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239-1-240

Rádiocheaické stanovenie Pu vo vzorkách atmosféric-
kých spádov
Ivan Burčík - Ústav rádioekológie a využitia jadrovej tech-

niky Košice

Do atmosféry sa sústavne dostávajú velké množstvá látok
v dôsledku prírodných procesov i v dôsledku vzrastajúcej prie-
myselnej a poľnohospodárskej produkcie. Transportné procesy
v atmosfére umožňujú prenos takýchto látok na velké vzdiale-
nosti. Intenzitu i kvalitatívne vlastnosti tohto procesu v
priemyselne vyspelých krajinách sledujú pracoviská v globál-
nych súvislostiach, vzhľadom na to, že príroda hranice štá-
tov nerešpektuje.

Atmosférické zrážky, včítane snehových vystupujú ako účin-
ný kolektor častíc i molekulových foriem látok zadržovaných
v atmosfére. Zvlášť vysoké hodnoty rozdeTovacieho pomeru ťaž-
kých kovov i rádionuklidov boli zistené medzi atmosférou a
snehovými zrážkami, ktoré sa pohybujú rádovo 0= 10 m .kg" .
Táto skutočnosť sa výhodne využíva pre stanovenie koncentrá-
cie stopových látok v prízemných vrstvách vzduchu /I,2/.
V alpských ľadovcoch i v snehovej pokrývke Grónska bol pozo-
rovaný transport rádionuklidov po havárii jadrovej elektrár-
ne v Černobyle /3,4/.

739+2AÍ)
Koncentrácia * Pu v atmosfére nad územím Česko-

1 R
-Slovenskej federatívnej republiky je menšia ako 1,1.10
mol.ľ 1 (0,06 /uBq.m"

3)/5/. Kvôli tejto skutočnosti je na ana-
lýzu potrebné odobrať vzorku o hmotnosti minimálne 100 kg.
Našim počiatočným zámerom bolo identifikovať významné rozpust-
né formy plutónia, pretože tie sú dôleMté pri dalšom pohybe
v životnom prostredí.
Odber vzoriek

Pre overenie účinnosti koncentrovania plutónia a jeho
detekcie pomocou polovodičovej spektrometrie alfa častíc sme
vykonali tri experimenty. V prvom sme vzorku vody zo Zeleného
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plesa o objeme 98 1 označili izotopmi U a Pu v nitrá-

tovej forme. Urán s plutóníom sme použili kvôli porovnaniu

rozdelenia týchto prvkov. Po odstavení vzorky cez noc sme

vzorku filtrovali cez filter (červená páska) do zásobnej po-

lyetylénovej bandasky. Z bandasky sa přefiltrovaná voda vied-

la na kolónu obsahujúcu vymíeňač katiónov OSTION KS 0807 a

vymienač aniónov AT 0607. Tento spôsob koncentrovania bol opí-

saný v práci /6/.

V druhom pokuse sme vzorku snehu odobranú v Medenej do-

line v nadmorskej výške 2000 m n.m. o hmotnosti 84 kg rozto-

pili na vodnom kúpeli v polyetylénových vreciach, v ktorých

bola vzorka prinesená na Brnčalovu chatu. Pri teplote 264 K

bola merná vodivosť vzorky 1,2 /uS.cm a hodnota pH=5,0.
233 239

Vzorka bola opäť označená izotopmi (Ja Pu v nitrátovej

forme. Hodnota pH sa spätne upravila na 3,0 pridaním roztoku

NaOH. Po premiešaní a odstatí cez noc sa vzorka filtrovala

pod tlakom plynu z tlakovej fľaše cez zásobnú fľašu o objeme

25 1 (konštrukcia je opísaná v práci 7) cez filtračné zaria-

denie, ako je znázornené na obrázku 1. Filtračné zariadenie

vyhotovené na ÚRVJT umožňuje filtráciu cez membránové filtre.

Použili sme Synpor 6 o priemere pórov 0,4 ,um pri tlaku do

0,5 MPa (obr. 2). Přefiltrovaná vzorka ako v prvom prípade

sa viedla na kolónu s vymieňačom aniónov a vymienačom katió-

nov v OH" a H* forme.

V tretom pokuse sa vzorka snehu o hmotnosti 62 kg ode-

braná rovnako ako v predchádzajúcom roztopila v polyetyléno-

vých vreciach. Pri teplote 280 K bola merná vodivosť vzorky
1 OVi 1-1 OVi 919

2,7 yuS.cm a hodnota pH=4,7. Izotopy U a Pu boli pri-

dané v nitrátovej forme. Acidita bola spätne upravená na pH=

=4,5. Vzorka bola po filtrácii cez membránový filter na koló-

nu obsahujúcu vymienač katiónov a vymienač aniónov. Prierez

kolónou je znázornený na obr. 3. V tomto pokuse však miesto

aktívneho uhlia /84tpoužila alumina o objeme 10 ml. Rovnako

bola pripravená identická vzorka s tým rozdielom, že sa po



S Močený plyn

Filtračné zariadení*

^/Zásobná nádobo 251
Polyetylénová bondosko

kolóne

Obr, 1 Zapojenie filtračného zariadenia



FILTRAČNÁ NÁDOBA

ŠRUBOWCtA SPOJKA POISTNÝ VENT1 VSTUP VZORKY
mosodz /trflón • dural y tcftón

TLAKOVÝ PRSTENEC
•150mm pdyokryl

ttflóft

Obr. 2 Konštrukcia f i ltračnej nádoby



OBOHACOVACIA KOLÓNA
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SPOJKA

TEFLONOVÍ MRIEŽKA
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ODTOK

Obr. 3 Prierez obohacovacej kolony



pridaní rádionuklidov nechala stáť v polyetylénovom, vreci

týždeň pri teplote okolo 285 K. Častice na filtri boli selek-

tívne eluované podlá postupu publikovaného v práci /9/.

Rádíochemické oddelenie uránu a plutónia

Prvky prevedené do roztoku boli oddelené spoluzrážaním

na hydratovanom oxide Fe + V prostredí 7 mol.l" HC1 sa že-

lezo vyextrahovalo diizopropyléterom. Urán s plutóniom sa

extrahovali zo zvyšnej vodnej fázy terciárnym amínom alamine-

-336 (USA). Plutónium sa reextrahovalo po redukcii do oxidač-

ného stupňa Pu + pomocou NH.I. Urán sa zo zvyšnej organickej

fázy reextrahoval zriedenou kyselinou chlrovodikovou. Podrob-

nejšie je analytický postup opísaný v práci /10/. Po spálení

organického zvyšku po reextrakcii boli vzorky v prostredí

NaHSCL a Na2Su\ /Íl/ elektrolyticky nanesené na nerezové dis-

ky na zariadení vlastnej konštrukcie (obr. 4), ktoré je pod-

robnejšie opísané v práci /12/.

Meranie vzoriek

Vzorky nanesené na nerezové disky sa merali pomocou polo

vodičových detektorov s povrchovou bariérou zhotovených v

spolupráci s Ústavom organické chemie a biochemie SAV, Praha.

Konštrukcia detektora je na obrázku 5. Detektory boli umiest-

nené vo vákuových komorách upravených z nádob z gulového mly-

na. Meranie prebiehalo pri tlaku 5 Pa. Konštrukcia vákuových

komôr je na obrázku 6. Spektrá boli vyhodnocované spočítaním

plochy piku daného nuklidu a odčítaním pozadia. Energetická

kalibrácia sa robila pomocou štandardných preparátov U,
2 3 9 2 3 8 2 4 12 3 9Pu, 2 3 8U a 2 4 1 Am.

Výsledky a diskusia

Výsledky analýz z prvého experimentu sú uvedené v tabuľke

1. Z tabulky vidno, že celkový výťažok stanovenia pre urán je



Obr. 4 : Nádobka na elektrolytické nanášanie vzorky.
1 - teflonový valec, 2 - duralový podstavec,
3 - nerezový disk, 4 - teflonový kryt, 5 - tef-
lonová trubka, 6 - platinový drôt, 7 - medený
OR"T? 8 - elektrolyt.
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TEFLONOVÁ IZOLÁCIA

BNC KONEKTOR

VÍKO DETEKTORA

PRUŽNÝ KONTAKT

KONTAKTNÁ PLOŠKA

KREMÍKOVÝ KRYŠTÁL

TEFLONOVÝ PRSTENEC

PUZDRO DETEKTORA

Obr. 3 Konštrukcia detektora

PREDZOSILOVAČ

DETEKTOR

PODLOŽKA SO ZDROJOM

NEREZOVÁ NÁDOBA

VENTIL Js 10

G:-jr. & Konštrukcia vákuovej komory



len 37 % a pre plutónium je 52 %. Nízky výťažok môže byf za-
príčinený nedokonalý* spláchnutí* adsorbovaných forie« prv-
kov na povrchu polyetylénových nádob a nedokonalým vytesnení*
určitého podielu z vymieňačov iónov. Pri porovnaní podielov
prvkov vidno, že urán sa adsorboval viac na časticiach než
plutónium. Rozdelenie medzi vymieňač aniónov a vymienač ka-
tiónov mOže byť skreslené zachytením koloidných častíc, ktoré
v tomto pokuse prešli do roztoku.

Tab. 1 Rozdelenie uránu a plutónia v jednotlivých častiach
vzorky V-podiel zachytený na stenách PE vriec, F-po-
diel zachytený na filtroch, K-podiel zachytený na vy-
mienači katiónov, A-podiel zachytený na vymieňači ani-
ónov, Y-celkový výťažok

Prvok

U

Pu

V

11

26

F

43

14

Podiel /%/

K*

24

36

A

22

24

Y

37

52

V druhom experimente boli vykonané oplachy stien polye-
tylénových nádob po filtrácii pomocou 6 mol.l HC1. Elúcia
z katexu i anexu sa ukázala málo účinná pomocou 6 mol.I'1 HC1
a 0,1 mol.l HC1. Preto, vzorky vymieňačov iónov boli analy-
zované po ich spálení a pretavení s Ha2C0j. V tejto vzorke bol
analyzovaný i zbytok, ktorý pretiekol cez kolónu. Výsledky sú
uvedené v tabulke 2.
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Tab. l Rozdelenia uránu a plutónia v jednotlivých častiach

vzorky. Označenie ako u predchádzajúceho pokusu.

B - oplachy polyetylénových nádob po filtrácii.

AX2 a KX2 - vymieňače iónov po spálení, P - pre-,

tečený zbytok

i Prvok

!

u
Pu

V

5

8

F

26

B

2

Podiel

AX1

3

38

AX2

88

10

KX1

;

KX2 . P ; Y

2 j - j 53

18 : - í 67

Hodnoty- výťažku stanovenia v tomto pokuse sú vyššie ako

v predchádzajúcom experimente. V pretečenom zbytku neboli sta-

novené pridávané nuklidy. Vidno však, že i po elúcii z vymie-

ňačov iónov zostávajú významné množstvá uránu zachytené na

anexe a plutónia v menšom rozsahu na katexe i na anexe. To na-

svedčuje, Že prvky môžu byt viazané iným mechanizmom ako je

výmena iónov, nasvedčoval by tomu i velký podiel zachytený na

vymieňačoch aniónov, ktorý bol v smere toku predradený katexu.

V tretom pokuse sme okrem rozdelenia prvkov na frakcie

spomínané vyššie vykonali selektívne luženie častíc zachyte-

ný "h na membránovom filtri podľa metódy publikovanej v práci

, V . Metódu sme museli čiastočne modifikovať, pretože časti-

ce boli zachytené na membránovom filtri dosC pevne. Z tohto

dôvodu sme boli nútení použiť väčšie objemy činidiel než je

v citovanej práci uvádzané. Touto metódou je možné s určitou

vierohodnosťou prisúdiť vzťah sledovaných prvkov k charakte-

ristickým zložkám matrice častíc. Podlá použitých činidiel

rr-ižno rozdeliť podiely prvkov viazané : 1) - formou výmeny

iónov ; 2) - vo forme karbonátov ; 3) - na oxidoch : 4) - v

organických látkach ; 5) - v minerálnej matrici ; 6) - v ťaž-

ko rozpustných formách. Výsledky analýz sú uvedené v tabuľke

3. V tabuľke sú uvedené výsledky oboch pokusov vykonaných se-

paráciou podielov po pridaní a zhomogenizovaní vzorky a sepa-

ráciou po týždňovej dobe odstavenia vzorky.
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Tabulka 3 Rozdelenie podielov uránu a plutónia vo vzorke 3.
Označenie podielov ako u predchádzajúcich pokusoch.
Naviac FCa - viazané výmenou iónov, FOs - viazané
v karbonátoch, FHH - viazané na oxidoch, FKP - via-
zané na organické látky, FTR - viazané na minerálnu
matricu, FTN - viazané v ťdkorozpustných formách ;
Al - zachytené na alumine. Riadok a) - separované
ihneď riadok b) - separované po týždni

Prvok

S Í
i a

i b

1 v
ä 2

' *

j FCa

[ -! -
ŠFOS !

' 1 5 •
t t

j 1 5 S

FHH
S

2 j
4

Podiel /

FKP FTR
ti

- í

hl

FTN B

-;

-

KX

81

77

AX

-

Al

i _

í —
1

P

-

-

Y

£8

46

25 Í83

lB 26 !- N 5°S- i

V tomto pokuse sú výtažky plutónia i uránu vyššie ako v predchádza-
júcich. Dĺžka státia vzorky ovplyvňuje negatívne len výfažo*.
uránu. Zastúpenie v jednotlivých Častiach vzorky, je státím
roálo ovplyvnené. Procesy viazania prvkov prebiehajú zrejme dosť
rýchlo na to, aby po zhruba dvanástich hodinách tul už systém
v rovnováhe. V tomto pokuse bol katex predradený anexu, z ta-
buľky vidno, že najväčfií podiel oboch prvkov bol zachytený na
katexe kde môžu byt prvky viazané formou iónovej výmeny i ad-
sorpciou na kladne nabitom povrchu Častíc ionexu. Pre urán
je významným procesom i viazanie v karbonátoch. Podiel plutó-
nia adsorbovaného na oxidoch tvorí jednu štvrtinu z celkového
množstva. Podiel plutónia viazaného na časticiach podobne ako
v predchádzajúcom experimente je vySSÍ ako podiel uránu čo sú-
visí s možnosťou plutónia existovať vo viacerých valenčných
stavoch, ktoré majú rôznu schopnosť tvoriť pevné väzby na po-
vrchoch častíc /13/.
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Závery

Koncentrovanie plutonia z velkých vzoriek snehu a jeho
rozdelenie medzi významné chemické druhy, s ktorýsi interagu-
je v procese spracovania vzorky je nožné dosiahnuť na vhod-
nej úrovni spolahlivosti za predpokladu :

1/ Vietky povrchy, ktoré boli počas spracovania v styku so
vzorkou je potrebné otriet ak to nie je nožné, potom je
potrebné vhodný* roztoko* desorbovaf zachytený podiel. Naj-
lepšia je kombinácia oboch prístupov.

2/ Vzorky je nutné bezprostredne po odbere přefiltrovat kvô-
li oddeleniu koloidných častíc (-s* 0,4 /U«).

3/ Vymíeňač katiónov HUSÍ byt zaradený pred vymieftač aniónov
pre účinnejiie zachytenie iónových i koloidných ( -£-0,4 ,um)
forlen.

4/ Hlavnými procesní riadiaciai ustanovovanie rovnováhy v
takýchto vzorkách sú procesy adsorbcie a desorpcíe.

