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ÚVOD 

Ústřední kontrolní laboratoř Ústavu jaderného výzkumu v fieži se po desetiletí podílí na 
vývoji analytických postupu a bezprostředné taj i Stůj e analýzy vzorků různéhc typu a pů
vodu. Vypracované analytické postupy byly publikovány v odborných časopisech a řada z nich 
zpracována formou oanuálů analytických metod, díl 1 - 3 . Čtvrtý díl manuálu zahrnuje vybra
né především fyzikálni-cheaické analytické postupy, které byly vypracovány nebo Modifiko
vány v ŮSL v období 1966 - 1990 v rámci řešení úkolu "Vývoj fyzikálni-chaaiekých analytic
kých aetod". Ve vétaini případu se jedná o postupy pro nejaderné aplikace. Bekteré z vy
pracovaných postupů mohou nalézt širší uplatnění, zejména v oblasti analýz vzorku životní
ho prostředí. Jiné postupy byly vyvíjeny pro konkrétní případy analýz vzorku nebo vyiadnjí 
použití speciálních přístrojů (hmotnostní spektrometr), eoi částečně omezuje jejich apliko-
vatexaost na jiných pracovištích. 



1. STAH07EHÍ SÍZKÍCH KOBCEETBACf PRVrf} VB VZORCÍCH Z TECHNOLOGICKÝCH rROCESS JADEMK 
SHEHC-ETIKY PLAMSSOVOO ATOMOVOU ABSORPCVf SPKKTROFOTOHETRlf 

1.*. Použitelnost metody 

Metoda plamenové atomové absorpční spektrofotometrie (P-AAS) je použitelná pro stanovení 
prvků kovového charakteru od stopových koncentrací (< 1 mg/l) až do koncentrací prvků, 
přítomných ve vzorku jako hlavni složka, metodou je tedy možno stanovit naoř. korozní 
příměsi (Fe, Mn, Cr, Ft, Co, Cu, AI, Ho, Ag a další) v chladicím mediu primárn?'ho okruhu 
JE nebo sledovat chování modelového stabil»- Jko izotopu cesia při vývoji technologie pro 
čištění primárního иkruhu, bazénových a prádelenských vod JE od radioaktivního " Cs. Dá
le je možno stanovovat klíčové složky při vývoji technologických postupů pro likvidaci 
radioaktivních odpadů metodou vitrifikace, hlavni aledovat chování nosičového cesia. V ne
poslední řadě je možno metodu použit pro stanovení technologických příměsí (např. Ho) při 
vývoji procesu pro regeneraci vyhořelého jaderného paliva fluoridovou metodou. 

1.2. Princip metody 

Po předběžné úpravě vzorku (převedení do roztoku, ředění, přídavku různých modifikátorů 
matrice apod.) se vzorek rozprašuje a atoaizuje bui v plameni acetylen-vzduch (Ре, Ш , 
li, Co, Cu, Ag, Cs), nebo acetylen-kyaličník dusný (Cr, Ho, AI). Koncentrace atomů stano
vovaného prvku se měří na základě absorpce monochromatického světelného paprsku s vlnovou 
délkou, charakteristickou pro daný prvek, po jeho průchodu plamenem. Získaný analytický 
signál se vyhodnotí s pomocí kalibrační závislosti. 

1.3. Použité přístroje 

1. Atomový absorpční spektrofotometr II»-12 (Instrumentation Laboratory). 
2. Zařízení na přípravu spektrálně čisté vody Hilli-Q (Hillipore). 
3. Automatické mikropipety typu Oxford (Plastomed a Socorex). 

1.4. Chemikálie 

1. Základní kalibrační roztoky pro AAS s koncentrací pr\ku 1 000 mg/1, SPECTROSOL (BDH 
Chemicals, Ltd.). 

2. Chlorid draselný pro AAS, SPBCTR0SOL (ВОН Chemicals Ltd.). 
3. Kyselina chlorovodíková pro AAS, SPECTROSOL (ВОН Chemicals Ltd.). 

1.5. Příprava vzorku к měření 

Úprava vzorku ve formě homogenního vodného roztoku spočívá v jeho případném neředění bui 
eptktrálně čistou vodou (pro Cs a Ag), nebo roztokem kyseliny chlorovodíkové (asi 1 mol/l) 
ve spektrálně čisté vodě (pro všechny hydrolyzujíci kationty) do kalibračního rozsahu. Pro 
potlačení ionizace některých prvwů v plameni (Cs, AI) se přidává zásobní roztok chloridu 
draselného (100 g K/l) tak, aby výsledná koncentrace draslíku v měřeném roztoku byla 
1 000 - 2 000 mg/l» Stejným způsobem se postupuje rovněž pri přípravě kalibračních iozto-
ku. 
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1.6. Pracovní postup a analytická charakteristiky metody 

Vlastní postup siření je detailně popsán v přístrojovám manuálu. Základní parametry pro 
ntstavení přístroje jsou shrnuty v tabulce 1. 

tabulka 1 

Základní přístrojové parametry pro stanovení některých prvků 
na spektroaetru IL-12 technikou F-AAS 

li vek 

Fe 

to 

Ki 

Cu 

Co 

Cs 

Ag 

AI 

Cr 

lío 

kMsss=:a 

Typ plamene 

Cji^-víduch, 
oxidační 
C-B^-vzduch, 
oxidační 
Cj^-vzduch, 
oxidační 
CJHJ-vzduch, 
oxidační 
CpHp-vzduch, 
oxidační 
CpHp-vzduch, 
oxidační 
C2H-- vzduch, 
oxidační 
C2H2 " H2°« 
redukční 
с2н2 - н2о, 
redakční 
C2H2 - H2 0' 
redukční 

S S S 3 S S « » » t * S 3 1 

Vlnová 
dálka 
čáry 
(na) 

