití metody PG1001 na ložisku
těženém hydrochesiickýin způsobem.

Uranové lo Si siro těžené loužením in situ má celou
radu specifických Kvláětnoetí, které áe třeba vzít při
aplikaci metody PS'<0C1 &o úvahy. Uvazujme následující
zjednoduěeí^f mofiel Icřižíciho procssur eoustasrou vtláS-
ných vi-tô ee do oblaeti aradLâ ľ!-£ doetává vodný roztok
loužicího činidla; loužicí rcttok prochází póry rudní
vrstvy (doba průchodu závisí na propustnosti prostředí
a pohybuje se v rozmezí 10 - 1000 dnů) a 6éai uranu i
*̂3Pa se vy louží do rozteku (tzv. pórový roztok; ^Th.

vzniká v pórovém roztoku samozřejmí i rozpadem uranu);
soustavou těžebních vrtů se čerpaný výluh (ssšený pó-
rový roztok z různých vrstev) dostává ne chemickou
stanici, ve které •• s výlohu separuje uran (obvykle
lontoněnlSi nebo extrakcí) - vzhledem k rozdílným
chesdckýa vlastnostem U a Th dochází k porušení rov-
nováhy aexi Z36V a 2 3 4Th ( 2 3 4 B P » neaí tfébs v.zhlede«
Je 3«ho poloSasu přeměny uvažovat)} ve výluhu ochuae-
nés o uran se upraví koncentrace loužicího Sinidla a
upravený rostok se opít použije k loužení. la sákladS
tohoto Bodeln lse vSltdt sávSr, Se lákladní předpoklad
ostody PG1001, rornoTáhs. seal 2 3 8 0 a 2 3 4«h( 2 3 4 aP»), ne-
ausí být vidy oplaSn. Při karotáíním aifení obsahu ura-
mt T « vrtu looieaiho loHeka astodon F01001 lse o5«ká-
vat aáslsdajáeí Interference /1/ t



- 305 -

1) Vliv 2 3 4Th z vodného prostředí vrtu ( 2 3 4 aPa pHtga.-
né -ve vodném prostředí vrtu totiž zvyšuje signál
naměřený od 3*°?a, které Je obsaženo v rudě)

2) Vliv •**Th obsaženého v pórovém roztoku (obdobně
jako v 1. případu)

U ostatních přímých metod hraje podobnou roli U (napr.
uran obsažený v pórovém roztoku je nerozlišitelný od
uranu přítomného v rudě).

Seat
Testování metody PG1001 jsme prováděli na labora-

torním Ge(Id) detektoru (výrobek finny Canberra, USA)
s těmito parametry: aktivní objem 65 cnr, účinnost
10,3 % vzhledem ke krystalu Sal(Tl) na lince 1332 keV,
rozlišení FWHH na téže lince 1,9 keV. Spektrometrická
trasa a celý používaný gamaspektreaetrický systém Ju-
piter 80 (fa Canberra) Jsou podrot^S popsány v práci
Kotase a Boudy /2/. Veškeré výpoSty byly převáděny ne
poSítaíi PDP-11/34a (B5C, USA), který je řídící* Slác-
Irem syntému Jupiter 80, pomocí firemního souboru pro-
grami 8PECÍRAS-3? a pomocí vlastních prograsiů (v jazy-
ku PORUUN IV).

Byly připraveny dva etalony uranové rudy (s růa-
x^n poměrem U a Es) ve tvaru válce (výiika 0,25 a» prů-
ser 0>39 m), v jehož ose byl otvor o průměru 0,17 m
(símilsce vrtu o průměru 0,17 m j standardy byly měře-
ny v geometrii 2"Jt). Několikerým proměřením etalonů po
různou dobu jsme ocenili citlivost, reprodukovatelnost
a detekční meze metody PG1001 (pomocí 2 2Ra-jehly m,
Kousku uranu jsme similovali nadbytek Ha Si U; přepo-
čet na reálné karotáíní podmínky /geometrie 41T, vod-
né prostředí vrtu/ j n e prováděli programem GAMLOO
/siioulaSní aetoda Monte Carlo/ )•

Btanorení ̂ Ťh C 2 3 4"?*) v loulících rostooíoh
jsme prořídlli polovodičovou gaaaepektrooetrií (objea
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vzorků 0,25 1 reap. 4*0 1 i měřená linie 1001,4 keV a
93 keV) resp. mořením Čerenkovova záření /3/» U a Th
byly stanoveny rentgenovou fluorescenční analýzou, ti

chemicky.

a diakose
Stanovení metodou PG1001 je vyaoce selektivní, T

oblasti píku 1001,4 ke7 ( 2 3 4 mPa) se nevyskytuje žádny
významný pík odpovídající některému přirozenému radlo-
auklldu. 7 uranových rudách s nízkou koncentrací Th, je
pozadí pod pikem 1001,4 ke7 úměrné konoentraei Tázané-
ho radonu Cj^. Stanovená intenzita linie 1001,4 keV,
0,96 ± 0,10 %, dobře souhlasí a intenzitami uváděnými
v novější literatuře /1/.