Je odôvodnenie předpokládat, že plutónium v reálnych vzor-
kich sa bude správaf v niečo* odliSne vzhľadom na spôsob vy-
.tvirania častíc v rôznych procesoch ich vzniku (jadrový výbuch,
roztsvenie energetického zdroja po vniknutí satelitu do zem-
skej atmosféry, rasuspenzácia), je viak pravdepodobné, že pre
analýzu reálnych vzoriek vySSie uvedené kritériá budú rovnako
význanné.
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STANOVENIE RÄDIONUKLIOOV A NIEKTORÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV V
JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKOCH POTRAVINOVÉHO REŤAZCA

V dôsledku hospodárskej činnosti človeka prebieha konta-
minácia prostredia chemickými i rádioaktívnymi látkami. Konta-
minácia atmosféry, půdy a vody ťažkými kovmi, ako aj rádionuk-
lídmi vyvoláva obavu nielen preto, že môžu pozoruhodne znížiť
produktivitu rastlín- hlavne polnohospodárskych, nevyhnutných
pre výživu človeka a kŕmenie zvierat, ale aj hygienickú kvali-
tu produktov poľnohospodárstva. Preto je nevyhnutné poznať po-
tenciálne nebezpečie kontaninantov, zákonitostí a ich chova-
nia sa v systéme pôda-rastlina, charakter a intenzitu ich vstu-
pu do potravinových reťazcov.

Poznanie koncentrácií kontaminantov v pôdach a rastlinách
dáva možnosť súdiť o stave čistoty alebo kontaminácie a pou-
žiť odpovedajúce opatrenia smerujúce na ochranu pôdneho fondu
a hygienickej kvality poľnohospodárskej produkcie. Migrácia
kontaminantov v potravinovom reťazci sa popisuje prechodovými
koeficientami medzi jednotlivými kompartmentmi. Tieto koefi-
cienty Špecifikujú mieru transferu jednotlivých kontaminantov
medzi článkami potravinového reťazca z pôdy do produktov rast-
lín a z krmiva do živočíšnych produktov.

Cielom práce bolo stanovenie koncentrácie ťažkých kovov
a prechodových koeficientov pre rádionuklidy a ťažké kovy v
půdách, rastlinách, krmive • mase.

Hstarlál • Metodika

Odobraté vzorky půd, rastlín, krmiva a mäsa z oblasti
Východného Slovenska a Oukovian boli upravené na meranie. 2 rá-
dionuklidov sme stanovili 9 0Sr (Sr) rádiochemicky a 1 3 7Cs me-
tódou polovodičovej gamaspektrometrie.

íažké kovy sme stanovili metódou AAS (Varian Spectra AA 30)
nasledovne :

Sr - 460,7 nm Ni - 232,n r«,
Zn - 213,9 nm Cr - 425,4 nm
Mn - 403,1 nm Fe - 248,3 nm
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Prechodové koeficienty pre systém pôda-rastlína sne
vypočítali zo vztahu :

PK s Bq/kg (mg/kg) v suchej rastline
Bq/kg (mg/kg) v suchej pôde

Hodnoty prechodových koeficientov pre systém krmivo zviera
bolí vypočítané podlá vzťahu :

PK s 2
c K . i

kde : C M _ o b s a n daného prvku v «äse Bq/kg alebo v mg/kg

C K = obsah daného prvku v zodpovedajúco* krmive v
Bq/kg alebo v mg/kg

I = denná spotreba krmiva v kg

Vo vzorkách pôd sme stanovili nasledovné agrochemické
charakteristiky : pH/KCl , humus podlá Tjurina, stupen sorpč-
nej nasýtenosti (V % ) , celkovú sorpčnú kapacitu (T mval/10D g),
výmenný Ca a K*, zrnitostné zloženie pod.

I. Rádionuklidy v potravinová* reťazci

Z hľadiska dôležitosti pre možnú radiačnú záťaž obyva-
telstva konzumáciou rastlinnej, resp. živočíšnej potravy sú
významné Sr a Cs, nakolko
a) oba prvky majú dlhý polčas rozpadu
b) oba sú chemicky príbuzné dôležitým biogénnym prvkom ÍCa a K)

90
c) Sr je nebezpečný pre svoju akumuláciu v kostře živočíchov

a človeka a Cs v svalovine
Rádionuklidy, nachádzajúce sa v článkoch potravinového

reťazca môžu mať za následok vnútornú expozíciu populácie.
Aby bolo možné odhadnúť rozsah potenciálneho ožiarenia, boli
vypracované matematické modely, ktoré kvantitatívne popisujú
pohyb rádionuklidov v potravinových reťazcoch. Ako vstupné
údaje slúžia prechodové koeficienty.

Pre obe lokality boli zaznamenané vySiie koncentrácie
stroncia a cézia ako aj prechodové koeficienty u lucerny a
dateliny. V zrnách obilnín sme zaznamenali nízke hodnoty pre-
chodových koeficientov.
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Pří zhodnocovaní vplyvu agrochemických vlastností pôd
na příjem stroncia a cézia rastlinami metódou mnohoparamet-
ríckej regresněj analýzy vyplýva, že medzi Množstvom vápni-
ka a príjmom stroncia rastlinou je nepriama závislosť. Vyš-
šie prechodové koeficienty v lokalite Dukovany možno spájať
s nízkym obsahom vápnika v pOdach, čo možno vysvetliť tým,
že vápnik je analógom stroncia. V prípade jeho nedostatku je
vo väCSej niere prijímané stroncium. Podobný vzťah platí aj
pre cézium, navyše cézium sa v pôdach velmi pevne sorbuje v
porovnaní s draslíkom. Prechodové koeficienty sa znižujú so
zvýäením obsahu ílu a organickej hmoty v pôdach. Príjem 1 3 7Cs
rastlinami prebieha intenzívnejšie z piesčitých a hlinito-
piesCitých pôd v porovnaní s pôdami ťažSími.

Dôležitými vstupnými parametrami rádioekologíckých mo-
delov sú parametre popisujúce prechod rádionuklidov z krmi-
va do živočíchov a živoCÍSnych produktov. Prechodový koefi-
cient odpovedá Časti denne ingestovaného rádionuklidu, (ale-
bo prvku), ktorá sa objaví v mlieku, mase alebo iných živo-
CÍSnych produktoch v rovnovážnych podmienkach.

Prechodové koeficienty závisia nielen od rádionuklidu
a jeho chemickej formy, ale aj od živočíšneho druhu, pleme-
na, spôsobu kŕmenia, atä.

V prechodových koeficientoch pre mlieko, bravčové a ho-
vädzie maso sú zchladněné miestne podmienky ako aj zloženie
krmiva, kvalita jednotlivých zložiek krmiva v ktorých sa
odzrkadľujú pôdnoklimatlcké podmienky JRO Východného Sloven-
ska.

Mlieko sme odobarali z dvoch družstiev s rôznou dennou
dojivosťou . Prechodová koeficienty pre jednotlivé JRD sa
vSak od seba Statisticky signifikantně nelíiia. Produktivita
mlieka teda nemá vplyv na hodnoty prechodových koeficientov.
Pre hovädzie mäso sme stanovili nižiie prechodové koeficienty
v porovnaní s bravčovým mäsom.

Tab. 1 Priemerné hodnoty prechodových koeficientov pre mlieko,
hovädzie a bravčové mäso pre 9 0Sr a 1 3 7Cs

žlvoCiiny produkt y 0Sr 1 J 7Cs
mlieko 4,2.10"5 2,9.10°
hovädzia mäso 9,2.10"3 2,*.10~2

bravCové *Mso 1,1.10"1 3,3.10-1
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II. fažké kovy v potravinovom retazsi
Zo sledovaných prvkov najvyššie koncentrácie v rastli-

nách, ako aj prechodové koeficienty zaznamenávame u zinku
pre systém pôda-rastlina. Pre viacročné krmoviny sú vyššie
v porovnaní so zmámi obilnín. Prvky s vysokými prechodový-
mi koeficientami naznačujú, že DIK á prijímané rastlinami
viac ako u prvkov s nízkymi hodnotami prechodových koeficien-
tov.

Príjem prvkov rastlinami z pôd závisí na vlastnostiach
pôd zahrňujúcich zrnitostné zloženie, katiónovýmennú kapacitu,
pH, množstvo organickej hmoty, druhu rastliny, prípadne rast-
linnej časti v ktorej sa daný prvok stanovuje.

Organické látky pôd sú dobrým sorbentom ťažkých kovov
v porovnaní s minerálnymi koloidmi, hlavne v kyslom prostredí.
Schopnosť organických látok sorbovať katióny a anióny ťažkých
kovov je nerovnaká pre rôzne prvky. Prvky s polomerom iónov
0,052 - 0,093 nm môžu zaberať pozíciu Al, Fe, Mg v oktaed-
roch hlinitých minerálov. Mangán, zinok, med, kobalt, nikel
a chróm majú zhodné polomery iónov a mflžu sa fixovať v alumo-
sllikátoch. Z fahších nenasýtených pfld budú ťažké kovy prijí-
mané rastlinami vo väčšej miere než z pôd stredne ťažkých s
dobrými agrochemickými vlastnosťami.

Vo vzorkách hovädzieho a bravčového mäsa, ako aj odpove-
dajúceho krmiva sme stanovili obsah Cr, Fe, Mn, Zn.

Železo, mangán a zinok patria do skupiny stopových prvkov.
Ich obsah v tkanivách, predovšetkým obsah v svalovom tkanive,
je homeostaticky kontrolovaný. To znamená, že ich koncentrá-
cia je v svalovom tkanive udržiavaná na optimálnej úrovni,
napriek variáciám ich príjmu v širokom intervale. Zvlášť vý-
razne sa konstantnost obsahu v svalovom tkanive prejavuje v
prípade zinku.

Sledované lokality nie sú typickými oblasťami kontaminá-
cie životného prostredia ťažkými kovmi. Avšak prvou etapou
monitoringu je určenie skutočnej úrovne kontaminácie okolité-
ho prostredia. Oruhá etapa by mala pozostávať z rozpracova-
nia jednoduchých, ale dostatočne spoľahlivých modelov chova-
nia sa kontaminantov v sledovaných objektoch za účelom prog-
nózovania. Uvedené hodnoty prechodových koeficientov môžu slú-
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žít ako vstupné parametre do matematických modelov, ktoré po-

posijú migráciu ťažkých kovov cez potravinové refazce.

Tab. 2 Namerané 'hodnoty ťažkých kovov (mg/kg) a prechodové

koeficienty pre hovädzie a bravčové mäso

krmivo
mäso
PK

0

0

9

Cr

,580

,413

,8.10

Fe

Hovädzie mäso

124,9

17,49

" 3 3.2.10"3

Bravčové mäso

Mn

15,

0,

2,

52

134

0.10"4

9

27

8

Zn

,25

,83

,1.10"2

krmivo
mäso

PK

0
0
1

,573
,212

,1.1c"1

164
9
1

,4
,37
,7.10"2

A5,
o,
1,

37
131
2.10"3

77
19
9

,94
,04
,0.10"2
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Prof. RNDr. 3án CHRÁPÁN. DrSc., RNDr. Stanislav 3UREČKA
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VELKOPLOŠNÁ KORÓNOVÁ" KOMORA OSA 401

Velkoploiná korónová konora OSA 401 (výrobok ÚRV3T Košice)
bola použitá v podmienkach W T Š v Liptovskom MikuláSi na roera-
nie aktivity alfa Am. Pomocou Am-Be zdroja sa preverila mož-
nosť jej použitia na detekciu neutrónov. Verifikovali sa vybra-
ná technické údaje výrobcu.

Velkoplošné korónová komora OSA 401 je plynový prietokový
mnohovláknový detektor, ktorý pracuje v oblasti koreňového vý-
boja. Má tvar nízkeho valca, ktorého základňa sá priemer 350 m n
a výäka 40 MI. Vláknové elektródy (molybdénové vlákna anódy ma-
jú priemer 30 ,ura a wolfrámovej katódy 150 ,um) sú orientováno
rovnobežne so základnou valca a s kruhovýa oknoo, prieneru
260 fits a plodnou hustotou 9 g.n • Pracovným plynom bol tech-
nický argón. Vyhodnocovacia elektronická časť (komerčná elek-
tronika ČRVOT systému JAKÁ) pozostáva z VN zdroj o. lineárneho
zosilňovača, jednokanálového AA, logaritmického analógového no-
ra 5a poíctnosti, napájecieho zdroja a počítača impulzov, vyba-
veného lnterfejsovýo obvodom ku kalkulátoru ELKA 55, ktorý slú-
ži ako zapisovač*

Výsledky
Závislosť úČinnosti detekcie častíc alfa od prietoku plynu

sne sledovali v hraniciach 1 až 500 ml za 1 minútu. Výrcbcon u-
dávaná účinnosť, lepSia ako 34 % [l] , sa dodržala v intervale
100 sž 250 ml za 1 minútu (výrobcom udávané optiuum je 150 cl
za 1 minútu).

Merali sme ú&lnnosť detektora večl bodovému 2 4 1Am zdroju
v závislosti od vzdialenosti od stredu detektora. Účinnosť po
polomer* sa mení od 44,8 % v strede, po 24,7 % na okraji okna.

Pracovné napltle leži v intervale 3,2 až 3,5 kV, čo je v
zhode s údajmi v [i].

Výrobca udáva pozadie lepšie ako 0,04 s"1. V našich pod-
mienkach bez pasívneho tienenia sne nezískali hodnoty pod 0,05
impulzov za 1 sekundu.

Pomer signál/šum sme merali v závislosti od pracovného
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napätia, štandardne sae dosahovali hodnotu 6*
Preverujúc tepelnú stabilitu detektora s«e zistili re-

produkovatelnosť výsledkov v intervale -5 až 40 °C za pred-
pokladu, že nábojovo citlivý predzoslXňovač dodávaný s komo-
rou, bol tepelne dostatočne izolovaný tak ako celá Salšia
signál spracovávajúca elektronika* Ukázalo sa* že výrobcom
udávaná dolná hranica tepelného intervalu je neúneme vyso-
ká, Bcino Ju o 10 °C znifir.

Ukázali sme* ze koránová koaora je vhodná aj na detek-
ciu neutrónov. Ožarovali s«e ju neutrón*! z A»-Be zdroja«
ktorý aá ponerne velkú Sasť rýchlych neutrónov s aaxlaom pri
energii 3,5 MeV, Na konverziu neutrónov sne použili reakcie

l0B(n,0C)7Li. & m 4.10"25 Q2, Q • i.5 MeV
6Li(n,OC)3H , ^ • 1.10"25 mZ

t Q o. 2,73 MeV

Výsledky neraní sú uspokojivá a poukazujú na možnosť použí-
vať velkoplošnú koreňovú komoru aj na meranie tokov neutró-
nov prírodného pôvodu.

Literatúra

[l] VelkoploSná koránová komora 3SA 401, ÚRV3T Spišská Nová
Ves 1988, 63.

[2] CHRAPAN, 3« - ORAVEC, 3. - VRÄBEL, Z.: Koránová komora
ako detektor neutrónov. Zborník vedeckých prác W7§
Liptovský Mikuláš (v tlaSi)
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BžiUTHÓUOVÝ PROPORCIOMÁIBY DETEKTOR JSI 401 AKO MONITOR
PRÍROIBÝCH n-T0K0V

Proporcionálny detektor JSH (výrobok ÚRVJT KoSice) bol
použitý ako monitor prírodných neutrónových tokov v terén-
nych podmienkach. Príspevok hovorí o úspešnosti tohoto pou-
žitia a uvádza namerané variácie prírodného toku neutrónov
na konkrétnou mieste počas roka 1989 a z nich určený trend
denných variácií.