248,3 

U9,5 

232,0 

324,7 

240,7 

852,1 

328,1 

309,3 

357,9 

313,3 

bssmssc* 

Sirka 
spektr, 
štěrbiny . 
(nai) 

0,3 

0,5 

0,i5 

1 

0,3 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

E I S g f l S M S I I 

_______ 
Proud 
lampy 
(«A) 

8 

5 

10 

5 

8 

10 

3 

e 
6 

6 

• • « • • a u 

Korekce 
posadí 

ano 

ano 

ano 

ne 

ano 

ne 

ano 

ano 

ne 

ne 

istatsaiifis 

Výška průchodu 
paprsku nad 
hlavou hořáku 

h (ma) 

2 

2 - 3 

2 

1 - 2 

1 - 2 

1 

1 - 2 

4 - 6 

5 

5 

: c » i M i s t s « m « i 

nutnost použití korekce pozadí i při vlnových dálkách nad 300 nm pro některá prvky je 
lána přítomností kyseliny borltá v analyzovaných vzorcích chladicího media JE. 
V tabulce 2 je vedle dalSích analytických charakteristik metody uvedena l horní aez ka
librační závislosti t.j. hodnota koncentrace prvku v nejvyšším standardu. Pro spolehli* 
vou kalibraci vesměs dostačuje tříbodová kalibrace s rovnoměrným rozdělením koncentrací 
v kalibračním rozmezí. Spektrometr lir-12 je vybaven mikroprocesorem, který automaticky 
prokládá získanými hodnotami absorbance kalibrační závislost a analytický signál nezná' 
aáho vzorku převádí zpětně na hodnotu koncentrace. 
Z tabulky 2 rovněž vyplývá přesnost stanovení uvedených prvků. V oboru koncentrací ohra
ničeném mezí detekce a mezí kvantifikace se relativní standardní odchylka (BSD) stanove
ní pohybuje od 10 dc 30 %, při vyiíich koncentracích je RSD menší než 10 %. 
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tabulka 2 

Analytické charakteristiky stanoveni technikou F-AAS 

Frvek 

Fa 
Mn 
•i 

Cu 
Co 
Ca 

*« 
AI 
Cr 
Ho 

= 3 = S S S S S 3 

Horní mas 
kalibrace 
(-*Л> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
10 
40 

» » = а з х а г и 

CitliTOSt 
stanovení* 
(s«/l) 

0,1 
0,05 

0,1 
0,05 

0,1 
0,1 
0,05 
1 
0,2 

0,4 
ssssssssESsxai 

Mez detekce 

<»*Л) 
0,1 
0,01 
0,05 
0,01 
0,1 
0,025 
0,025 
0,5 
0,15 
0,* 

Цех 
kvantifikace 

<аж/1) 

0,25 
0,03 
0,1 
0,03 
0,25 
0,05 
0,06 
1,5 
о.з 
1 

+ změna koncentrace análytu, která způsobí 1 % absorpci světelné
ho раргзки ( A » 0,0044) 

1.7. Literatura 

1. Operator's Manual, IL Video 11 and 12. Allied Analytical Systems, USA (1963). 
2. Sotera, J.J., Stuz, B.L.: Atonic Absorption Methods Manual, Volume 1, Standard condi

tions for Flame Operation, Allied Analytical Systems, USA (1979'*. 
3. Erice, W.J.s Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption, Jc-Л Villey and Sons, 

Hew York (1983). 
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2. STAIOVEIÍ STOPOVÝCH KOMCHHBACf О П М П , STtÍBKA А KSBMÍID V CHUDÍCÍM MEDIU RIMUfc-
5ÍH0 ОКШШ JADBffi 4В0 BEáKTOOT MBTODOD ATOMOVÍ ABSOSPCMÍ SiaXk-TOtOMBBIS S ЕЕЖХПО-
TBSMICKÍK roZEVÍk 

2 .1 . Použitelnost metody 

Metoda atomové absorpční saektrofotometrie a elaktrotaraickou atomizací (BTA-AAS) ja po
užitelná pro stanoTaní stopových koncentrací (< 1 mg/l) Sb, Ag a Si v chladí TU primární
ho okruhu JE, obsahujícía cca 1 % kyseliny borité. Antimon a stříbro se dostávají do chla
dí -a otěrem ložiskových komposic oběhových čerpadel a jejich radioaktivní isotopy, podobni 
jako radioaktivní izotopy korozních р- .<auktu, svyáují radiační látěž obsluhy. Stopová 
obsahy krecíku na hladině asi 0,05 ag/1 jsou nežádo ; í rovněž v sekundárním okrohu. Dále 
je metoda pnižitelná rovniž pro sledování obsahu křemíku i v dalších vodných mediích JE 
(baréneré vody, prádelenská vody) při jej ich čistění a pomocí anorganických iontomaniču 
na bázi přírodních blinitokřaKičitanů (např. xeo l i ty) . 

2.2* Princip metody 

Vzorek v množství 20<ul sa nanese do grafitová kyvety, vyhřívané odporově elektrickým 
proudem. Bodle předem zadaného programu se tepelně zpracuje. Tento program sa skládá 
z fází sušení, pyrolýzy a vlastní atomizace. Те fázi atomizace se měří koncentrace vol
ných atomu na základě absorpce monochromatického paprsku se specifickou vlnovou délkou, 
příslušející stanovovanému prvku, při jeho průchodu grafitovou kyvetou. Analytický signál 
se vyhodnocuje s pomocí kalibrační závis lost i . 

2.3. Použité přístroje 

1. Atomový absorpční spektrofotometr IL-12 (Instrumentation Laboratory). 
2. Slektrotermicky atomizátor a grafitovou kyvetou IL 755 CTP (Instrumentation Laboratory). 
3. Zařízení na přípravu spektrálné čisté vody Milli-Q (Millipore). 
4. Automatické mikropipety (Plastomed a Socevex). 