Chyba stanovení uranu metodou FG1001 závisí ne-
přímo úměrně na druhá odmocnine z doby měření t ,
klesá se zvyšováním koncentrace uranu Cg C při kon-
stantním poměru C ^ / ^ T ) * P & dané koncentraci Cg
roste se zvyšováním koncentrace C ^ (tj. ve vyloužených
vzorcích bude přesnost stanovení uranu horší než ve
vzorcích nevyloučených). V tab. I jo uvedena amerodať
ná odchylka stanovení uranu metodou PG1001 pro několik
hodnot koncentraci uranu v závislosti na poměru Co_/Cy
pro doby měření 600 s a 60 s. Hodnoty uvedené v tab. I
platí pro 10% detektor j účinnej3í detektory mají vyä-
BÍ poměr pílk/Comptoa (tj. relativně oižší pozadí) a
lze očekávat výraznější zlepšení reprodukovatelnosti
než by odpovídalo pouhému zvýšení citlivosti v důsled-
ku vyšší detekční účinnosti.

Detekční meze metody P01001 jsou závislé na veli-
kosti pozadí pod pikem 1001,4 keV, tedy v nepřítomnosti
th na koncentraci C R Q . T tab. II jsou přehledni uvedeny
detekSní mez* v závislosti na době měřeni a na koncen-
traci C ^ (při použití účinnějšího detektoru lze opět
očekávat enííení detekčních mezí).
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Analysou loužicích roatoku bylo sjiatíno. Se Je
konoentrae* 2 3 4Th (v jednotkách & r o v a ) 2 - 250krát
vySší než konoentraoe uranu. Analysa pórových rostokú
aa obsah ^*Th nemohla být provedena s důvodu jejich
obtížné dostupnosti. Obsah uranu J* však takový, 2*
množství uranu přítomné r pórovém rostoku v daném ob*
jenu rudy je nikdy srovnatelné s množstvím uranu pří-
tomným v rudí.

Interferenci danou přítoanoetí ^*Th ve vyluho-
vaoíeh rostooíeh obklopujících sondu při míření bud*
možné ocenit na sákladí sniření koncentrace 2'*Th,
nebo Ji bude aoiné elisLnovat výplaehem vrtu 8£ pou-
žitím speciálního gumového návleku sondy (vytlačení
rostoku s okolí sondy).

Interferenci druhého typu, společnou viem přímým
metodám stanovení uranu v* vrtech* nelse prakticky •*"
limlnovat, Jejím výsledkem je skutečnost, 2* vlastni
míříme obsah uranu v* stíní vrtu (původní a přidlfun-
dovaný uran). Vhodnou interpretací naaířenýoh hodnot
(při uváiení daliích veličin, Jako Je typ vrtu, pro-
pustnost jednotlivých vrstev atd.) by se však i tyto
hodnoty daly poulit ke kvantitativnímu popisu vyluho-
vaoího prooesu v podzemí*

la cávír Je nutno uvést, i* případné savedení
metody PQ1001 do karotáíní prax* si vynutí řeiení řa-
dy otáxek technického řásu (praktioké aplikace si vy-
íádají detektory s vysoos čistého Ge, které s* v se-
mích RVHP dosud ňevyrábíjíi bud* třeba řeSit otásku
ohlásení detektoru na provosní teplotu, otásku elek--
tronioké trasy i vyhodnocovaoí části sondy).



- 308 -

Stanovené parametry metody PG1001 jsou dostateS-
né* pro aplikaci metody na ložiska, které dosud nebylo
těženo hydrochemlckym spůsobem (prospekSnl účely, vý-
po5et sasob uranu).