Technické parametre aonitorovacieho pracoviska
Detektor a elektronika sú sústredené r drevenej aeteo-

rologickej búdke v nadaorskej výške 620 m, 15 m nad terénom,
2 m nnč. terasou budovy, od stien ktorej je vzdialená 13,3 m.
Spolu s monitorom je v búdke termo-, hygro- a barograf. Elek-
tronika systému JASA je napájaná z privedenej siete [i 1 .
Detektor je valec s nehrdzavejúcej ocele s vonkajšia prieme-
rom 85 am, hrúbkou stien 2 mm, anóda, pozlátené molybdénové
vlákno, má priemer 150 /im. Vonkajšia dĺžka detektora je 380
mm. Náplň tvorí zmes 3He (18,6 %),Ar (78 %) a CH4 (3.4 %)
pri tlaku 0,24 MPa. Efektívny prierez detektora k tepelným
neutrónom (Ek< 0,5 eV) je lepší ako 2.10"

3 m2. Súčasťou de-
tektora je nábojovo citlivý predzosilňovač. Systém bol v ne-
pretržitej terénnej prevádzke 16 mesiacov ( od novembra 1988
do marca 1990).
Postup pri zbere informácií

Simultánne sa sledovali tlak, teplota, vlhkosť a odoz-
vy detektora, fryé tri veliSiny sa zaznamenávali graficky,
odozvu samočinne zapisovala v intervaloch 5 000 e kalkulačka
ELKA-55, ktorá je súčasťou elektronického vybavenia detekto-
ra. Počas merania sa opravovala len diskriminačná hladina,
ktorej hodnota silne závisela od okolitej teploty t23 .
Záznamy sa odoberali denne o 7*50 h.
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Výsledky
Počas našich meraní sne T mieste detektora (49° 7* 10"

s.s.š., 19° 37 50" v.z.d., 620 m n.m.) namerali krajné hodno-
ty fluencie tepelných neutrónor 2.5.10"3 cm"2.s"1 až 25.10"^
cm"2.."1.

Úspešnosť merania, pod ktoroa rozumieme poser počtu pou-
žitelných výsledkov k počta možných zápisov je T dôsledku
silnej tepelnej závislosti elektroniky od 7 * do 20 %. Ús-
pešnosť bola najvyššia T O februári a júli, kedy sa pohybova-
la medzi 17 % až 18 *.

Úspešnosť meraní vztiahnutá k hodinám dňa T ročnom prie-
mere sa pohybovala od 9 £ do 15 %•

Variácie toku neutrónov počas roka T mesačných prieme-
roch ukázali maximá T 2., 5«» 8. a 11* mesiaci.

Senná variácia s dlhodobého priemeru sleduje priebeh
vlhkosti* ktorá je v protlfáse s teplotou.

Záver
Ooterajiie meranie odpovedali kladne na otáčku, či je

možné použiť systém JSI 401 ako monitor prírodných n-tokov
v terénnych podmienkach. Treba vyriešiť tepelnú stabilizáciu.
Rušivý vplyv hmly je zrejmý* dosial však nekvantifikovaný.
Mamerené údaje bude potrebné komplexne analyzovať. Vysoké va-
riácie (dosahujúce v intervale 24 h 46 % a v intervale jed-
ného roka 26 %) sú zrejme spôsobené viacerými fektorai.

Ďakujeme doc. dr. Matejovi Plorekovi, CSc., tvorcovi
^He detektora, za rady pri jeho využití, doc. Ing. Ivanovi
Hercovi, CSc., za pomoc pri štúdiu tepelnej závislosti sys-
tému a Ing. Oldřichovi Brahovznlovl za obsluhu monitorova-
ciebo pracoviska*
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ZOSTAVA SCIXSILAČEÍCH SKHII50SQV JKB 401

V príspevku je popísaná zostava scintilačných monitorov
na báze JRB401, pozostávajúca z dvoch plastických scintilač-
ných detektorov, vyrábaných v ÚRVJT Košice. 9a katedre fyzi-
ky W T Š používane túto zostavu po vlastných úpravách na me-
ranie nízkych aktivít atmosferických aerosólov*

Sierasia aparatúra pozostáva z niekolkých častí. Každý
zo ecintilátorov s rozaermi 32x90x300 nm je napojený na dva
fotonáeobiče typu KS 9502, kterých výstupy sú spracované
príslušnou elektronickou aparatúrou monitora JRB401. Každý
scíntilátor je svetlotesne uzavretý v s&xostatnoni puzdre.
Tieto sú v našej úprave uxiestaené* nad sebou vo vhodne zvc-
lenej vzdi&lecosti. Horný scintilátor je monolitický, dolný
si vrstvovú štruktúru tak akc bol dodasý. iieraaá vzorce sa
vkladá xedzi tieto acintilačné vrstvy evlístnou, nami vyhotc-
ve.icu evetlotesnou uzávierkou v boSnej stene tieniaceho puz-
dra ECiotiluSaého bloku. PoSae fflerwr.ia sú obidve detektory
zapojené v antikoincidencii* día s* znižuje posačie koefi-
cicntox 0,6.

Signály z oboch fotcnáeotičov každého scintilesného de-
tektora sú spracované elektronickou aparatúrou v zostave
• .3401. Výstupný signál kežôého scintileSnébo detektora je
ÄCnpozíciou iapulŕov z príslušných fotonásebičov, která je
koi.:ciden£ne bradlovoná. Taito síe^ená impulzy z jeďnctli-
výsh detektorov sú 3al«j spracované aiao tieňittceho krytu
v systéme Caaac 9L 2010. V anelógovej vetve elektronickej
trasy sú ďalej začlenené jednokanálové analyzátory a vzor-
kovaSe impulzov Ca» 4*26 - 60 firxy Atcaťki a požadovaný sig-
nál je vyhodnotený v «ntiltoincid«n£nom Ubku Cum 8.05 pcdla
obrátka S. 1. Výstup je privedený na mnohokonálový analyzá-
tor, zostavený • systéme Caaac HL 2010. Zocníiacr.é apc'xtrtsa
je on-line prcnáiané a spracovávané na počítači PĽD &5, ne.-
pojenoa na HL 2010 prostredníctvom zbernice IU.S-2.

Aerosóly vzorkujene filtračnou aetódou pomocou fil-
tračnéiio zsritdcsia vlastnej konštrukcie. J.xponcvojié filtre
sa merajú priaao awdzi úccktuid plastického t<.^..
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Výsledky:

Uvedenou aparaturou možno v tieniacom kryte aerať okti-
Tity aerosólor r atnosfére na úrovni jednotiek niEq/ar vzdu-
chu. Výbodou celého zariadenia je poaerne jednoduchá obsluha
pri expozícii a aerará vzoriek a autcaatisované spracovanie
zosníaených údajov prostredníctvoa štandartnej aparatúry
Caaae a pripojeného počítača. Takéto 'usporiadanie aeracej
zostavy rozširuje obor využitelnosti aonitora JRB401, určené-
ho pôvodne na kontinuálne meracie objemovej aktivity rádio-
nu-clidov v plynnej fáze na riešenie problea&tiky aereaia
nízkych aktivít tubolátkcvých vzoriek.

Literatúra:

[i] Chrcpon J. - Jakabčin T. - JureSka S.s Zesta.r dwósh ů&-
tektorów scyntylacyjnych JRB401 do poaiaróv. niskich
cktywnočsi izotopów 14C, 36C1. Zeszyty naukowe Politech-
niki Slasíiej, Geocňronoactria Kr. 6, 19S9» e- 39

t z] JRB401. Fircané materiály ÚRVJT Košice.

[3] JakabSin V.: látkový tieniaci kryt na katedre fyzky Wľ£
v LIptovekom Uikuláii. In: Sborník 2Sikulá5eke rozhovory,

Rádionukliôové datovanie. Htd.: J. Chrapan, L. Mikuláš,

V7.5, t9S9» s. 69-76



28

1 2 i n
1

r
1

3

6
mm

4

7

B

5

j

9

LJ|

——m

— ^

10

11

0BHÁZ0K 5 . 1 t BWKOVÁ SCHÉS* 2ERACEJ ZOEffAVY S
DETiKTOHA

1 FotonásobiS
2 Sclntil»íný d«t«ktor
3.6 VI Zdroj, * KoincidtnSný auaítor
4.7 TsorkovaS lapulsor Caa 4*26-81
5 AntilcolacldcnSná J«dnotko Caa 8.01
9 PoSíttSIHD-85
8 Mnobokanálor/ aaalyxátor, Camac HL 2010

10,11 P«rifém« MTladtBia (uenctofón, tlačiareň)



PROGRAMOVÉ PROSTRIEDKY PRE KVANTXTAlVNU RP ANALÝZU

Matou* Mel ich

Ostav rádioekológie a využitia Jadrovej techniky Koilct

ABSTRAKT

Prác*, s tručne sumarizuje s t a v vo vývoji programového
vybavenia pre energet icky d isperz ívny rontgenfluorescencný
analyzátor JAK 30e. vyrábaný- v ORVJT. P ř i s t r o j umožňuje
vykonávat analýzy tenkých vzoriek a vzoriek s nasýtenou
hrúbkou, perspektívne 1 vzorivk pr«chodn*J hrubky.

OVOO

Problmaatika Icvantitatlvns-J rontgsnfluor«sc«nCn*j ana-
l ý z y J» z awtodiekeho hľadiska v l i t e r a t ú r * dobr* zmapovaná.
Pri využ i t i RP analýzy v bsznsj ana lyt icke j praxi Je aozné
vo vJtfiflne prípadov naJsV prace popisujúce úspeSne p o u ž i t i e
t e j t o metódy na analýzu vzoriek podobného z lozenia. Rutinne
zavedenie metodiky pre konkrétnu t r i edu a lebo typ vzoriek
predpokladá okres) teoret ických z n a l o s t i nutných pre výber
optimálnej metodiky , praktických zkušeností s prípravou
vzoriek * Štandardov aj vhodné pr í s t ro jové a programové
vybavenie.

Pri tvorbe programového vybavenia pre kvantitat ívnu RP
analýzu Je s i t u á c i a opačná. Základnou pozidavkou tu J*
maximálna f l e x i b i l i t a - konkrétny RP analyzátor s daným
programovým vybavením by mal r i e š i ť Co na j š i r š í okruh
analytických úloh. V praxi t o znamená nájst rozumný
kompromis medzi protichodnými požiadavkami. ktorými sú
univerzálnost a rutinné použitie.
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STANOVENIE PLoCH PEAKOV

Pr» s tanovenie plôch peakov sú k d i s p o z í c i i t r i

nežnosti.. Plochy izolovaných paakov sa s tanov ia pomocou tzv.

ROI CRegion Of I n t e r r e s f O a lebo pomocou procedury pre

l o k a l i z á c i u peafcov C"Pm*k svarch"?, plochy prekrývajúcich sa

peakov sa s tanov ia f itovanim gaussianov a kvadratického

pozadia metódou najmenších Štvorcov. Probita "kompatib i l i ty"

ploch peakov počítaných rôznymi algoritmami Je vyr isený

nasledovne: pri energet ickej k a l i b r á c i i spektrometra sa pre

ka2dý poak. zahrnutý do výpočtu k a l i b r á c i e stanovi aj

polo i í rka OPWHtO a š í rka peak u v desat ine jeho výsky CFWTK)

a stanovi sa i c h z á v i s l o s t na polohe peaku k Ct.J. vo

vzťahoch FVHM<hl+h£3k:> a FWTM-Ctl+t&Sk) sa stanovia

konstanty hl, h2, t i a t2. X Hodnota FVŕTM určena pomocou

konstant t i a t 2 a zaokrúhlené hore definuje potom sirku

oblasti pre výpočet plochy peaku vo všetkých troch

algoritmech Cv prípade ROI iba vtedy, ak pr» jeho

definovanie bola použitá procedura "Peak search"X Rovnako

j e pre ROI, "Peak search" a mulVipi*ty použitý identický

.algoritmus pre stanovenie pozadia. Zvolený prístup potom

zaručuje, ze pre peaky s dobrou Stat is t ikou vychádza rovnaká

plocha peaku pre ROI, "Peak search" aj pre multipiety.

PRIRADENIE PEAK - PRVOK

Priradenie prvku danému peaku umožňujú tzv. "KLM

markery". Pre kurzorom Specifikovaný peak sa vyhľadá v

tabuľke energii Jednotlivých prechodov prechod, ktorého

energia Je najbii2*1a energii zodpovedajúcej polohe kurzor*.

Pre takto vybraný prvok sú v spektre vykreslen* Čiary C'KLM

markery"?, ktorých polohy zodpovedajú energiám Jednotlivých

prechodov vybraného prvku a vySky čiar relatívnym Intenzitám

prechodov. Spolu s opačnou moznosCou, kedy sú "KLM markery"

vykreslen* pre expl ic i tne Specifikovaný prvok, t o umožňuje
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r ý c h l a a s p o í a h l i v é vzájomné pr iradení* peak - prvok.

Pravděpodobnost nesprávneho pr iradenia J * main* zawniiť

v y l ú í m l n s é r i e OC a l e b o Ľ) z rozhodovania.

MATRICOVĚ EFEKTY

Vzťah medzi veľkosťou plochy peaku a koncentráciou

zodpovedajúceho prvku v analyzovanej vzorke j e n e t r i v i á l n y .

Z l o ž i t o s ť problénu j e dana komplexnosťou procesov i n t e r a k c i e

ž i a r e n i a s hmotou. V minulost i Široko uplatňován* empirické

modely, k t o r é prm kvant i f ikován ie v e l k o s t i matricových

e f e k t o v využívaly rad empiricky stanovených parametrov, sú v

praxi postupne vy t láčané univerzálnějš ími postupmi,

založenými na metóde tzv. fundamentálnych parametrov Cďalerj

FPX Na r o z d i e l od empirického pr ístupu metódy FP vychádzajú

z exaktného popisu i n t e r a k c i e primárneho Cbudiaceho3 a

sekundárneho CcharakteristicfcéhoX 2 i r a n i a .

Pri tvorbe programového vybavenia prm RF analyzátor

JAX 900 bol z v o l e n ý nejjednodufcií empirický p r i s t ú p

ignorujúci medziprvkové ovplyvňovanie a kombinovaná metóda

využívajúca PP. experimentálne stanovené citl ivosti pre

tenké vzorky a peaky zptttného rozptylu.

1. Empirický pristúp

V jednoduchých aplikáciách, kedy Je treba analyzovat

tenké vzorky, alebo hrubé vzorky s malými variáciami

koncentrácii makroprvkov vystačíme s kalibračnými krivkami.

Kalibračné krivky C polynóm 1. alebo 2. stupňa ? pre

Jednotlivé prvky získame pomocou sady Štandardov

pokrývajúcich predpokladaný rozsah koncentrácií daného prvku

v analyzovaných vzorkách.
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Z. Metoda FP s využitím zpätného rozptylu

Adaptovaná Metóda FP vychádza z prac* Ni*lsona 113.