2.4. Chemikálie 

1. Roztok chloridu lantánitého (100 g La/1) SPBCTBOS0L (BDH Chemicals Ltd.). 
2. Standardní roztoky s koncentrací prvku 1 000 ag/1, SPECTROSOL (BDH Chemicals, Ltd.). 
3. Antimon kovový p.a. (Analytikon). 
4. Hydroxid draselný p.a. (Lachema). 
5. Peroxid vodíku p.a., 30 % (Chemapol). 
6. Kyselina dusičná p.p. (Lachema). 

2.5. Příprava vzorku к měření 

Při stopových koncentracích křemíku a antimonu se noze silně projevit nehomogenita ana
lyzovaného roztoku, protože tyto prvky mohou být přítomny jak ve forma koloidních částic, 
tak ve formě pravého roztoku* Pro odstranění táto nehomogenity je nutno vzorek před ana
lýzou podrobit digesci. Při stanovení antimonu se к 25 ml vzorku přidá 1 ml 30 % H202 
a 0,1 ml konc. HNOj. Digesce se provádí při 75 °C po dobu 30 min. Vzorek se nechá zchlad
nout a upraví se opětně na objem 25 ml. Při stanovení křemíku se digesce provádí obdobně, 
evSak s přídavkem 0,1 ml 5 % К0Н po dobu 45 min. V případě křemíku se dále přidávají ac-
difíkátory matrice: roztok chloridu lantanitého a standardní roztok barya tak, aby výsled
ný roztok pro analýzu obsahoval 100 mg/l La a 2 ag/1 Ba, 
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2.6. Pracovní postup a analytické charakteristiky metod." 

Vzorek se nanáší ručně automatickou mikropipetou do grafitové kyvety v množství 20 м1. 
Pala se postupuje т souladu s operátorským, manuálem pro výše uvedený typ přístroje. 
Teplotní programy pro analysu jscu uvedeny v tabulce i. 

Tabulka 

Teplotní programy pro sušení, pyrolýsu a atomizaci vzorku 

Prvek 

Si 
Sb 
*K 

n S I S E S Z S 

Teplota a doba jej ího náběhu (°C/sec.) 

Sušení 
1 

70/5 
70/5 
70/5 

L x K s x z z 

110/45 
1Ю/45 
110/45 

I X S 3 S X 3 1 Z 3 

Pyrolýze Atomizace 

800/15 
325/15 
550/15 

1100/20 
400/15 
650/15 

: x r » s з : х ^ з з = ж н Е = ж х а 

2500/0 
2250/0 
1800/0 

• Z S S X X Z 3 S 3 

2500/10 i 
2250/5 i 
18t4)/5 | 

s s a s s s z s z s d 

ZÍ3ksný analytický signál se přístrojem automaticky vyhodnocuje s pomocí kalibrační zá
vislosti. Jako analytický signál se používá vesměs maximální hodnota časového pr&běhu 
absorbance (výška píku). Základní parametry pro nastavení přístroje jsou shrnuty v ta
bulce 2. 
Z analytických charakteristik stanovaní (tabulka 3) vyplývá, že metoda poskytuje pro po
žadovaná analýzy dostatečnou přesnost. 

Tabulka 2 

Základní parametry pro nastavení přístroje 

Prvek 
Vlnová 
délka 
čáry 
(nm) 

Šířka 
spektrální 
štěrbiny 

(nm) 

Proud 
laapy 

(ал) 

Korekce pozadí 
systémem 

Smitn-lííftje 

Si 
Sb 

251,6 
217,6 
328,1 

0,3 
0,5 
1 

12 
10 

3 

ano 
ano 
ano 

i s i n n n ^ s i r S I £ 3 X S 3 « S » i m i 

Tabulka 3 

Analytické charakteristiky stanovení 

Prvek 

Si 

Sb 

Ag 

Horní шах 
kalibrace 
(mg/l) 
2 
2 
0,1 

Citlivost 
stanovení 
(^</l) 

20 

30 

4 

Mez detekce 

(̂ ug/1) 

20 

30 

2 
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2.7. Literatura 

1. Operator's •umal, k e e l I I 655 CUP, Allied Analytical Systéme, USA (1962). 
2.' Atomic Absorption methods Manual, Tclome i for Plameleae Operations, Allied Analytical 

Systems, OSA (1985). 
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3. KXTRAKČBB SfBKTRQPOTOMEXRICKÍ МВТОЬА STANOVENÍ THORIA V PŘÍTOMNOSTI PRVK& VZÁCNÝCH 
ZEMIN 

3.1. Použitelnost metody 

Metodu je možno použít pro stanovení thoria v rozmezí koncentrací 8,6 . 10 - 1C~J mol/l. 
Je vhodná pro stanovení mikrokoncentrací thoria v roztocích jeho solí a sloučenin i pro 
stanovení thoria v přítomnosti příměsí. Byla vypracována pro stanovení thoria v přítom
nosti makrokoncentrací prvků vzácných zemin (hmotnostní poměry Th : prvky vzácných zet*in 
1 : 100). 

3.2. Princip metody 

Metoda se skládá ze dvou částí. V prvé Sásti postupu se thorium izoluje od rušivých pří
měsí (např. prvky vzácných zemin, zirkonium apod.) extrakcí roztokem TTA v toluenu z pro
středí 0,111 mOy Po promytí organické fáze 0,1M HH(>3 ~e thorium reextrahuje 2M HNO-j. Ve 
druhé části experimentálního postupu se thorium stanovuje spektrofotometricky pomocí či
nidla Arsenazo III v prostředí kyseliny dusičné. Koncentrace thoria se nalezne pomocí ka
librační přímky nebo metodou přídavku. 

3.3. Přístroje a chemikálie 
3.3.1. Přístroje a zařízení 

1. Spektrofotometr fy Квгл Zeiae, Jena, typ USU-2P. 
2. Kyvety - tlouštka 1,0 cm. 
3. Dělící nálevky (50 irl). 
4. Pipety: 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ьЛ. 
5. Odměmé baňky: 25 ml. 