LoSlakB těžené hydrochemickya způsobem má své
specifické svlaataosti, které částečně omezují aožnos-
ti aetody 261001* ale i daliíeh přímýcn metod stanove-
ní oránu, £ř*«to •• »dá, £• bude aoíno metodu použít
k efektivní kontrol* vylahovacího procesu • podcení.

literatura
/'^/ BOUDA, S. : Laboratorní ověření možnosti pxí&éao

•tanorení uranu ve vrtech polovodičovou ganaspek-
tronetrií na lince 1001,4 keV (761001) • uvážení*
•pacifických podaínek loSlska tíženého hydroche-
•ickya spůsobem. /ZávěreSna správa výzkumného úko-
lu V6 01/B03 "Technické problémy hydrocheaické
tíiby*/ Stráí pod Halskea, tfstřadní laboratoř*
&SDP 1985, 54 ••

/2/ KOTAS, ?• - BOOTA, 7. s QsaaspaktooMtrioké metody
^ tfstradníeh laboratořieh Sad?. Badioisotopy, ££,
19«3, 8. 5, • . 725 - 773 .

/ 3 / BOOIMl* f• s Stanovení pfirosamýeh radloouklidů ma-
todoa kapalinové sointilaSní spaktromatrl*. Zat
Sympoalnm praoovsíka hánslrétio prOmysla "lonieká
řříbrasi v* vidi a teohaio*", 1980, řřftram. feko*
M, laa3/sa m«ro«tný*k smrovim, ovsánií ajved, a. .-'
103 - 122 í ;"'- •••" " • • • ! - * l - - ? ' '••
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Tabulka I

Reprodukovatelnost metody PG1001 - závislost relativní
směrodatné odchylky stanovení úrazu s r ̂  /%/ na kon-
centraci uranu Cn a na poměru

n
O
VD

II

«

O
v>

K
4 *

0,005
0,010
0,020
0,040
0,080
0,160
0,320
0,640
1,28
2,56
5,12

Cy/%/

0,005
0,010
0,020
0,040
0,080
0,160
0,320
0,640
1,28
2,56
5,12

0 , 0

55
29,8
17.1
10,4

6.7
4,5
3,1
2,1
1.5
1,1
0,7

-

173
94
54
32,9
21.1
14,1

9,7
6,7
4.7
3,3
2,3

0,5

66
39,7
25,2
16,7
11,4

7,9
5,6
3,9
2 , 8

1,9
1,4

-

209
125

80

52
36,1
25,1
17,6
12,4

8,7

6.2
4,3

1.0

76
47,5
31,3
21,2
14,7
10,3
7,2
5,1
3,6

2,5
1,8

-

239
150

99
67
46,5
32,5
22,9
16,1
11.4

8,0
5,7

2,0

92
60
40,6
28,2
19,7
13,8

9,8
6,9
4,9
3.4
2,4

-

291

191
129

89
62
43.Ä
30*9
21,8
15,4
10,9
7»7

4,0

118
80

55
38,5
27,0
19,1
13,5

9.5
6,7
4,7
3,4

-

374-
233:
17*

. m
86
60

42,5
30.1
21,2
15,0
10,6

8,0

158
109

76
53
33,7
26,6
18,8
13,3
9,4
6,6
4,7

-

500

345
240

169
119

84
59
42,0
29,7
21,0
14,8
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Tabulka I I

DetefcSní meze matody PG1001 v závislosti na 3conoentra~
ci CR n a na dobS měření t (Cg c a Cff j , v /%/ a Cj^ T
/# ^ ^í ýr vn^ } ®T! C "* n e á m e n ^ í významná lconesn^raca uranu.,

- nejmenší detektovatelná konoentraoe uranu ;

» /íb» 0,05 ) .

CRn

0,000
0,005
0,010
0,020
0,040
0,080
0,160
0,320
0,S40
1,28
2,56
5,12

t =

0,041
0,059
0,073
0,095
0,13
0,18
0,25
0,35
0,49
0,69
0,98
1,38

6 s

CU,D

0,16
0,20
0,22
0,27
0,33
0,43
0,57
0,77
1,06
1,46
2,03
2,84

t a

°u,c

0,013
0,019
0,023
0,030
0,041
0,056
0,078
0,11
0,16
0,22
0,31
0,44

60 s

CU,D

0,033
0,045
0,054
0,068
0,089
0,12
0,16
0,23
0,32
0,44
0,63
0,88

t - 600 s

CU,C

0,004
0,006
0,007
0,010
0,013
0,018
0,025
0,035
0,049
0,069
0,098
0,14

C 0,D

0,009
0,013
0,015
0,020
0,026
0,036
0,050
0,070
0,099
0,139
0,20
0,28