Základna pointa metódy j * nasledovná: prvky vo vzork*

rozdelím* na "ťažké" CvSetky prvky, ktor* sú v sp*ktr*

prezentován* peakmiS a Tahké" C všetky ľahké prvky, ktorých

charakteristické žiarenie ma tak nízku energiu, že je na

drah* k detektoru plne absorbované?. Peaky pružného a

nepružného rozptylu sú tvorene superpozíciou príspevkov od

ťažkých a ľahkých prvkoví S^f S ^ S ^ S w « s
 l t

+ s

Príspevky ťažkých prvkov j * principiálne možné stanoviť

prostredníctvom peakov ich charakteristického žiarenia. Po

ich odrátaní získané prispm'vky ľahkých prvkov, ktoré

použijem* pr& Vyber dvoch "reprezentatívnych" ľahkých

prvkov. Ich- atómové Čísla určí M* Z pomeru S /S a ichr n. CL
koncentraci* z velkosti S a S .

it> ct

Príslušnú sústavu rovníc j* tr*ba riešiť it*ra£n». V

nultej aproximácii stanovíme koncentraci* ťažkých prvkov z

plôch peakov a ignorujeme matricové efekty. V každon

iteracnom kroku stanovíme nadhodnotenie, Z a koncentrácie

reprezentatívnych Xahkých prvkov, im zodpovedajúc*

zoslabenie budiaceho, charakteristického a rozptýleného

ziar*nia, koncentraci* ťažkých prvkov ,im zodpovedajúc*

zoslabenie a príspevky do rozptylových p*akov. Nakoľko pri

znoTf Z ľahkých prvkov dochádza k skokovej zm*n«

/...Tslabovacich koeficientov a účinných prierezov pre pružný a

nepružný rozptyl, ma iterafiný proces tendenciu divergovat.

Je preto potrebné limitovať zmeny v Jednotlivých iteračných

krokoch, aby sme dostati konzistentné riešenie.

Popísaný prístup Je rozumnou kombináciou metódy FP a

empirického prístupu. Experimentálne sa stanovujú citlivosti

pre Jednotlivé prvky pomocou tenkých Štandardov, efektívna

hodnoty priestorových uhlov pre budiace a charakteristické

žiarení*. *f*ktivn* hodnoty geometrických faktorov pr*

pružne a nepružne rozptýlené žiarenie.
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Medzi deklarován* prednosti metódy patrí použitelnost

pre rôzne typy Cod biologických materiálov až po zliatiny

kovov? a hrúbky Cod tenkých po nasýtené? vzoriek bez

apriórnej znalosti zastúpenia lahkých prvkov v anlyzovaných

vzorkách a malá citlivosť na nepravidelnosti tvaru vzoriek v

pripáde prechodných hrúbok, kedy program stanovuje popri

koncentráciách aj celkovú plošnú hmotnosť vzorky.

Literatúra :
C U K. Nielson: Anal. Chem. , C1977?,
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Využitie rádionufclidovej rontgenofluorescenčnej analýzy

pre Monitorovanie kvality ovzdušia

Ing. Viera B a 1 g a v á, Ostav rádioekológie a využitia

jadrovej techniky, Košice, Garbiarska 2

V súčasnosti existuje celý rad chemických, fyzikál-

no-chemických a fyzikálnych metód, ktoré vo významnej miere

pomáhajú pri riešení komplexných problémov v ochrane život-

ného prostredia. Žiadna z týchto metód však nie je univer-

zálne použitelná a pri výbere vhodnej metódy pre riešenie

aktuálneho problému je potrebné prihliadať na rad faktorov

ako rozsah a koncentrácie stanovovaných prvkov, typ a hmot-

nost vzorky,, spôsob úpravy vzorky, finančná dostupnost ana-

lytickej techniky, náročnost analýzy z hladiska pracnosti,

času a pod. Jednou z metód, ktorá si v posledných desatro-

čiach ?.ískala svoju pozíciu v analytike vzoriek životntl-ho

prostredia je rontgenofluorescenčná analýza (RFA) ako mnoho-

f»rvková metóda na identifikáciu a stanovenie prvkov pomocou

ich charakteristického róntgenového žiarenia, vyvolaného

.pôsobením zdroja primárneho žiarenia- Zavedením rádionukli-

dov ako excitačných zdrojov získala klasická rontgenofluo-

rescenčná metóda, ktorá používala na excitáciu charakter is-

1 ckého žiarenia vo vzorke rontgenové trubice, rad výhod,

iii.'dzi ktoré patria najmä:

"iroká možnost výberu zdrojov primárneho žiarenia, jedno-

duchá manipulácia pri výmene,

- stabilita intenzity primárneho zdroja (v rámci jeho rozpa-

dových charakteristík),

- finančná dostupnost v porovnaní s klasickou RFA,

- zvýšenie bezpečnosti pri práci.

Analytické kritériá ako dôkazuschopnost, citlivojMT, so-

lektivita možno ovplyvni t vhodnou volbou excitačnýf "u a do-

tí'kôijých podmienok merania charakter j stiokého žiarenia.

V oblasti monitorovania kvality ovzdušia sa rádionukli-
clová RFA uplatnila vo dvoch smeroch :



35

1. analýza tuhých aerosólov

2. analýza gravitačného prašného spadu.

Pri analýze aerosólov sa využíva skutočnosť, že inten-

zita charakteristického fluorescenčného žiarenia v tenkej

vrstve vzorky je priamo úmerná koncentrácii prvku vo vzorke.

Aerosóly sa zachytávajú najčastejšie na vhodných filtroch,

pretože takto pripravenú vzorku je možné priamo analyzovat:

bez ďalšej úpravy. Analytický výsledok sa ziska odčítaním

z analytickej kalibračnej krivky, ktorá sa ziska nameranítn

série kalibračných vzoriek. V časopiseckej i knižnej litera-

túre možno nájst veľké množstvo praktických aplikácii rádio-

nuklídovej RFA aerosólov s rozsahom stanovitelných prvkov od

Si po Ba a s hranicami dôkazu od jednotiek po sto ng/m~3

11,21.

Analýza gravitačného prašného spadu

Problematika analýzy gravitačného prašného spadu si vy-

žaduje odlišný prístup ako v prípade analýzy aerosólov.

Vzorky prašného spadu sú vo forme tuhých práškových materiá-

lov s velmi variabilným granulometrickým zložením. Vzorky sa

väčšinou analyzujú vo forme tabletovaných nasýtených vrstiev

alťíbo vrstiev prechodných hrúbok, pri ktorých sa výrazne up-

latňujú vplyvy mabrix-efektu na intenzitu fluorescenčného

žiarenia. V-/.hladom na zloženie matrixu (nízke priemerné pro-

tónovť- číslo) sa uplatňujú najmä absorpčné javy a vplyv veľ-

Iíost.i častíc. Absorpciu je možné kvantifikovat stanovením

celkových hmotnostných absorpčných koeficientov (výpočtom

altrbo crxpuriraent.ŕiliie). Korekcia na vplyv veľkosti částic vy-

žaduje zložitejšie teoretické modely, alebo experimentálne

overovanie na vzorkách so známou distribúciou velkosti čas-

tíc, čo je v praxi dost komplikované. Z toho dôvodu je jed-

noduchšie vzorku granulometricky upravit tak, aby maximálna

volkost zrna nepresahovala hodnotu približne 44 ujn, čo je

pre práškové mnloriňly maximálna velkost častíc, pod ktorou

.sa ošte neuplatňuje vplyv veľkosti častíc na intenzitu fluo-

rescenčného žiarenia [3].
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Experimentáne overenie a optimalizácia rádionuklidovej RFA

pre stanovenie koncentrácie anorganického prvkového znečis-

tenia prašného spadu

V rámci experimentánych prác pri optimalizácii metódy

boli riešené tieto čiastkové problémy :

1. odber a úprava vzorky,

2. volba vhodného zdroja primárneho žiarenia,

3. optimalizácia geometrických podmienok merania,

4. výber metódy na korekciu matrix-efektu.

Spektrometrický systém, na ktorom boli vzorky analyzo-

vané, bol zložený z nasledovných časti :

- Si(Li) detektor (ÚJV ftež) s rozlíšením 200 eV pre energiu

•8Fe,

- meracia hlava (vlastnej výroby) s vyměnitelnými anulárnymi

rádionuklidovými zdrojmi a BFe, •**Pu, lo«»Cd (Amershan,

U.K. )

- zosilňovač CANBERRA 2020,

- mnohokanálový analyzátor CANBERRA 35 PLUS,

- personálny počítač DATAS AT.

Na overovanie a optimalizáciu metódy boli použité štan-

dardné referenčné materiály charakteru úletových popolčekov

ECH, EOP a ENO (ŮRVJT Kosice), ktoré svojim zlozením (aluao-

silikátová matrica, obsah stopových prvkov) zodpovedali

približne zlozeniu reálnych vzoriek prašného spadu.

;zorky prašného spadu boli odoberané normovanou Bergen-

hoferovou metódou [4], kvapalný podiel bol odparený a vysu-

šený odparok bol rozotretý a zhomogenizovaný. Bola odskúšaná

príprava tenkých vrstiev a tabletovaných vzoriek. Analýza

tenkých vrstiev ukázala nevhodnost tohto spôsobu úpravy,

preto bola zvolená alternatívna úprava vzoriek tabletovaní M.

Vzorky boli tabletované samotné, alebo s prídavkom pojidla

X-Ray MIX (Chemplex, U.K.) na laboratórnom lise. Pretože

v tabletovaných vzorkách sa výrazne uplatňujú vplyvy

matrix-efektu, bol vyšetrovaný vplyv nasledovných parametrov

na intenzitu fluorescenčného žiarenia :

- vplyv veľkosti častíc,

- vplyv lisovacieho tlaku,

- testovanie homogenity tabletované:j vzorky,
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. - vplyv plošnej hmotnosti tabletovanéj vzorky.

Výsledky experimentov ukázali, že na potlačenie vplyvu

velkosti částic postačuje rozotretie vzorky v achátovej mis-

ke. Optimálna hodnota lisovacieho tlaku Je 20 MPa. Spôsob

prípravy zabezpečuje dostatočnú homogenitu materiálu i vyli-

sovanej tablety. Vzhladom na pomerne veľkú hmotnosť vzorky,

potrebnú na dosiahnutie nasýtenej vrstvy pre všetky stanovo-

vané prvky, boli vzorky analyzované ako vrstvy prechodnej

hrúbky.

V rámci optimalizácie spektrometrického systému bola

testovaná geometria merania - t.j. vzájomná poloha vzorky,

žiariča a detektora a priemer vzorky. Z dostupných rádionuk-

lidových zdrojov bolo pre analýzu zvolené lo*Cd vzhladom

k jeho vyhovujúcim rozpadovým parametrom (energia žiarenia,

polčas rozpadu). Pre dané experimentálne podmienky boli sta-

novené hranice dôkazu, ktoré sa pre prvky Cr-Zr pohybovali

v hraniciach 2,78-0,47 ug.

Z velkého počtu metód na korekciu matrix-efektu bola

vybraná metóda navrhnutá Tominagom f5]. Táto metóda bola

upravená pre analýzu vzoriek prechodnej hrúbky. Metóda

vychádza zo základných vztahov pre závislost intenzity fluo-

rescenčného žiarenia prvku od jeho plošnej hmotnosti. Korek-

cia na absorpciu bola robená pomocou efektívnych hmotnost-

ných absorpčných koeficientov stanovených experimentálne

transmisne-einisnou metódou. Pri overovaní metódy na štandar-

dných referenčných materiáloch ECH, EOP a ENO boli stanovené

prvky Ti, Fe, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Zr a Pb. Relatívne chyby

stanovenia sa pohybovali od jednotiek % (pre prvky Zn, Rb,

Sr a Zr s koncentráciou sto ppm a viac a Fe s koncentráciou

jednotiek X) po max. 45 X (Ti s koncentráciou 0,67 % ) .

Vypracovaná metóda rádionuklidovej rôntgcnofluorescenč-

nej analýzy práškových vzoriek bola využitá pri stanoveni

dlhodobého prvkového znečistenia prašného spadu v okolí a na

území mcst;i Košíc v rokoch 1987-88.

Na zóklíule výsledkov experimentálneho overovania navrh-

nutej tuetódy in o ž u o poveriaC, že rád i onuk liíiová rôntgenof luo-

ľoí:coiičiiá analýza ako innohoprvhová metóda je vhodná na sta-

nuvoniť sliediie tužkých a taiiliých prvkov v gravitačnom praä-
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nom spade. Rozsah stanovitelných prvkov je závislý od budia-

cích <* detekčných podmienok, od koncentrácie stanovovaných

prvkov a od zloženia a koncentrácie Matrixových prvkov. Me-

toda je vhodná na využitie v analytických laboratóriách,

pretože vyžaduje len Minimálnu úpravu vzorky, je časovo ne-

náročná a počet nutných aerani (pre stanovenie efektívnych

fiMotnostných absorpčných koeficientov) je možné značne zre-

dukovat, čo Má význam najmä pri mnohoprvkových analýzach

väčšieho počtu vzoriek.
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•J, U J ./G P3iJ»w lv/-J Ľ.o-/.,.£. JJ <ii..tu.ul

j . í^ Iní k

data v rádioekológie a využitia jadrovej technik-/. Koúica

á V 0 D

Vývoj a výroba automatických sy3téisov na dobu J la v posladnoa
období vaľký v/znaaa. Keustály rozvoj takých oblastí 3ko je
ochrana a tvorba životného prostradia, farcácia, klinická
biochémia, kontrola poltaohospolárskaj a ?ri3~ys2ln-2 j proJukcio
kladie stále vyšla nároky na vykonávanie analýzy s Josiďtočnou
presnosťou, správnosťou a rýchlosťou* Italšou požiajavkoa j-3
ciniaálny zásah Slov3ka Jo procesu, teda autoa^tlzúcia analy-
tického postupu*

V snoh/ch vadných oblastiach sa Široko využívajú aara
v prúJi-icich kvapalinách* Kontinuálni -.ainaís sa požaduji
pri kontrola prioayselných procesov, pri kontinuálnom slado-
vaní znečistonia prostredia alebo v lokárstve* nnalýzy lící-
Lrctnych vzorlok v prúdiacich kvapalinách sú výhodné pre aato-
jjtizácia mrzni a ucoSríujú spracovania vaTkého počtu vzorisk*

Joinou z novších tochník využívajúcich aarania v prúdiacich
kv-?3liníeh js prietoková injekSná analýza (Flow injection

jnJlyjij - ?Lt ) . Joj rýchly rozvoj otvoril možnosti pra
jďinoJuchti xjnipulíiciu a výrazná nízku apo trs ti u vzoriek
a roztokov chssikďlií. Využitia .uikropočít-ičovej tďchniky

ureo Snilo vysoki rýchlosť spracovania signálu, vyhodnotenia
doiiahnjt/ch výsledkov a vyiďlu úroveň autOĽJtizácia postupu
spolu Q autooatickou prodípravou vzoriek. 7oľl)ou vhoJných toch-
nick/ch komponentov OJ dosiahla prosaosi získaných

Vo výrobo automatických analyzátorov js aaSné slonova** lva
hlavná äirary v/voja. Trvjm ja v^voj, zvačäa technicky nároč-
ných s-iriadtjní, v ktorých jo vso-ka 3 vhoinýiQ čin i lio-c uaij^t-
nanťi v inJividu^lnoa konttijnori* Jruhýa j« rosvoj r.--»ria3íní
s využitím priotoku pra tr.in.-port vz-í-ky do důť!k5nJho uy^tócu
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V prietokov/ch analyzátoroch je analytická koncentrácia meraná
kontinuálne v prúde kvapaliny* Tieto analyzátory sú založené
ba3 na principe segmentovanej prietokovéj analýzy, reprezen-
tovanej firaou T-echnicon (Uď>0, alebo na systase nesegmen-
tovanej prietokovej analýzy, reprezentovanej firaau Tecator
(5véd3ko). Tieto dve riedenia analyzátorov sa l íš ia hlavne

spSsoboai dávkovania vzorky do prietoku a využitím prirodze-
nej disperzie v prúdiacej kvapaline. Segmentovaná prietoková
3nalýza využíva stále nasávanie vzorky do hadičiek asilého prie-
aeru striedavo s činidlo x, ktorá zároveň slúžia ako čistiaca
kvapalina* Týmto spôsocoo sa v hadičkách vytvoria kvapalinová
zátky navzájoD oddelené vzduchov/mi bublinami, ktoré obmedzujú
vzájoaié zoíoäavanie vzoriak a prispievajú k rýchlej hosojá-
nizácii sútokom vznikajúcich zaasí. Záznam cnímaný prietokovou

kyvetou tvoria stúpajúce a klesajúce krivky, charakterizujúce
pozíciu aadzi dvoaa stacionárnymi staval. Ich vzdialenosť je
úaarná analytickej koncentrácii sledovanej látky* Prie prie-
toku kvapaliny hadičkou dochádza v ustálenoa stave k rozloženiu
postupných r/chlostí pozdĺž súradnica kolmej tu os h-mičky.
„lolokuly rozpuJtsnej látky po^tujujú reznou rýchioa-ou, v J^clal
ku čoho iocháJza k disperzii vzorky* láto .iá za nislsJok TOZ-
Sirovania registrovaných píkov, 60 a^že víaať k ich
pr skryti j . ľoxuto javu aaino prciísS preiížcnís Joijy
čistiacej kvapaliny, čia sa zvaúší vzdialenosť scizi píkai.