3.3.2. Roztoky a chemikálie 

1. 0,1M HNO, - 6,97 ml konc. НПО, p.a. se rozpustí v destilované vodě a objem se upraví 
na 1 1. 

2. 1M Ш 0 , - 69,7 ml konc. НН0, p.a. sa rozpustí v destilované vodě a ocf^m se doplní 
na 1 1. 

3. 2M HN0, - 69,7 ml konc. HKO. p.a. se rozpustí v destilované vodě a objem se doplní 
na 0,5 1. 

4. 1,011 kyselina amidosírová p.a., Merck, Koch-Light, nebo BDH - 9,71 g chemikálie se 
rozpustí v destilované vodě a objem se doplní na 100 ml. 

5. 1,25 * 10_3lí Arsenazo III - preparát Lachema p.a. přečištěný podle /1/. 
242,75 mg preparátu se rozpustí v destilované vodě a objem se doplní na 250 ml. 

6. 0,25M thenoyltrifluoraceton (TTA) v toluenu, Koch-Light. 
5,55 g preparátu TTA se naváží, rozpustí v toluenu a objem se doplní na 100 ml. 

7. Standardní roztok ТЫЯ0,) 4 obsahující 50/Ug Th/ml. 
5,5215 g Th(N0,), . 5 H20 p.a. (Merck) se naváží a rozpustí v destilované vodě, oky-
selí 5 kapkami konc. HN0, a objem se doplní na 1 1. Přesná koncentrace Th se určí 
titračně pomocí EDTA na xylenolovou oranž jako indikátor /2,3/. Z připraveného rozto
ku se neředěním připraví standardní roztok Th(N0^)4, který obsahuje /v 50/Ug Th/ral. 

8. H 20 2 konc. Lachema p.a. 
9. HN0, konc. Lachema p.a. 
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3.4. Standardizace 

Paralelnf s analýzou série vzorků se analyzuje standardní roztok Th(H0,),. Rozsah kon
centrací standardu je volen tak, aby do niho zapadly koncentrace analyzovaných vzorku 
(metoda kalibračního grafu)* Při analýze některých vzorků se prováděla standardizace me
todou přídavku, kdy se porovnávají mezi sebou vý sladký analýzy vzorku a směsi vzorku 
a známého přídavku standardu thoria. Výsledky obou způsobů kalibrace se mezi sebou dobře 
shodují. 

3*5» Úprava vzorku před stanovením 

Při analýze se bere do práce takové množství vzorku, které odpovídá koncentraci 5 - 57 
/ug Th v alikvotu. S ohledem na analýzu thoria v přítomnosti prvků vzácných zemin se 
к alikvotu vzorku přidá 1 ml 33 % HgOg a 1 ml 1M HHO, a roztok se odpaří na písková lázni 
к suchu. К odparku se přidají 2 ml konc. HHCu a roztok se opět odpaří к suchu. Odpaření 
s 2 ml konc. HNO, se ještě jednou opakuje. 

3.6. Pracovní postup 

1. Odparek vzorku (viz 3.5.) se vylouží 10 ml 0,1м* HHO, do 50 ml dělící nálevky. 
2. К roztoku v děličce se odpipetuje 5,0 ml 0.25M ТТЛ v toluenu. 
3. Thorium se extrahuje interzivním protřepávánío obou fází po dobu 3 minut* Po rozděle

ní obou fází se vodná fáze odpustí. 
4. Organická fáze se 2x promyje 5,0 ml C,1M HNO,. Obě fáze se důkladně třepou 1 min* 

a po oddělení obou fází se vodná fáze odpustí. Při druhém promytí se čeká na oddělení 
fází 15 minut. 

5. E organické fázi se odpipetuje přesně 5,0 ml 211 HHO, a thorium se z organické fáze 
reextrahuje 1 min. intenzivním protřepávánío. 

6. Po rozdělení fází (čeká se 10 minut) se odpipetují 4,0 ml reextraktu do 25 ml odměrné 
baňky. 

7. К reextraktu se postupně přidá 1,0 ml 111 HH2S0,H, 8,20 ml konc* HHO, a 7,0 ml vody. 
Obsah odměrky se promíchá a nechá se vychladnout. 

8. К chladnému roztoku se přidají 2,0 ml 1,25 . 10"3M Arsenazo III, odměrka se doplní po 
značku destilovanou vodou a promíchá. 

9. btejným postupem se připraví slepý pokus a série standardů (směsi standardu a vzorku). 
10. Absorbance vzorků se měří proti slepenu pokusu při 660 nm v 1 cm kyvetách. 

3*7. Výpočet 

Množství thoria ve vzorku ее zjisti z kalibračního grafu (obr. 1) rabo v případě použití 
metody přídavku podle vztahu: 

* V, (1 - A.,/A2) 
kde 
A. absorbance alikvotu roztoku vzorku 
A 2 absorbance směsi alikvotu vzorlcu standardu 
x obsah Th ve vzorku (/Ug Th/ml) 
я obsah Th ve standardním roztoku (yug Th/ml) 
Vj objem alikvotu vzorku 

V objem alikvotu standardu 
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3.8. Zkušenosti s metodou 

Chyba stanovení thoria při obsazích 30 - 50/ug Th т alikvotu leží v intervalu 1,1 - 2,5 
% rel. Prvky vzácných zemin neruší do hmotnostního poměru prvek vzácné zeminy : Th * 
= 100 : 1. Stanovení ruší Oe(IV) (jeho vliv ее odstraní redukcí peroxidem vodíku), sulfa» 
ty při poměru S0Í~/Th 240, fluoridové ionty při koncentracích vyšších než 4 . .10"^ mol/: 
(fluoridové ionty se odstraní z roztoku odpařením s konc. HN0, к suchu). Železo n ruší do 
hmotnostního poměru Pe : Th 380. Zirkonium stanovení neruší, protože se kvantitativně 
extrahuje ТТЛ, ale do reextraktu nepřechází. 