.»lc ale trooa zachovať frekvenciu stanovenia, siní sa zodpove-
i jico skrátiť Joba nasávania vzorky* I/a dochúi ku vzniku
..axia, ktoré zodpovelajú neatacionárr.esj stavu, '/ýiky tJkýchto
pi tov zostávajú i naďalej funkciou koncantrúcio, uvjak záviaia
m vo '̂koati dis?erzi«* Ton t o stav jo aoinj do îJímúť aplikovaním
prietokovej injekčnej anal/ry.

2. PRrj;o;:o7<. ^ J T . ;

A rospaktíve n-jK-^^ntov-ná prietoková jnJl/z.ä j ; zvla-
žená nu injiktov^ní kvapjlnej vzorky Jlo pohybujúceho SJ no^a
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t ováného nosniho prúdu vhodnej kvapaliny. Ihjektovar.l vzorka
vytvára zónu transportovanú k detektoru, ktorý zaznamenáva
charaktaristický fyzikálny parameter (napr. absorbaciu).
Schéasticky FXA pozostáva z čerpacieho systésu na poháňanie
nosného prúdu, z injektora, poaocou ktorého je definovaný
objea vzorky vstreknutý do nosného prúdu, z reakčných cievok,
v ktorých dochádza k rozptýleniu vzorky a k reakcii vzorky
so zložkami nosného prúdu za vzniku produktu detekovateInáho
prietokovýa deťiktoroa* Odozva detektora je zaznamenávaná
zapisovačoa, pričom zásnaa má tvar piku s vyďlcou úaarnou
analytickej koncentrácii.

FI* je založené na koaälnácii troch črt:
- riadenej disperzii vstreknutsj vzorky počas jej transporta

s siesta injektavania do aiesta detekcie
- reprodukovatelhosti vstreknutého oojeou vzorky
- reprodukovate^hosti podaienok prietoku kvapalín.

Flk uj?2nuje vysokoreprodukovateThý výstup aj napriek tosj,
le:

vzorky a cinidiel nie je úplni
k chemickej rovnováhe

- sijnál je pracholný, t.j. nedosiahne rovnovážny stav .
Základná kvantitatívne charakt aridity

princíp detekcie
03JSS injaktovanej vzorky
priemer reakčn/ch cievok
dĺžkJ reakSn/ch cievok
prietokové rýchlosti
ob je a
frekvencia i
spotrooa cinidiel

optický, dlektrocheaick/
30 - 200 7ul
0,4 - 1,0 sa
40 - 200 en
0,4 - 2,0 1

8 - 4 0
jO . 200 analýz za hoiinu
desatiny ml na
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3. APLIEÍCIA FIA

Prostradníctvoa PIA, zavedeno j T roku 1975* v spojení
s rSznyai detektorxi, Qol stanovený celý rad organických a anor-
prvkov a zlúčanín. Okrea klasických spektrofotoaetrických sta-
novaní aozno rytiil t FZÁ pri kineticko-katalytických raakeiách
vl'JkJ vysokej prašnosti xoiaďávďnia Siniďiel a doďrlania kon-
štantných reakSných čJsov, ktoré je ?I* schopná zabezpečiť*
Slektrocheaickýa aplikácia3 sa venuje hlavne v UJÁ.

7 prjxi 3ú najviac poaSivinď spaktroaatricki ^etóiy FZJ%-3ta~
novenia prvkov a zličonín:
- pri Mocheaick/ch stanovaniach v oiolasick/ch sstariáloch

(stanovenia silikózy, vápnika, haríík3, draslíka, bóra, hliníka,
3ÍTJR0V, protainov, oxidu uhličitého, aaoniaku, kreatínu,
blliruoín, cholesterolu}

- v oblasti ochrany a tvorby livotn-ího prostraliJ (analýzy rôznych
typav pi J a v* 2, stanovania hliníka, vápnika, ho"5í>.a, ko-
bJltu, chrósu, 3Íranovt Jusit^nov)

- pre potravinářsko účely {stanovenie vápnika v dliaku)
- pro klinickí aplikácie o poiobna*



RMDr. Michal FEČIK, Ostav rádioekológie a využitia jadrovej
techniky. Kosice

Prietokový injekčný mmtyxmtor PIA - 01
V prednáške Je popísaný prietokový injekčný analyzátor

PIA-O1, ktorý bol vyvinutý v Ústav* rádioekológie a využitia
Jadrovej t«chniky. a Jeho súčasné možnosti využitia.

i.
Práca analyzátora Je založena na princípoch prietokovej

injekčnej analýzy C flow injection analysis. PZA X Pod-
statou PIA, ktorá Je t iež označovaná ako "nesegmentová prie-
toková analýza" Je vstreknutle kvapalnej vzorky do pohybujú-
ceho sa nesegmentovaneho nosného prúdu vhodnej kvapaliny.
Xnjektovaná vzorka vytvára zónu transportovanú k detektoru,
ktorý kontinuálne zaznj—nava charakteristický fyzikálny pa>-
raawter*.

Schematicky pozostáva prietokový injekčný analyzátor
z Čerpacieho systeau na pohaftanie nosného prúdu, z injektora
na vstreknutle presne definovaného objesu vzorky Uo nosného
prúdu, a z reakčnej cievky* v ktorej sa vzorka rozptýli *
reaguje so zložkaad nosného prúdu x» vzniku produktu
detekovateľného prietokovým detektorom. Odozva detektora mô-
že byt zaznamenaná zapisovačom. Typický výstup zo zapisovača
ma tvar piku s výtkou úmernou analytickej koneentracii. Čas.
ktorý uplynie medzi vstreknutím vzorky a objavením sa piku
Je dobou, počas ktorej prebieha chemická reakcia.

FIA Je založená na kombinácii týchto troch Čŕt*'*.-
- riadenej disperzie vstrefcnui»J zóny vzorky počas Jej tran-

sportu do miesta detekcie,
- reprodukovateľného zabezpečenia podmienok prietoku kvapa-

lín a Časovania va vKetkých bodoch každého cyklu analýzy.
- r»produJcovit*Ift*ho vstrekovania vzoriek do systému.
FIA poskytuje vysokoreprodukovatelné výsledky* aj keď
- zmiešanie vzoriek a činidiel nie Je úplné
- nedosiahne sa chemická rovnováha
- výstupný signál ma dynamický charakter.
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Hajvýznaanej£ia aspektoa aetody FIA j * koncepci* kontrolova-

nej disperzi* zóny vzorky? ktorá Je volená tak. aby Jej stu-

pen vyhovoval analytické**! postupu, padla aoznosti bez dal-

s*J prmdúprr y kvapalnej vzorky.

2. rrimtm*9Vf injefcea* a«aly«**ar PIA - t .

Prietokový injekčný analyzátor Je autoaatický svstéa
riadený aikroprocesoroa. určený na rutinné sériové analýzy
kvapalných vzoriek na baz* fotometrickej detekcie. Uaoznuje
vysokod t l ivé a reprodukovatelné stanovanie Širokého spekt-
ra vzoriek v aode aer ani a výsky piku alebo technikou zasta-
veného prietoku. Haarané výsledky su po ukončeni aerania
Jednotlivých vzoriek autoaaticky zobrazované na displeji
pristroja a tlačené tlačiarňou. Pristroj a* vyvedené konek-
tory na pripojení* analógového zapisovača a externého počí-
tača.

Pripojenie analyzátor a PIA-Ot k pocitacu ZBW-PCXTVAT u-
aoinuj* pracú s analyzátoroa na vysokej kvalitatívnej úrov-
ni. Bol vyvinutý prograaový balifc. ktorý obsahuje riadiaci
software a software pre spracovanie naaeraných údajov.

Použiti** pristroja naahradza aanualne analýzy a plne au-
tóaatlzuje analytické postupy za súčasného znižovania finan-
čných a Mterialových nákladov na analytický rozbor. Prís-
troj pozostáva z sanica vzoriek, čerpacieho, injekčného, re-
akčného, prietokového, detekčného a elektronického systéau.
systéau prooraaového zabezpečenia a systéau pridavných za-
riadení.

Technicfco-efcoaeejicfcé yar—We a charakteristiky analyxa-
tora PIA-Mi
produktivita analýz : 30-190 analýzxhod
reprodukovatelnosC analýz : % Vi
spotreba člnidlel : typická 1 al/ain
sódy sarani* : výška píku. pik - pik

Ctechnika zastaveného prietoku)
styk s prostredia : analógový výstup O-5 V

digitálny výstup - sériový RS 23S
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. spektrálna oblasť detekcie : 400 - 7OO nm

509í-né šetrenie spotreby vzorky v režime práce "SAVE",

plnoautomatizovaný systém riadenia a vyhodnotenia výsledkov,

ochrana zdravia pri práci Ouzavretý systénO,

nlzk* náklady na rozbor vzorky,

aožnosť aplikácie viacerých technik prostrednícstvom Špe-

ciálneho injektora včetně zriedovania vzoriek priamo v sys-

téme.

MeniC vzoriek Je karuselového typu so 40 plastickými skúmav-

kami prm analyzované kvapalne vzorky. Jeho konštrukcia umož-

ňuje polohovaním pohyblivého ramena a zásobníka vzoriek us-

kutočniť výber ľubovoľnej analyzovanej vzorky a prepiach

prietokového systému.

čerpací systém Je tvorený dvomi peristaltickými čerpadlami,

ktoré poskytujú 8 Čerpacích dráh s reguláciou-tlaku a dopřá-

vaného množstva kvapaliny. Regulačný segment umožňuje vyra-

denie zvolenej hadice z Čerpacej Činnosti a opätovné zarade-

nie bez zmeny predtým nastavených hodnôt přítlaku.

Injekčný systém zabezpečuje odmeriavaní e objemu kvapalnej

vzorky a Jej zavedenie do nosného prúdu v požadovanom časo-

vom a pracovnom režime. Je tvorený otočným dvojpolohovým in-

jekčným ventilom, ktorý umožňuje prepojiť 8 nezávislých hyd-

raulických ciest so vstupom na rotore alebo statore ventilu,

čas lnjektovania môže byť v rozsahu O.l-OO.d sekúnd. Špe-

ciálny injekčný ventil umožňuje rôzne spôsoby dávkovania:

-injektovanie pomocou slučky C 30 - 200 fjl 3

-časové injefctovanie minimálne 100 (A

-narieďovanie vzorky dávkovaním zóny s vysokou disperziou

-technika splývajúcich zón.

Reakčný m prietokový nymt*m slúži na zostavenie prietokového

systému a pripájanie Jednotlivých prietokových dráh prm pri-

dávanie činidiel a pripájanie reakčných cievok. Základnou

časťou Je reaktor so 4 vyberateľnými a 2 pevnými segmentami.

Dotokčný fotometrický systém Je Jednonolúcový systém pracu-

júci vo viditeľnej oblasti spektra na báze interferenčných

filtrov. Vlastným detektorom svätia Je termostatovaná kremí-



ková fotodióda. Súčasťou optického systému je špeciálna

kompaktná prietokov* křemenná kyveta, ktorá umožňuje ľahký

únik vzduchových bublín a zavedenie zóny vzorky b«z jej roz-

triestenia do optickej osi fotometra.

Elektronický aystéa pozostáva z napájačieho zdroja, riadia-

ceho a vyhodnocovacíeho systému, ovládacieho a snímacieho

systému a Jednotiek styku analyzátor a s okolí ai.

Symtém progr —loreho xabexpeCeni* zahŕňa v sebe súbor progra-

MOV pre riadenie analyzátora a vyhodnotenie nameraných dat.

9. MA - OS a omomný postač.

Analyzátor PIA-O1 Je možne pripojiť cez sériový inter-

fejs RS-232 ku poCíaCu triedy IBM-POXTVAT. Pre komunikáciu

analýzatora s externým počítacom bol vyvinutý balík progra-

mov:

a) demonstraCný program FIADEMO VI. O. slúžiaci ako didak-

tická pomôcka pre začiatočníkov alebo na demonštráciu

možnosti riadiaceho programu

b) program riadenia a komunikácie označený FIAPC VI. O, slú-.

žiaci pre zabezpečenie komunikácie s užívateľom, riade-

nia analyzátora a spracovania nameraných údajov.

.Užívateľ komunikuje s programom prostredníctvom ponuky "Me-

nu" s možnosťou otázky CHelp) na funkciu vybraného paramet-

ra. Práca s programom Je preto ľahká a pohodlná aj pre uží-

vateľa bez dlhej praxe s výpočtovou technikou.

Program FIAPC v rámci prípravy analýzy umožňuje:

priame ovládanie mechanických jednotiek analyzátora One-

niC vzoriek, peristaltieké pumpy. inJekCný venti l , . . .5

- zadávanie parametrov analýzy a kalibrácie

- voľbu režimu merania a spracovania výsledkov Cvýška, š ír-

ka, plocha piku, meranie pri zastavenom toku, meranie

rozdielu výsky píkov, negatívny pík)

- tvorbu nezávislého pracovného režimu pomocou zadefinova-

nia Časového riadenia mechanických Jednotiek analyzátora

v rámci Jedného analytického cyklu

- označenie vzoriek.
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- zápis/čítanie nastavených parametrov d©/zo súboru na dis-

ku

V '.riebehu merania program umožňuj*:

vykonať kalibráciu s možnosťou volby počtu kalibračných

roztokov C3-8D a počtu meraní Jedného roztoku C1-Ô5

- zobraziť kalibračnú krivku a základnú Statistiku o kalib-

račných meraniach

vykonať meranie po Jednom kroku alebo v automatickom re-

žime

- pri viacnásobnom meraní v automatickom režim* vylúčit od-

lahlé hodnoty Statistickými testami

- zobraziť analytický signal a vietky najdôležitejšie in-

formácie o vykonávanej analýze v reálnom čase na monitore

počí tača

- zastaviť alebo zrušiť vykonávanú analýzu

- vytlačiť spracovane namerane údaje na tlačiarni alebo ich

uložiť na disk.

A. Možnosti praktického použiti* PIA - Ol.

Automatický prietokový injekčný analyzátor predstavuje

diagnostické zariadenie určené na stanovenie prvkov a zlúče-

nín absorbujúcich svetlo vo viditelnej oblasti spektra a up-

latňuje sa hlavne pri sériových analýzach veľkého počtu vzo-

riek v týchto oblastiach:

a) ochrana životného prostredia Canalýza vod?

b) klinická biochémia Canalýza krvného séra. moču,. . . >

c) poľnohospodárstvo Canalýza pod. rastlín, krmovín)

d3 potravinárstvo Canalýza mlieka, nápojov, masa, zeleniny?

e? výskumné účely

Metodiky, ktoré boli zatiaľ vyvinuté pre analyzátor

PIA-O1 sú zobrazené v tabuľke č. 2. a v ich vývoji sa bude

dal ej pok r ačova ť.
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Tab. č. 1 Charakteristické parametre analyzátora PIA - Ol

Funkčná Časť
analyzátora

Parameter

menič vzoriek kapacita karuseli
objem vzorky :

4O vzoriek
3,5 ml

čerpací system

injekčný
systém

reakčný
a prietokový
systém

detekčný
systém

elektronický
systém

počet peristaltických púmp : 2
počet otáčok motora pumpy : 42,S ot.xmin
počet valcov pumpy : 8
počet nezávislých kanálov na pumpe : 4
materiál čerpacích hadie : tygon
prietokové rýchlosti : O,44; 0,66; 1,86;

1.87; 2.3 ml/min

počet vstupov/výstupov n* rotore : 8
počet vstupov/výstupov na rotore : 8
vstrekovanie slučkou : 30 - 2OO tul
časové vstrekovanie : min 1OO /JÍ
čas preklopenia injektora : • 25O ms
materiál rotora .- teflon + nerezová oceľ
materiál statora : plexisklo + nerezová oceľ

druhy a množstvo 4 ks trojdráhové
reakčných segmentov : 2 ks dvojdráhové
držky reakCných cievok : 30 cm, 60 cm. 90 cm
s možnosťou ich vzájomného spojenia
do v£č*ieh drzok
vonkaJSÍ-^vnútorný priemer cievok : 1.4/O.6 mm
materiál reakčných segmentov : plexisklo
materiál reakčných cievok : teflon

spektrálny rozsah :
monochromatizácia žiarenia

400 - 7OO nm
12 ks interfe-
renčných f i l tro

zdroj žiarenia : wolframová žiarovka 12V/15W
detektor žiarenia : fotdioda
úroveň iumu : max. O.O01 A. u.
prietoková kyveta : kompaktná křemenná
vnútorný objem prietokovej kyvety : 18 pi
držka optickej dráhy kyvety : 10 mm

použitý mikroprocesor
vnútorná pamäť

interface
prevodníky

termotlačlareA TP-2O

MHB 8O8O A
EPROM 16 kB
RAM 4 kB
KS - 232

A X D 8-bitový
D • A lO-bltový
1O zn*kov na. Šírku
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Tab. C. 3 Zoznam metodík vyvinutých pre PIA-O1.

Stanovovaná
látfci

amoni ak

aaioniak

amoni ak

amoni ak

amoniak

bielkoviny

bil irubin

dusíčnany

dusičnany

duši čnany

duši čnany

dusítany

duši tany

duši Lany

fenol

fosfor

í jsf or

fosfor

chloridy

chloridy

chloridy

chloridy

chloridy

Matrica

voda

voda

voda

podá
umelé
hnojiví
sérum

sérum

voda

voda

voda

rastliny

voda

voda

rastliny

odpadne
vody
voda

rastliny

pôdne
výluhy
voda

voda

voda

rastliny

kŕmne
zmesi

Rozsah
od - do

0.05-1 mg/l NH*-N

1-1O mg/1 NH«-N

10-100 mg/l NH*-N

O.2-1.4 mg/l NH«-N

0.1-1 g/l NH«-N

1O-OO mg/l

1O-161 pmol/l

0,05-1 mg/1 NOi

O,S-S mg/l NOi

5-5O mg/1 NOi

O.5-1O mg/1 NOÍ

10-100 Ltg/1 NOi

O.O5-1 mg/1 NOS

O,1-2 mg/1 NOz

0.S-10 »g/l

O.OE5-1 »g/l P

O.5-1O mg/1 P

0,1-3 mg/1 P

l - l l mg/l Cl"

10-11O mg/1 Cl"

50-300 mg/1 Cl"

10-100 mg/l Cl"

10-100 mg/l Cl"

Detekčný
l imit

SO /jg/1

0.5 mg/1

5 mg/l

0,3 mg/l

50 n»g/l

1,5 mg/1

O,O2 pmol/1

1O jug/1

O.l mg/l

O. S mg/1

O,16 mg/1

2 jug-a

10 pg/1

O.O25 mg/1

0.15 mg/1

0.O12 mg/l

O.O6 mg/1

0.025 mg/1

0,25 atg/1

1.3 mg/1

5 mg/1

1.3 mg/l

1,5 mg/l

Frekv
rh"1]

4 0

4O

4 0

4O

4O

6O

6 0

6 0

6O

4O

4O

0O

eo

6 0

12O

8 0

1 2 0

1 0 0

1 2 0

120

12O

8 0

8 0
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Tab. č. 2 Cpokračováni

kod«in

oxid uhličitý

oxid uhličitý

oxid uhličitý

vanád

vápnik

vápnik

vápni k

žaltzo

l iečivo,
s*run

voda

minerálna
voda

napoj*

voda

voda

voda

voda

voda

O.06-O.6 mg/l

2O-180 «g/l COz

100-1O0O »g/l XOÍ

1-1O g/l COa

2.S-10 mg/̂  V

O.1-5 mg/1 Ca

1-20 aig/1 Ca

5-1OO mg/1 Ca

O.O5-1 mg/1 Fe

O.O6 mg/l

5 mg/l

10 mg/l

1OO mg/1

2,5 mg/1

O.O5 mg/l

O,4 mg/l

1 mg/l

O.05 rog/1

SO

1 2 0

12O

12O

4 5

6 0

7 2

6 0

144
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Pocltacemi ř lzmý analyzátor FIA-Oi

J. Nezkusil. URVJT Kosice.Komenského O. O4O0H KoSice

l.ÚVOD

V ÚRVJT Kotle* byla zahájena výroba automatického

chemického analyzátor* PIA-O1. pracujícího na principu

průtokové injekční analýzy s fotometrickým detektorem.

Součástí přístroje je kromne fotometrického detektoru a AD

prevodníku take dvopolohovy. injekční ventil. dve

peristatické pumpy, menic vzorků se zásobníkem na 4O vzorků,

displej a tiskárna pro zobrazení výsledků měření.

Analyzátor P1AQ1 Je schopen plne automatického provozu

v autonomním refiimu s možností vyhodnoceni dat v modech

vyska-píku a stop-flow. Prístroj je možné pripojit k

počítací IBM PCXT/ÄT a tím rozšířit jeho možnosti v

automatickém režimu fízeni. Článek popisuje program pro

počítač PC. který zajistuJe řízeni analyzátoru PIA-01 a

vyhodnoceni naměřených dat.

E. POPIS PROGRAMU

Řídicí program FIAPC je napsán v Jazyce Turbo Pascal,

některé čisti programu Jsou psény v assembleru. Pro svou

prací vyžaduje program minimilné 290 kB paméti a grafický

adaptér EGA. Pro styk s analyzitorem PIAO1 Je použit sériový

lnterfejs RS-232.

2.1 Zadaní parametrů analýzy

Zádivani parametrů nutných pro odstartovaní mif mni a

vyhodnocení, i zadiní a volba všech dalších parametrů

programu se provádí přez nabítku uživateli tzv. Menu
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systémem. Uživatel s i klivtsou pro ovládaní kurzoru vyb*r«

položku kterou chce zadat nebo změnit, a potvrdí vyber

stiskem klávesy. Enter. Podle povahy parametrů se otevře

dal si okénko, kde j * možnost popdrobnejsi volby, nebo přímo

možnost zadáni číselného udaj*. Po vybraní položky kdekoli v

•tnu J* moiné s t lačit klawsu Fl a systAa podá inforMac* o

zvolán* poloze* C tzv.kont*xtov» ori*nlovaný h*lp X

2.2 Příaé ovládání PIA-W

Vyber*a položky "Manual aovt" v a»nu prograra. uživat*li

usaožní přímé ovládaní ••cháni ckých ko«pon*nt analyzátoru

PIAQ1. Uživatal «uz* roztafi*t a zastavovat J*dnotliv* pumpy.

ota£*t lnj*kcní« v*ntil*». otáfi*t B*ni£*» vzorků a nalézt

žádanou polohu měnič*. Tímto způsoben lz* provést zaplavení

syst*aiu r*xp. J*ho propláchnutí.

3.3 Testovaní PIAO&

Uživatel «á Možnost otestovat základní funkce automatu

PIA-O1 spustením testu. Je so2ne testovat meni<E vzorek,

peristaltiku, displej a tiskárnu. Krom* těchto základních

testů řídící program umožňuj* zavést do Pí Ad libovolný- Jiný

firemní test C ožlvovací a «*rvišni testy 3 volbou

"Load_t*st".

Kromě těchto testů, které ověřují základní funkce PIAO1

lze spustit test stabil ity AD konvertoru a test

reprodukovatelnosti. které slouží k otestovaní celkove

způsobilosti přístroje pro analýzu.

2.4 Start mefení

Po zadaní potřebných parametrů a po připravení PIAO1 na

analýzu, můžeme spustit měření třemi různými spúsoby.

V režimu "Step" se provede vždy pouze Jedno měření

Jednoho vzorku. Tento režim slouží například k otestování

správnosti zadaných parametrů.

V režimu "Calibration" se provede automatické měření
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kalibračních vzorků a vypočítají se hodnoty kalibračních
koeficientů. Pro tento vypočet se používá regresní analýza s
možnosti volby lineární nebo kvadratické regresní krivky.
Obsluze Je na požádaní nakreslena kalibrační krivka s
regresními body a Jsou vypsány regresní koeficienty.

V režimu "Go" Je prováděno automatické měření a
vyhodnocení podle kalibrační krivky, pokud byla naměřena.
Obsluha si wftíf zvolit počet vzorků a počet měřeni na Jeden
vzorek.

3. VYHODNOCENI NAMCftENYCK DAT

Výstupní napět i fotometr ického detektoru Je převáděno
AD převodníkem na Číse lnou hodnotu. Data z AD prevodníku
Jsou Ctěna . s e vzorkovacím interva lem 0 . 0 2 s . Rychlost
pfevodu j e eo K S . CO* umožňuje r y c h l e z a sebou p ř e č í s t
několik hodnot.

3 . 8 Zpracovaní nameraných dat
Vzorkovací Interva l J e z á v i s l ý na d é l c e reakčního času

a méni s e tak. aby počet vzorkovaní během reakční ho času
nepres lh l 400. Vždy po uplynutí vzorkovacího i n t e r v a l u Je
S-krát po s o o é převedena hodnota vstupního napět i na AD
prevodníku C t . J . v Časovém i n t e r v a l u a s i 900 us X Tato
p e t i c e hodnot J* d á l e zpracována t a k t o :

- Je vyloučena nejodlehlejší hodnota a zbývající čtyři se
sečtou. Tím se přesnost pfevodu zvysi o dva bity.
* tato suma Je ukládaná do kruhového bafru v němž se
provádí devítibodové hlazení podle modifikovaného
Qblay-Savitzky filtru. Modifikace spočívá v zaokrouhlení
koeficientů tak, aby násobeni š lo provádět pouze pomocí
posunu a součtu. Tím Je zajlitená velmi rychlá filtrace,
která múze probíhat v reálnem Case.
- výsledek hlazení Je ukládán do pole 400 hodnot. V
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autonómnin režimu Jsou data ihned vyhodnocovaná, pri

komunikaci s PC Jsou data vysílaná do nadřízeného počítače.

3.3 Režimy aiřní a vyhodnocení
V řídícím programi v Menu "Set parám*" si obsluha múze

zvolit mod vyhodnocení a měřeni . Protože mody vyhodnocení
podle výsky, plochy a Cirky píku se nellSÍ co do algoritmu
f i zení mechanických komponent. Jsou uživateli vždy po
skonfiení Jednoho měření okamžitě zobrazeny plocha, fÍrka i
vyíka píku. Volba modu Je důležitá při vyberu parametru pro
kalibraci resp. při vyhodnocení z kalibrační křivky. Šířka
píku Je počítaná v polovin* výtky píku. Plocha a vytká píku
Je vztažena k úrovní level, která se počíta z prvních pěti
vzorkovaných hodnot aktuálního měření.

ftídícía algoritmem se l iSi režim Stop-flow, pri nftmz
ne*a saysl počítat a zobrazovat Jiné hodnoty nežli rozdíl
absorbanči v zadaných bodech zastavaní puap.

3.4 Kalibrace a aiťení s kalibrací
Kalibrační aWení Je- ao2n* provádět pr0 3-0 vzorků.

kazdy vzorek Je matné Mftfit několikrát. Pfi dvojím M*ř*ní je
výsledná hodnota průaer, při trojím a vícnasobn** měření Je
vyloučena najodlehlej*! maximální nebo mini malní hodnota
pomocí grubbsova testu. V menu "Set Parám" lxm zvolit typ
regresní křivky C přímka nebo parabola >. Podle teto volby
Jsou spoCítány parametry regresní krivky a po skončení
kalibračního měření Jsou zobrazeny. Ha požádaní Je mozn*
nechat si vykreslit kalibračnú křivku s body. podle nichž
byla vypočtena.

Pokud nebyla provedena kalibrace, výsledky měřeni v
režimu "Oo" Jsou zobrazovaný v bezrozměrných Jednotkách,
odpovídajících absorbacl. Pokud byla kalibrace provedena
výsledky Jsou v koncentracích odečtených zpětné z kalibrační
křivky.

V re2imu "Step" Jsou výsledkem vidy pouze bezrozměrné
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hodnoty absorbace.

4. ZAVĚJÍ

Řídící a vyhodnocovací program FIAPC dávat uživateli
Možnost pln* využít všech vlastnesti analyzátoru PIA01.
Poskytuj* vt*ch«n možný fconfort Jako je ukUdaní parametrů
mifwií na disk a J«Jlch nov* iav»d«ní do prograwu. pf«hl«dné
zobrazení vysl*dků v» forni grafu kr*sl*niho v r«aln*M £as«

a vypiš výsledných hodnot v pr«hl*dn*«tvaru. Navíc rozsifuj*

Možnosti PIA01 o vyhodnoceni v iaod«ch plocha a Sirka píku.

Úplň* nova j * revněř aoznost definovat s i vlastni fídici
algorithm mšŕmU.