2.9. Literatura 

1. Savin, S.B.: Organické reagenty gruppy Arsenezo III, Atomizdat, 19?1, str. 86. 
2. Korbl, J., řřibil, R., Bmr, A.: Chem. listy £0, 1440 (1956). 
3. Korbl, J., Přibil, £.: Chemist • Analyst 45, 102 (1956). 

Obr. 1 Kalibrační graf A - ř (c (Th)) 
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4 . STAHOVÉHÍ X, L a , Srn, Eu, B r , Dy A Ho V RUDÁCH VZÍCHÍCH ZBMIN A V MBZIPBOHJKTBCH JEJICH 
ZPRACOVÁNÍ PI-AWMOVOP TBCHHIKOU AAS 

4.1. Použitelnost metody 

Popsaná metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (F-AAS) s kalibrací pomocí stan
dardního přídavku je určena ke stanovení výše uvedených prvků vzácných zemin v rulách 
a meziproduktech jejich zpracování, pokud se obsah těchto prvků pohybuje řádově alespoň 
v desetinách (Eu, Br, Dy, Ho), jednotkách (í, Sm) nebo desítkách (La) g . kg-1. 

4.2. Princip metody 

Pro stanovení prvků vzácných zemin metodou plamenové absorpční spektrometrie je nutno vzo
rek rozložit tlakovou digescí s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. V případe nedo
stupnosti tlakové digesce je možno pro rozklad vzorku použít slinování se smísí NagCO, 
e KagOo /V. Dále se roztok vzorku zmlžuje do plamene H20 - С-Н» a měří se absorbance svě
telného paprsku charakteristické vlnové délky. Signál se vyhodnocuje srovnáním se signály 
kalibračních roztoků. Vzhledem ke nložitosti vzájemných interferencí prvků vzácných zemin 
je nutno použít metodu standardního přídavku. 

4.3. Použité přístroje 

1. Atomový absorpční spektrometr 1L-12 (Instrumentation Laboretoxy). 
2. Tlakové zařízení в teflonovou vložkou pro rozklad vzorků HG 202 (Berghof). 
3. Zařízení na přípravu spektrálné čisté vody MILLI-Q (Millipore). 
4. Jednoobjemové a plynule nastavitelné automatické pipety typu Oxford. 

4.4. Chemikálie 

1. Kyselina chlorovodíková (konc.) SPBCTROSOL (BDH Chemicals Ltd.). 
2. Chlorid draselný pro AAS SPBCTROSOL (BDH Chemicals Ltd.). 
3. Oxid ytritý (Lachema). 
4. Oxid lantanitý (BDH). 
5. Oxid samaritý, čistý (Lachema). 
6. Oxid europitý, čistý (Lachema). 
7. Oxid holmitý, spektrálně čistý (Lachema). 
8. Oxid erbitý, 99,9 % (Lachema). 
9. Oxid dysprositý, 99,9 % (BDH Chemicals Ltd.). 

4.5. Příprava vzorku 

Do teflonové nádobky tlakového zařízení ce přesni odváží asi l g vzorku a přidá зе 25 ml 
konc. HC1. Autokláv se uzavře a zahřívá se po dobu 6 hodin na teplotu 160 °C. Po vychlad
nutí a otevření autoklávu se nerozpustný zbytek odfiltruje přes papírový filtr a promyje 
3x destilovanou vodou. К filtrátu se přidají 3 ml zásobního roztoku KC1, obsahujícího 
100 g . 1~ draslíku, a doplní se vodou do 100 ml. 

4.6. Pracovní postup a analytické charakteristiky metody 

Obsluha spektrometru je podrobně popsána v přístrojovém manuálu /2/. Analyzovaný roztok 
se rozprašuje do plamene R20 - C2H2 rychlostí aai 5 ml . min" . Používá se redukční plav 
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men s výškou červeného jádra 5 - 10 mm při výšce měřícího paprsku 5 nm nad ústím štěrbi
ny hořáku. Věří se bez korekce pozadí. 
fiada kalibračních roztoků s koncentracemi vzácných zemin 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0 mg . 1~ 
(Dy, Ho, Ea), 5 - 10 - 15 - 20 mg . Г 1 (Er), 20 - 40 - 100 - 200 mg . 1~1 (Sm, Y) a 250 -
-500 - 750 - 1000 mg . 1~ (La) a obsahem draslíku 3 g . 1" se připraví ředěním standard
ních zásobních roztoku vzácných zemin (1 000 mg . 1~ ) kyselinou chlorovodíkovou 1 : 10-
řro kalibraci vnitřním standardem (standardní přídavek) se z této řady vybere koncentrace, 
která je co nejblíže koncentraci vzácné zeminy v analyzovaném roztoku. Postup kalibrace 
standardním přídavkem je podrobně popsán v přístrojovém manuálu /3/. Parametry měření 
včetně mezí detekce jsou uvedeny v tabulce: 

Prvek 

Y 
la 
Sm 
Bu 
Dy 
Ho 
Er 

Vlnová 
délka 
(nm) 

410,2 
550,2 
429,7 
459,4 
421,2 
410,4 
400,8 

'ssscsssBa: 

Jiii 

0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
0,15 
0,15 
0,3 

iiiKsssss: 

lis 

Hez detekce 
měření 

(mg . I"1) 

6 6 
10 125 
10 10 
10 0,5 
8 0,3 
12 0,3 
8 0,6 

:3ssisss9is3aist«sssssa 

- - - - - - • » '•- ' "i 

Пег detekce 
celého 
stanovení 
(mg . kg"1) 

600 
12 500 
1 000 

50 
30 
30 
60 

4.7. Přesnost stanovení 

Relativní standardní odchylka celého stanovení ze čtyř paralelních analýz vzorků viet
namské rudy (bastneasit-parisit) se pohybuje v rozmezí 2 - 18 %, Nejnižší prašnost (13 %) 
se týká stanovení yttria. 

4.8. Literatura 

1. Weis, D.i Příspěvek к metodice rozkladu vzorku eurov.n prvků vzácných zemin, Chem. 
listy, 22» 2°5 (1985). 

2. Operator's Manual, IL Video 11 and 12, Allied Analytical Systems, USA (1983). 
3. Sotera, J.J. and Stux, R.L.: Atomic Absorption Methods Manuel, Volume 1, Standard 

Conditions for Flame Operation, Allied Analytical Systems, USA (1979). 
4. Van Loon, J.C., Galbralth, J.H. and Aarden, H.M.: Analyst 'London) £6, 47 (1971). 
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5 . STAHOVEHÍ CmOHU V BIOTBCHHOLOGICrfCH A BIOLOGICKÝCH MAŤBRlilECH M3T0D0U ATCMOVZ 
A3S0RPC1ÍÍ SPEKŤHOKBIRIB S ЕШИКОТВЮПСКСО ATOMIZACÍ V GRAFITOVÍ KÝVETE 

5.1. Použitelnost metody 

Metoda je určena pro stanovení stopových obsahů chrómu v biotechnologických a biologic
kých materiálech živočišného i rostlinného původu. Byla vyvinuta zejména pro stanovení 
chrómu v kvasničné biomase a ověřena na referenčním materiálu HBS SMI 1569 - pivovarské 
kvasnice. Dále byla její použitelnost ověřena na referenSních materiálech IAEA V-10 (su
chá píce) a líA-A-1 (buchanka). Metoda je použitelná při obsahu chrómu v těchto materiá
lech nad 50 nr; . g~ . Osvědčila se rovněž při •"-•вteční analýze referenčního materiálu 
IAEA MA-B-3/TM (rybí tkán). 

5.2. Princip metody 

Vzhledem к výrazným ztrátám chrómu při vysokoteplotním atmosférickém rozkladu vzorků ve 
formě těkavého CrOgClj (b.v. 117,6 °C) byla pro rozklad vzorků použita jednak digesce 
v tlakovém sutoklávu s teflonovou nádobkou, jednak atmosférická digesce s kyselinou du
sičnou na vodná lázni s následným ředěním etanolem pro rozpuštění nerozložených tuků. 
Fro vlastní stanovení je roztok vzorku nanáší do grafitové kyvety atomového absorpčního 
srektrometru, ve které se podle předem zadaného programu nejprve suší a pyrolyžuje. Při 
následné atomizaci se zaznamenává absorbanční signál světelného paprsku se specifickou 
vlnovou délkou při jeho průchodu grafitovou kyvetou. Tento signál se kvantitativně vyhod
nocuje porovnáním se signály kalibračních roztoků. 

5.3. Použité přístroje 

1. Atomový absorpční spektrometr IL 12 Video (Instrumentation laboratory). 
2. Elektrotermický atomizátor a grafitovou kyvetou II 755 CTP (Instrumentation Labora

tory). 
3. Zařízení na tlakové rozpouštění vzorků HG 2002 (Berghof). 
4. Zařízení na přípravu spektrálně čisté vody 1GLLI-Q (Millipore). 
5. Automatické ruční míkropípety (Socorex a Plastomed). 

5.4. Chemikálie 

1. Kyselina dusičná p.p. (Lachema). 
2. Etanol čistý, 96 %. 
3. Standardní roztok-chrómu, SPECTROSOL, 1 000 mg . l"1 (BDH Chemicals Ltd.). 

5.5. Příprava vzorku к měření 

a) Digesce se zředěnou kyselinou dusičnou na vodní lázni: 
К přesné navážce asi 1 g vsorku se přidá 5 ml kyseliny dusičné 1 : 1 a nechá se půso
bit do druhého dne. Následuje zahřívání směsi na vroucí vodní lázni po dobu 30 minut 
s intenzivním únikem plynných produktu reakce. Po ochlazení na teplotu místnosti se 
výluh přefiltruje přes papírový filtr do 25 ml odměrky, promyje a doplní po rysku 
etanolem. 
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b) tlaková digesce s konc. kyselinou dusičnou: 
К navážce vzorku v teflonové nádobce tlakového zařízení se přide 10 E1 konc. HRO.. 
Autokláv se uzavře a zahřívá se 3 hod. při 160 °C. Po zchladnuti na teplotu místnosti 
a otevření зе výluh zfiltruje do 50 ml odměrky, promyje a doplní po rysku spektrálně 
čistou vodou. Při vyšíím obsahu tuku ve vzorku se .nísto vody použije čistý etunol. 

5.6. Pracovní postup a analytická charakteristiky 

Vzorek se nanese ručně automatickou mikropipetou v množství 10yul do kulaté grafitové ky
ve ty s pyrolytickým povlakem. Ba zdroji pro grafitovou pícku se nastaví následující pro
gram pro sušení, pyrolýzu a atomizaci: 

Ředicí 
medium 

Voda 
Btanol 

Teplota 
Sušení 

70/5 
60/5 

S S B 3 3 3 3 3 

110/45 
100/45 

• S S B S S S S S S 

a doba jejího náběhu (°C/sec.) 
Pyrolýza 

800/Í0 1000/30 
800/20 1000/30 

S : S = S = S S 8 « S I S S B S S S » I 

Atomizace 

2400/0 
240u/0 

s a > s s s 3 t = : 

2400/10 
2400/10 

C3ssss3333t 

Wa spektrometru se nastaví následující parametry: 
vlnová délka 357,9 nm, Šířka spektrálního pásu 1 na, proud lampy 6 mA.. Pro kompenzaci 
signálu pozadí se použije systém Smith-Hi*ftje. 
Ve fázi atomizace se zaznamená abeorbanční signál. Pro vyhodnocení se porovnává jeho ma
ximální hodnota a absorbančními signály kalibračních roztoků в koncentracemi chrómu 10, 
25 a 50 ng . ml" v 0,5 mol . 1 kyselině dusičné ve vodě resp* v etasolu. 