Průtokový injekfiní analyzátor PíACM v spolupráci s
počítaíi tfidy IBM PO7CT/AT tvoři výkonný komplex pro

analýzu i pro výzkumné prace v* FIA.
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HIÍDr. Stanislav PISCA, Jarmila SDBBŠOVÍ, Valéria PILÄRIKCIf.',
Ústav soohygieny e veterinárnej techniky, Trnava
ITP AEALÝZA KYSELÍK V SIliŽACH

Knožstvo a zastúpenie organických kyselin • silážnej
hmote charakterizuje výsledok feraentačného procesu a. je sú-
cestou laboratórneho hodnotenia akosti siláží a 3ená2í*

V súčasnosti najrozšírenejší spôsob cheoickej analýzy
organických kyselín v silá£ach a senážach je alkallcetrické
stanovenie po rozdestllovaní s vodnou parou pódia ČSN 46 70
12.

Už v roku 1978 BOČEK et al. použili na analýzu organic-
kých kyselín v silážach analytickú kapilárnu izot&choforézu.
Použitý operačný ayatim umožnil rozdelenie kyselín: sravčej,
mliečnej, octovej a maslovej, aveak SirSle praktické uplat-
nenie tento systéa nenašiel*

Problematikou izotechoforetickej separácie salónov vo
výluhoch sllásí, stnáží a bachcrových štiav sa zaoberal vo
cvojcj atestaínej práci SlHO /1985/. navrhnutý operačný -;c-
tétz dovoluje spolahlivo stanovil* kyseliny: mravčiu, mliečnu,
octovú, propiónovú, n&slovú, valérovú a fosforečnú, avSak
noiĽ.o2nuje stanovenie dusičnanov, ktoré sú sávaSnýn uk&zovc-
tolon zdravotnej nezávadnosti výživy.

5 delom preklenul tento nedostatok, optimalizovali e.-e
operačný cystém. K tomu boli využité acidobázické vlastnosti
fc.T lyžovaných kyselin a spolupôsobenie retardačného účit^ai
ko-pvatiónu. Analýza bola realizovaná v jednej kolóne. Týra
•b dosibhlo podstatnálio skrátenia doby analýzy* /řisca a kol.,
nepublikované/*

Cielora práce bolo overit dostatočnosť separačnej kapaci-
ty poučit©j kolóny, ziatit citlivost pre minoritné složky
finalysoviuiej znesi iónov a spolahllvost aetódy m použitia
optimalizovaného postupu*

Material a netódy
Použitý K P analyzátor bol v Štandardnom vyhotoveni od 1

íy ÚRVJT W Z PJT SpiSeká Ková Ves* Ka analýzu bola použitá
iba kolóna o priemere 0,8 RS» Štandardnej dĺžky*
Zložonie vodiaceho elektrolytu /L/ - KC1 c*10"a mol.l"1,
l,3»bls í tris ( hy*HrozyniethylJiaethylar.iinoJpropan e»3*lO"^nol*ť*1.
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hydroxyethylcelulóza c*O,l %, kyselina 6-amiEokapronová v množ-
stve do hodnoty pH 4,30.
Zakončujúci elektrolyt /T/ - kyselina kapronová c-5.10"*-* mol.l .
Hnací prúd bol 250 /UA.

Za účelom zmerania kalibračných čiar boli pripravené kalib-
račné zmesi s obsahom jednotlivých zložiek: KNCL 16-80 rag/1,
HgSO^ 6-30 mg/1, H3PO4 10-50 ng/1, kyselina nravčia 4-20 rog/1,
kyselina mliečna 40-200 mg/1, kyselina jantárová 10-50 mg/l, ky-
seline octová 40-200 mg/1, kyselina propionová 10-50 mg/1, kyse-
line maslová 14-70 mg/l, kyselina velérová 10-50 mg/l.

Koncentrácia kyselín v kalibračných roztokoch bola adjusto-
vaná elkaliraetricky.

Vzorky siláže boli odobrené a spracované na výluh podle ČSK
46 70 12# Pred dávkovaním bol výluh přefiltrovaný a neriedený
1:10 destilovanou vodou.
Záirladné aatematicko-št&tistieké charakteristiky boli urobené
s použitia počítača PP 01.

Výsledky a diskusia

Analýzou série modelových vzoriek s rôznym koncentračným
zastúpením jednotlivých zložiek sme overili ich separovatelnost
v použitom operačnom systéme a pre dávkovaný objem /cca 30 /ul
dávkovacím kohútom/.

Dvojica aniónov propionát/bytyrát vytváral zaasné zóny nad
koncentráci&rai 50 og.l kyseliny propionovej a 70 ng.1"1 kyse-
liny maslovej*

Kyseliny mliečna a octová nevytvárajú zroesné zóny ani pri
k ncentráciách 300 mg.I"1 každej v modelovej znesi. Pralrfcicfcy to
znemená, £e pri riedení výluhov ciláží 1/10 je dostatočná sepa-
račná kapacita použitej kolóny pre vačSinu siláží a senáží.

Najnižiie spoiahllvo stanovitelné koncentrácie minoritných
zložiek v modelovej zmesi boli zistené pre KKO^ 5,1 ra^.l"1* ky-
selinu sírovú 1,2 mg.l , kyselinu fosforečnú 5,0 mg«l , kyse-
linu mravčiu 2,3 mg.1"1, kyselinu jantárovú 4,9 ng.l"1, kyselinu
propionovú 3»7 mg.I"1, kyselinu maslovú 4,4 mg.l"1 a kyselinu
valérovú 4,5 og.l"1, čo predstavuje na lzot&choforeo£rerce zóny
dlhé 1 mm.

Z hladiska zdravotnej nezávadnosti najvyššie povolené množ-
stvá prídavných a znečiotujúcich cudzorodých látok v krmivách
sú v zmysle prílohy Vyhlášky Federálneho ndnisterstva polnohos-
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podárstve e výživy 5.117/1587 Zb. o starostlivosti o zdravie
zvierat nasledovné: dusičnany /vyjadrené eko 1370,/ 1 g.lcg"1, ley-
selina sírová 0,5 g.kg , kyselina fosforečná 2 g.kg , kyselina
rarevčia 0,2 g.kg , kyselina propionová 3 g.kg"1.

Vidiet, že ukazovatele.zdravotnej nezávadnosti krmiva sú
spoíahlivo stanovitelné i pod hranicou normou prípustnej koncen-
trácie v krmive, okrem kyseliny mravčej, ktorej stanoviteínosí
je na hranici prípustnej normy.

Izotachoforeogram modelovej zmesi 10 aniónov, ktoré sa mô-
žu vyskytovet vo vzorkách siláží, resp. senáží je na obr. 1.
ř-ozlíšenie jednotlivých zón je velmi dobré.

Výsledky lineárnej regresie kalibračných nersní sú v tab.I.
Lineárna závislost väčšiny analyzovaných zloiiiei: je chereltíeri-
sovaná vysofcýn korelačným koeficientom.

Opekovenými miereniami modelovej zmesi saáraej Izoacenirácle
jeclnotlivých zložiek sme zistili reppodukoveteínosí rsetódy.
Výcleôky sú zhrnuté v tcbulke II,

Vidieí, že presnosí metódy, charakterizovaná relatívnou
niuerodajnou odchýlkou, je pre hlevné ukazovatele kvelity siláSí
vel*ni dobrá, pre ostatné dobrá, pričom jej hodnoty sú nižSie
ako 5 li.

Lordovým testom sme zistili, že výsledky analýzy jednotli-
vých zložielc modelovej zmesi, okrem kyseliny mravčej sú z?te3e-
nó iba náhodnými chyberai.

-;_•••'. vnos z stanovenia kyseliny mravčej, ako minoritnej zlož-
ky ftnelyzovanej zmesi iónov, je za týchto podmienok nevyhovujú-
ca ť. Mo/.no ho považovef iba za orientačné.

Izotechoxoreojärani vzorky siláže / repný list + kukuričné !:o-
rovie, 1:3/ actriedenej do III.akostnej triedy je na o'or, 2»
Koncexťsrúcie hysolín zistené z príslušných zenx boli nasledovné:
octová 5,52 s.les" í mcslová ó,ó7 g.k̂ , } mliečna 7,79 S^s"'f
propionová 1,60 3»kgj valérová 0,68 g.kg" .

Pre !)oroT/ne.nie uvádzame i výsledky emalýzy zistenó destilač-
nou metóáou: kyselin? octová 7*3S 2^'s"'i kyselina nsslová 6,75
3»':s"*'i kyselina nliečna 8,43 s.ks •

nedzí výoledkaini zistenými oboma metódsmi je spôso-
bený nejna hrubou chybou destilačnej metódy, dokszom.čoho sú i
aľ.lŕ'iie iľŕ.'Zo výsledky, ktoré n? tomto mieste neuvádzsmo.
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Záver

I5?P analýza kyselín v silážách s použitím vodieceho elekt-
rolytu obsahujúceho dvojmocný ko-protión pri pH 4,30 je vhodnou
analytickou metódou pre bežnú laboratórnu kontrolu ich kvality
a zdravotnej nezávadnosti z hlediska prítomnosti dusičnanov.

Realizáciou analýzy v jecbiej kolóne jej doba neprevyšuje
12 minút pri dobrej spolehlivosti a postačujúcej citlivosti.

Doporučujeme nahradil touto metódou metódu destilačnú,
ktorá je z hlediska spolehlivosti a čtsovej náročnosti sienej
vhodná.

Literatúra:

S0&3K, P. et al.j J. Chroraatogr., 154, 1978, s. 356

&lí 46 7012, Praha 1977

KO, K „ Atestačná práca, Švtf, Sp. H. Ves, í(jG5
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Obr* 1 - Izotachoforeogram analýzy modelovej zmesi:
1 - KHOj /32 mg/1/; 2 - kyselina sírová /12 mg/l/;
3 - kyselina mravčia /8 mg/l/; 4 - kyselina fosfo-
rečná /20 mg/l/; 5 - kyselina mliečna /80 mg/l/;
6 - kyselina jantárová /20 mg/l/; 7 - kyselina octová
/BO mg/1/; 8 - kyselina propionová /20 mg/l/; 9 - ky-
selina maslová /28 mg/l/; 10 - kyseline valérová
/20 mg/l/. L, T - vodiaci a zakončujúci anión; R - vzras-
taj úd odpor; t - vzrastajúci čas.
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20 sec



Obr* 2 - Izotachoforeosram analýzy výluhu siláže zaradenej
do XII. akostnej triedy:
1 - kyselina sírová /I,40 g/kg/j 2 - neidentifiko-
vaná zóna; 3 - kyselina fosforečná /I,49 g/kg/;
4 - kyselina mliečna /7t79 e/tj/j 5 - kyselina octová
/9,52 g/kg/ŕ 6 - kyselina propionová A,60 s/ks/i
7 - kyselina maslová /6,67 s/kg/; 9 -kyselina vale-
rová /O ,68 g/kg/. Ostatné symboly uko na our.l.



Výsledky lineárnej regresie závislosti x • f /y/
kalibračný ch. meraní a korelácie.. Počet dvojíc * j.

Analyzovaná
zložka

Kyselinys

sírová

fosforečná

mravčia

mliečna

jantárová

octová

propionová

maslová

valérová

a

0,2533

0,6789

•

0,2489

+

+

+

+

b

1,475

2,7277

1,9869

3,2833

2,3289

2,0042

3,1448

2,7271

2,2824

2,1734

Tabulka I.

Korelačný
koeficient

0,9994

0,9947

0,9949

0,9981

0,9998

0,9999

0,9999

0,9364

0,9968

0,9989

+ koeficient a je nevýznamné odlišný od 0
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Katematicko-štat ist ické charakter ist iky
súboru výsledkov analýzy modelovej zmesi.

Sebuíka I I .

x

EJO3

Kyselinyt

sírová

arsvčia

fosforečná

mliečna

octová

propionová

maslová

valérová

c x
S»k£

2 .5

1,5

0,5

2 , 5

15,0

15,0

5,0

5,0

2,5

«x

2,488

1,528

0,531

2,493

14,992

15.040

5,047

4,992

2,482

0,038

0,074

0,023

0,099

0,208

0,065

0,077

0,026

0,038

100.8^ ^

c x

1,52

4,84

4.30

3,96

1.39

0,52

1.53

0,52

1.53

10

10

10

10

8

10

10

10

10

x - analyzovaná zložka modelovej zmesi; c - skutočná kon-
centrácia analyzovanej zložky; Zw — priemer nemeraných
h d ô t k á ihodnôt koncentrácii x; »c - smerodajná odchýlka; n - počet
neraní. x



67

HlíCr. Ivona Válcová, Ing. Šárka Válcová, laboratoř Interní kli-
niky ILF, Zlín
IZOTACHOFQRSTICKÍ DIAGKOSTIKA. V IXEJICiá PRAXI U BIAESIIK9

U xnoha patologických stavů se zvyšuje snož&tví o
kyselin vedoucích k acidose* Z tsLch laktót e pyruvát nam podávs-
jí ,ír.fcrsaci o oxidaci tkéni, zvýšené enožství acetacetátu •
Ľ(-) beta hydroxybutyrátu svědčí pro oetebolí«ké podaínky se
zvýšenou rychlosti oxidace volných mastných kyselin* Kvantita-
tivně převažujícis cetabolitea j«j GH-butyrát* lyto dvě látky
společně s acetones jež vzniká neustálou dekarboxylecí jsou výz-
r.í==né pro eoid. tor ování keioacidojy, zvlúítě důležité u dibetu
cellitu. Při monitorování ketoacidos^ v praxi je nutné si úála
uvčdoait, že rozhodující není ke^oaui-ie, ale ícetonésiie •
Acetfecetét, bete-OH butyrát, Itk.át a pyruvát jsou čtyři anionty,
jež hrají vjznoĽ=.ou roli v hodnc<:ení celkového acidobezicicého
stavu* Z t£ch.to ťcetpcetót a CH-imtyriít jsou z. aonitcrování dnes
prakticky vynechány* Jejích foto;etrickč stanovení v krvi r.ea.í
dout&t&Sně citlivé a talc jsou b&:ne aoporuúovány zetoůy
tísié. Tyto vyžfcúují velai čistě preparované enzyi^y & pr
r.t-tcteré kyseliny, jako 2-OíI butyrát cchou při stanovení interfe-
rovat. Chroisfsto.arefické cetody j JOU velui pracné, časové velsi
zůroir.é a v praxi tč-žko použitelné*

V !íOĽplii:ovtir.ŕn cetaboliclcäi rozvratu se nta jeví jako vel-
ai výhodné čtyři výSe uvedené tnionty sledovat sícditatitě.
Toto r.óz usožnuje právě kapilární i^otachoforesa.