5.7. Přesnost a správnost výsledků 

Mez detekce celého stanovení je asi 50 ng . g~ , relativní standardní odchylka při obsa
hu chrómu ve vzorku 100 - 500 ng . g" je 5 - 20 %. 

5.8. Literatura 

1. Welz, В.: Atomabeorptionespektrometrie,Weinheim, Seerfield Beach, Floridaj Baeel-Ver-
lagchemie (1983). 

2. Price, W.J.t Spectrocbeaical Analysis by Atomic Absorption, Chichester» Hew Yorkj 
Brisbane! Toronto) Singapore - John Wiley and Sons (1983). 
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6 . SIAHOVBHÍ BZOGSnríCH A IQCCXÍCH KOVOVÝCH IBTK0 V PftDHÍCH SUBSTBÍKCH QBSAHDJÍcfCH 
ČISrff iKSStí KAWC PLAMBHOYOO TBCHBIKOO AAS SK SEPARACÍ A ZKOHCBIKOTÁVUl AHALXl6 
KHEAtóHÍ CHROHATOCRAFIÍ 

6.1. Určení metody 

Ifetoda je určena pro stanovení jak. biogenních (Pe, an, Zn, Cu,- Co, Hi), tak toxických 
(Cr, Cd, Pb) kovových prvku v celé Skále půdních substrátů od čistírenských kalů přes 
průmyslové komposty až f* půdy a vodní sedimenty. Je vyvinuta především s ohledem na ana-
lyty (Cu, Co, Hi, Cr, Cd, Fo), jejichž obsah vt vzorcích je poměrně nízký. Použitá aepa-
racní metodika umožňuje stanovit i tyto prvky s dobrou preaností a správností jednoduchou 
a rychlou technikou plamenové AAS. Proto je vhodná zejména pro stanovení Co, Hi, Pb a Cd 
v půdách a průmyslových kompostech, v nichž obsah těchto prvků často bývá na hranici me
ze detekce při použití běžného stanovení plamenovou AAS. 7 důsledku koncentračního fakto
ru (10x) a zvýšené účinnosti zmlžování organického média (3 - 5x) jscu dosažené meze de
tekce 30 - 50x nižaí ve srovnání s obvykle používanými metodami roskladu vzorku. Vzhledem 
к použitému úplnému rozkladu vzorku je navržená metoda určena ke stanovení celkového obsa
hu výše uvedených analytů. 

6.2. Princip metody 

Vzorek se rozloží digescí se směsí koncentrovaných kyselin HHO, - ВСЮ. - HP. Přebytečná 
kyselina fluorovodíková a x.uoridy se převedou na kyselinu fluoroboritou a fluoroborita-
ny přídavkem roztoku kyseliny borité. V části roztoku ae plamenovou AAS přímo stanoví 
Pe, Kn, Zn, C, případně i Cu. Z druhé části roztoku se Co, Hi, Cd a Pb (Cu) naaorbují na 
kolonce s pyrollidindithiokarbamátem amonným (APDC) zakotveným na hydrofobizovaném sili-
kagelu. Z této kolonky se nasorbované analyty vymyjí malým objemem organického rozpou
štědle a měří se plamenovou AAS* Pro přípravu kalibračních roztoků se použije stejné 
organické rozpouštědlo. 

6.3. Použité přístroje a zařízení 

1, Atomový absorpční spektrometr IL-12 (Instrumentation Laboratory). 
Z. Teflonové kelímky, objem 50 ml. 
3. Skleněné kolonky, vnitřní průměr 8 mm, délka 70 mm. 
4. Automatické mikropipety (Socorex a Flastomed). 

6.4. Chemikálie 

1, Kyselina dusičná, 65 * . p.p. (Lachema, Heratovice). 
2. Kyselina fluorovodíková, 38 - 40 %, p.p. (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 

tfstí n. L.). 
3« Kyselina chloristá, 70 %, p.a. (Carlo Erbe). 
4. Chloroform, p.a. (Lachema, Heratovice). 
5. Silikagel makroporézní sférický, průměr zrna cca 200,um, připravený v tfjV Ěež metodou 

eol-gel . 
6. Dichlordifenylsilan, 96 % (Aldricb). 
7. Pyrollídindietyldithiokarbafflát amonný, 3PKCZR0S0L (BDH). 
8» Standardní roztoky stanovovaných prvků, 1 g / l , SPBCTB0S0L (BDH). 
9. Hydroxid amonný, p.a. 25 % (Lachema). 

10. Pyridin, p.e. (Lachema). 
11. í tanol , p.a, (96 %). 
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6.5. Příprava vzorku 
6.5.1. Eozklad vzorku digescí se směsí kyselin 

Do teflonového válcového kelímku se přesně naváží asi 2 g vzorku a přidá se 20 ml konc. 
HRO.. Směs se zahřívá na topné plotýnce opatrně, aby nevykypéla, až do odpaření na objem 
asi 5 ml. Přidá se 8 ml konc. HC10. a reakční směs se dále zahřívá do bílých dýmů HC10, 
až do úplného spálení organických látek. Tento stav lze identifikovat přidáním 2 - 3 ka
pek konc. HNOj, po kterém by měl vzniknout téměř bezbarvý (slabě nažloutlý) roztok. 
Zbytky hlinitc-křemičitanové metrice se rozloží přídavkem 2 - 5 ml konc. HP (podle obsa
hu hlinito-křemičitanové složky re vzorku) e zahvátím do bílých dýmů HC10.. Při neúplném 
rozkladu lze přídavek a odkouření s HP opakovat. Vzorek se dále zahřívá do odpaření na 
zbytkový r>bjen cca 2 - 3 ml. Nerozpustné fluoridy se převedou na fluoroboritany přídavkem 
20 ml 4 S 1 ~B0, a krátkým zahřátím к bodu varu. Roztok se v odměmé baňce doplní na 100 ml. 
Získaný roztok se použije к přímému stanovení Pe, Ha, Zn, Cr, resp. Cu. 