V principu zatuženu' izotbchiďorezb biji*&ci látek v elektric-
kés. poli, látek v iontovén. otevu, stejného snacénka, jež es jí
vSectey stejný protiiont. izoeleľstriclíý proces probíhá, když
aplikujíce elektrické pole dc sy itéuu, Jež vidíEJO n& úi« 1*
Je složar. za 1. z roztoku vzorku (uprostřed)obsshujícího ionty*
které £&jí týt sepurovány, a icte:*é jsou zoveůeny jako zciui mezi
vedoucí elektrolyt -leediag, kt&*ý auoí obsahovat jenoa jeden
druh iontů} sující stejné znucén.:o jako iont, který cä být sepa-
rován & c-fektívuí tsobilitu ná vyaží, než ionty vzorku a druhý
elektrolyt zaSccr.úující -tercimitor. který obä&huje jeú&n druh
ícnti, !sr:jící stejné zt.tiuéur.o ji :o iont, který separujete, ale
efeKtivní mobilitu r.ižýí, ne?, ioity vzorku*
Púl&ritíi el&ktrického pole potse. ÍÍUSÍ být taková. Se vedoucí
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i oat eig—aje k elektrodě, která Je usástězut na stejné strenS
vzorku jako vedoucí elektrolyt, IJäyž systén dosáhne rovnováhy,
všechny ionty ae pohybují stejnou rychlosti a jsou separované
as Pedy po sobe jdoucích aón, ktoré jsou aezi sebou v tiezprostřea-
:.:':. ícontektu a jsou asporá&Éay podle efektivní oobility*
/ j_:-:,".i:C-ji je tento proces rib čia 2., kče je ukážke separace aai-
©sii. I - je pačáte&uĹ uspořádání, T,- separafiní proces, T,-
astáleoý stav, což lze považovat za završení sep&račního proce-
su. Až v tosto okasSiku lze hovo:*it o izotachofořeze.
Ustáler^' stav aižeiie charakterizovat následovně:
- Iceždá ze zón obsahuje jeden dnsh aniontůr käy2 bylo dosaženo
úplného rozliSení sa5sí.
- va všech zoaésh je stejný druh protiioutu
- zóny separsSních složek jscu u)poŕíiá:j v pořsií klesajících
pohyblivostí od zóny vedoucí ai :>o zónu zakončujících enionti
- fyzikální vlastnosti systéau s»> od zóny k äónl- &~a£ skok€S>,
coS dovoluje použít fyzikální sesody detekce k &n&lytickécu
vyhodnocení separovaných složek,
Koacentrace separovaných aložek 7 zónách je í*ízen& Kohlr&u£hov3u
re^aifcční funkcí.

ísíe jsico u jinoch analytických sstcdik, i u k&pil£rr.í izc-
tnshofořezy je přístrojová tec;x:-ia i:or.struovýi£( t&k, fby se
cptiosálnC- využil d«ný teoretický saáel.
Izotachoforetické uspořádání aížu bjt reislizováno ve
roztoitJ, ve stabilizujících ziéůVlsti, nebo v
Poslední jcsnovcné saé ssioho vjhotl;
- kapilára vnitřního pricěru ůo 1,0 co: plní furik
cíha r.osice
- stparace • analytické vyhodnocení je teullzovtc.i ve volnés
roztoku
- eohou •• použit on-line detek£ití techniky upcjetié a regis-
trafiníc zařlcenla pro kvalitativní a kvt«ntitetivní vyíjcdnyctr.í
analýzy
• roxok j« uzavřený , tj. odpaf*o*/ání rozpou£tědl& a z toho ply-
noucí d&sltdky J»ou •lioinované
- volbou vnitřního pr&ačru kapii;iry ss ůů «cir:íffioliřovř«t
li nit
- nízkj? tepelný výkon v kapilárá<;h aar.&ího vnitrriiho
dovoluje aplikovat relativně vysiké proudové p&íl̂ íriky, cc£ veda
kt zkric«nl analýzy*
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V neäl laboratoři pr?.cujeae na ktipllárnía iuotř-choioru vyro-
benéa v závodě přístrojů jaderné techniky Spišská í.'ové Ves.
Na dia 3 . je celkový schekatický pohled nt-- přít,troj.
Z hlediska analytických pwenetru a& prvoi'Cúé pootpvení separcční
je-notíce. Podstťtny je z«ie vnitfi i priaír Kapiláry, který ovliv-
ňuje Jak sep~rační čas, tok tciké detekční l i u i t . Dosáhnout sou*
Zesne vysoký eeper&Sní výkon & nízký aetekční l í : á t je ~cžr-'
pŕíaýaspojenía kapiláry včtSího .1 aerisího pr&běiu. T*to && t̂in»ce
Je velsi efektivní t> j» současně aoSné ouú cleni neióuouci složky
OAÍO ftnelytickou trasu. Tento princip xná^ý v chrocbto^i í í i i štko
j.ultiilircenzionélnl chro&eto^r4rii» je pou£it i v uveúenéa izotscho-
ŕoru. Pól vysokého nnpetl taiacího prouúu Jo perci&nentnč připoje-
ný k elektrodě ponořené do roztďsu zakončujícího elektrolytu.

letakca ee provádí universáljiía kont*-ktnÍK vo&ivoĹtníz de-
tektorea; vysoké rozlišovací schojmoatl i< Je pro n&J typický scho-
dovitý průl»:-h, jel Je přen£Sen un rej i «tr t Cul ai, řízení.
Vltstní aetodika:

Všechny použité cha&ikálie byly p. a. t-istoty. Voáv redestl-
lovtná nt. vlrstníx redestlleCnís přístroji & teflonovým chlnai£p^ .

byle providtnf< z« pokojoró teploty* Vnitřní prú&'ir sepť
kfcjjilórv 0,0 SJÍI c tnulvticxé 0 f 3 u-u. Otř byly vyrobeny

/. riuorjplustu. Vedoucí elektr^l.rt o pH 3,3 ( 7,5 a&ol/l HCL '
bcti. rlcnin), 2t<kcnCuJící elektrulyt 10 natol/1 ky». prosionové.
Jr-iío ráitivu-. b '̂lo pouSito 0,5 f HBC. Konutí>ntr:í proud nu seps-
tuCni nolonZ" 250 u 4 s n « t>nalytl<:ké 40 uA. PoLúfCní hotinsta

Í Ju 2 kV, kon«£n£ 6 kV, ní; ftniilytické 3 kV. Vzorky sti-ndrr
pliu:,y byly dávkovány dávko"ocía ventlleiu, řeoír.y v jor-5ru
euď&t. voiou. Oůahrictii krevní vzorky <io hep&z-inu byl;/ okva-
achlfcsunv m 0°C, i»o 20 Kin. cantrlfujovún;' v chl«tené cen-

trifuze n ihned tpri-covány, n«bo zufcíftny při -20°cC 1 trk ucho-
vány až uo zpracování*
X* stundprdizRci bylo použito: L-lnktét Ty Coehiingar Ľr-nľieia,
C-L-?-Oíl 1/ut̂ Tót, tc»tř'C«t6t-I»i, pyiuvát-Ho, v£a fy Servu.
G:, anť st ndíľu použitý p»y rutliuií íitwicífiťiiztici aill bloS^ní:
butjrút (E) C,5 Wiol/X, líktÄt C-) 1,5 tvool/1, pyruvít (?) 0,2
,r.jlAi ectttrCďtdt (A) 0,2 ii-wol/ľ.. Stftdiíční liraity pro butyrát
0,01 í...>l/l, lrktůt 0,0? ujal/l, ecetr.cotút 0,03 »iol/l, pyruvát
0,10 .V;ol/1. t yziolc^iclcú hounot.r; lektat 0,6 - 2,39 i-^ol/l,

0,02$ - 0,130 i.uol/1, tc»tncetót 0,0*5 - 0,10$ ioaol/1,
- 0,1

3< f ovc £^ c«lá Mií<lýza pohybuj* koleni 29 ».ir>ut» K«p2-oúuíco-
v; t«lno«it Lotcjy v̂  jruřcné vtrii íníc koejľicientea u vítc/i per*-
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ace tri je kolem 1,5 %> Overení kvutity joae prováděli metoaou
stanáardaífto přídavku.

lib dia viůíae záznamy scšstftih standardů a zézoáqy pla&qy
pacienti.
U 17 pacienta s rozvinutou diabeciekou ketoecidosou (DKA) vidí-
me ns dis prftaěrné hodnoty* Jedc4 se o zvýfiení koncentrace a
nsbroaedení scttacetátu {ACA) s beta-OH butyrátu (BHB) s laktátu
(L). Otázka laktátu Je dnes u SKA problematická. Z vý5e uvedené
hladiny 4,0 snol/1 je třeba přeďrokláciet hypoxii.
Zaaěříae-li pozornost na ptázku }:etolátek, které tvoří vlastní
podstatu acidózy u DKA, vidíš*, i;e jsou zvýšeny ACA, 5KB i
aceton* Je si vSak nutno uvědomit, že se mení jejich poměry, i
sekvence změn poseru* K této otáoce trochu podrobněji, tak jak
se jí věnujeme v naSí laboratoři*

Jsou tři zéicladní •achanisa;/. které jsou pavažovény za spouš-
těcí faktor rozvinutí DKA u diabetika. Diskontinuita léčby, in-
tarkurentsí onemocnění, hlavně isifekce a zhorSení nediagoosti-
kovaného diabetů* Tyto vedou k insuficienci ú&icku inzulínu,
k intracelulární gluicopénii a vzostupu glukózy v séru* Tyto
pochody pot on vedou k disreguled základních pochodů zisku ener-
gie a jsou proto aobilizovány více wstňé kyseliny (IX), která
se rychle s s vStile. obrate* zpracovávají v mitochondriích,
protože se zvyluje aktivita karnitinacyltransferásy*
Při noraálních podalnkách je jeBoa osle fiást KK konvertována
na acetoncetyl » ACA základní r«;ikcí, jak vidíme na dia.
Dálil oeteiboliek^ osud ACA je na dal&ÍR dia konverze na BHS a
acetoa* Ketolátky jsou souCisti iifikolika procesů, jak vidíme aa
dia.
Při pH tělesných tekutin jsou ko:ipl«tni disociovány ne vodík
a organický lont* coi vede k acldóse* Oxidace KK v ciitochon-
driích viak zvySuje zwjcnoe; anoí Jtví ACA a H + iontů, ale také
HASH* Vzrůstá redox potenciál a jwsun BHB* Takto fyziologický
poftčr ACA/3HB 1:2 vtrůsté oí ns }»onSr l;30 a je význeSný hlavní
u alkoholiků* Léčba inzulíne* iniiibuje dulií ljrpolýzu a reakca
je posunována v opačném aaSru k ACA.
Z výie uvedeného plyne, jaké parnaetry jsou vhodné k diagnostice
ketoscidózy a k aoni tóro vání jej-I terapie* Je nutno sledovat
poafiry ACA, BHB a Cgaetonu. 31B juko diagnostického ato?keru a
poaferu ACA, BH3 a acetonu jako kritéria úspSšné teropie*
SamozřejBoatí by nelo být i sledovaní lektútu jako kritéria
přítomnosti hypoxle Jako závažné komplikace DKA,
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Všechny výäe zmíněné parenetry, nino aceton, nčříue
metodou kapilární izotachofořezy, kterou považujeme pro daný
ú&el za aetodu volby*
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Ing« J« Jfovák, Ing. T. PotešiltCSc., BIDr. 1. Svobodová

Výsktamý uetav pro farmacii a biochemii, Praha, detašované
pracoviště Olomouc, 771 17 Olomouc, Ha vlčinci 3

IZOTACBOPORÍZA KXSELISI (+)-6-lMI10PEBICILil»7Í

inalytioká kapilární isotaohoforésa je jednoduchá, in -
vesticni středni náročná metoda • Balon spotřebou chemikálií,
aa principu elektroseparaee lonogenních látek «e sanozaoat -
fujíoía T11T«Í.

X^aelina (4-)-6-aKLiiopenlcilanoTáv Mr a 216,26 ae vyrá -
bi s přirozených penioillnů. Saaa neaá bakterooldzdC úSinek f

ariak Je T/oho«í anroriaoti pro řadu poloajntetickýoh penici-
linů, kt«re ae aavsájea lili íanwkodynamickými a Jiaý»i
Tlaatnoatai*

U analTtiok^ch zosbozů je aiao jiné poiadarek na rychlý
a reprodukoratelaý Týaledek.
Ionosenní naSiatota re Tedouoía elektrolytu je konsusentea
caeu a nečistota s efektívni ryaokou jpeletlvní pohyblivosti
aairea % temlnátoru do detektoru narušuje reprodukovatel •>
noat* Proto operační ayatéa by aSl být úSelovi jednoduchý ,
eestavený a eo nejSletilob oheaikálil. U vyiiícb nároků na
reprodukovatelnoet vyaenujeeie texalnátor pro každé aěreni •

Praoovalo ae aa oeakoalovenakea lsotaehoforu ZKI-O1 a
Sffl kapilárou o prAaeru 0,8 aa a dálky 160 an přímo napo ~
jsnou na vodivoatnl detektor.
StabUisovaný proud pokuau sil hodnotu 150 uA. Analyaovaný
vzorek obsahoval 0,4 anol/l 6-APK.
Průbih kalibrační Sáry byl v daná kapacitě kapiláry lineár-
ní a aairoval k poSátku*
Za danýoh podmínek moino Jedno siření prováat v průběhu 12
•lnut*
Při seatavovánl vedoucího elektrolytu byla efektivní pohy-
blivost u níxkýoh hodnot pH nalá ai íádná, u vyšSích než 7
vnikaly do soustavy uhliSitanová anlonty* Proto byl svolen
systém o pH 6 • Dobrá pufraSnl vlastnosti má sde hiatidin.

Sloienl «akonSujíoího elektrolytu - terminátoru
Kyaelina 2*«orfolinoethanaulfonová ( 4 mmol/1 )

Sloienl vedoucího elektrolytu ( pH » 6.04 )
Kyaelina ohlorovodíková ( 5 mol/1 >
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Histldia ( 10 aaol/1 )
Methylhydzmqrethyleelulosa ( 1 g/l )

Relativní vyJka vlny 6-APX y dania operacnia systému aá hod-
notu 0.75 ( hodnota terminátoru je 1*0 )•

tfprm-ra oh—Itálií
Kyselina chlorovodíková, p.a. ( LACHBU ) x po isotermloké
destilaol se upravila na koncentraci 100 aaol/1 ( sásobní
rostok ). Stanovaní titra t do titraSní baňky •• vpraví a d
350 ag tetraborltanu sodného dekahydrátu, přidá «• 50 al -vo-
dy a tltmje se skouaanou kyselinou na aethylorani

I»2B 40 7 + 2 HC1 + 5 HgO - 4 B^K^ i- 2 JfaCl

100 ag standardu odpovídá 5*244 al rostoku kyseliny o kon -
ocntxael 100 aaol/1.
Histldin (REAVAli) : stopy organioki kyseliny se odstranily
přelltía rostoku histidinu ( 200 aaol/1 ) přes sloupeSek
silní basiokého anezu ( 10 x 1 c» 2 )• Pak se koncentrace u -
pravila na 100 aaol/1 ( sásobní rostok ) • Stanovení titru :
do titraSní banky se vpraví 10,0. al zásobního rostoku histi-
dinu a titruje se kyselinou chlorovodíkovou ( 100 anol/1 )
na aethyloranS* 1,0 il standardní kyseliny odpovídá 31*03277
ag bexvodého histidinu, Mr » 155,16 •
Kyselina 2-fflorfolinoethansulfonová, p«a* ( TLOXA ), Kr»213,25
se Sistí rekrystalisaoí*
Itethylhydroacyethyloelulóea 30 000, p.a* ( SEKTA, Hew York ):
byl připraven sásobní rostok ( 4 g/l ) dostatečné čistoty •
Voda pro isotachoforézu byla konzervována přídavkem toluenu
( 1 ml/10 1 ) a byla použita k přípravo zásobních a praeov -
níoh roztoků 1 proplaohu kapiláry přístroje •

Závérem nutno poznamenat Se uvedený postup by bylo vho-
dná srovnat s jinou metodou stanovení obsahu kyseliny (+)-6-
aminopenioilanová.
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