6*5.2. Příprava kolonky pro extrakční chromatografii 

Pro náplň kolonky se použije 2 ml silikagelu hydrofobizovaného dichlordifenylsilanem /1/. 
Do silikagelu se na hodinovém sklíčku nechá vsáknout roztok 100 mg APDC ve 2 ml chloro
formu. Po vyschnutí na vzduchu do sypkého stavu se náplň přenese destilovanou vodou do 
kolonky. 

6*5*3* Bxtrakčně-chromatografické separace 

T. roztoku po rozkladu vzorku digescí se směsí kyselin se odebere alikvot 50 ml a upraví 
se pH pomocí hydroxidu amonného na hodnotu pH 3* Z tohoto roztoku se sorbuje Co, Ni, Cd, 
Pb, resp. Cu na ^hromatogrefické kolonce při průtoku asi 1 ml/min. Nasorbované anályty 
ее z kolínky vymyjí 4 ml 10 % roztoku pyridinu v etanolu a objem roztoku se upraví eta
ndem na 5 ml. 

6.6. Pracovní postup a analytické charakteristiky metody 

Vlaitní stanovení jednotlivých prvků se provádí technikou plamenové AAS rozprašováním 
baS vodného roztoku po kyselém rozkladu vzorku (Pe, Itn, Zn, Cr, resp. Cu), nebo organické 
fáze po extrakčně-chromatografické separaci (Co, Ni, Cd, Pb, resp. Cu) do plamene acety-
len-vzduch nebo acetylen-NnO v případě chrómu. Základní parametry pro nastavení spektro
metru jsou uvedeny v tabulce 1. 
Vyhodnocování analytického signálu se provádí metodou přímé kalibrace, přičemž při sta
novení ve vodném roztoku se základní standardní roztoky ředí roztokem slepého pokusu 
a při stanovení v eluátu po extrakčně-chromatografické separaci organickou fází se stej
ným složením jako má eluční činidlo. Rozsahy kalibračních závislostí jsou uvedeny v ta-
bulce 2 spolu s mezemi detekce celého stanovení. V případě potřeby ředění je vhodné mě
řené roztoky neředit tak, aby зе koncentrace stanovovaného prvku pohybovala pokud možno 
ve střední Části kalibrační závislosti. 
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Tabulka 1 

Základní parametry pro nastavení spektrometru 

Prvek 

Fe 
lín 
Zn 
Cu 
Cr 
Co 
Hi 
Cd 
Pb 

t - s s s s s s s j 

Vlnová 
délka 
čáry 

(nm) 

248,3 
279,5 
213,9 
324,7 
357,9 
240,7 
232,0 
228,8 
217,0 

>========== 

Šířka 
spektrální 

0 ,3 
0 ,5 
1,0 
1,0 
0 ,5 
0 ,3 
0,15 
1,0 
1,0 

m 

8 
5 
3 
5 
6 
8 

10 
3 
5 

= = = _ ж ж _ ж _ в 

typ plamene 

CgHj-vzduch, oxidačr.í 
CjB^-vsduch, neutrální 
C2H2-vzduch, oxidaSní 
CJHJ-vzduch, oxidační 
C2H2-H20, redukční 
CoHo-vzduch, oxidační 
CjH^-vzduch, neutrální 
CgHj-vzduch, oxidační 
CgHg-vzduch, oxidační 

1 S 3 S Z S S 9 3 S 2 X S H S 3 8 X S S S Z S ; 

Korekce 
posadí 

•ť 

+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 

SSXS3SXSSSSS3C5ESSS 

+ Korekce pozadí systémem Smith-Hieftje 

Tabulka 2 

Analytické charakteristiky stanovení 

Mařicí medium 

Kyselý vodný 
roztok 
po rozkladu 

10 % roztok pyr i 
dinu v etanolu 
po extrakčně-chro-
matografické 
separaci 

a s s 3 s s 3 S 3 3 ^ s S 3 3 s S 3 « 3 m i 

Prvek 

Fe 
Mn 
Zn 
Cr 
Cu 

Cu 
Co 
Vi 
Cd 
Pb 

3tafSM8tsaL>su 

Horní aez 
kalibrace 

(mg/l) 

5 
5 
2 

10 
5 

2 
2 
2 
0 ,5 
5 

C i t l i v o s t 
měření»' 

(mg/l) 

0,04 
0,02 
0,006 
0,06 
0,03 

0,01 
0,02 
0,02 
0,003 
0,04 

s s a s s n a i i i i i 

liez detekce b-> 
celého stanovení ' 

(mg/kg) 

2 
2 
1,5 
3 
1,5 

0,08 
0,15 
0,2 
0,02 
0,5 

a) Citlivost měření je definována jako změna koncentrace análytu, která způ
sobí změnu absorpce světelného paprsku o 1 %, 

b) líez detekce celého stanoveni se rovná takovému obsahu analytu v původním 
vzorku, při kterém je relativní standardní odchylka (RSD) stanovení rovna 
30 5Í. 

6.7* Přesnost stanovení 

Přesnost stanovení (RSD) se pohybuje od 2 - 3 % při takovém obsahu analytů ve vzorku, 
který umožňuje měření v optimální oblasti kellbraSní závislosti až do 30 % při obsahu 
analytu na hranici meze detekce. Z tabulky 2 vyplývá, že hlavní předností vypracované 
metodiky je snížení mezí detekce při extrakené-chromatografické separaci na hranici 
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srovnatelnou s technikou elektrotermické atomizace při zachování výhod plamenové techni
ky /2,3/, í.j. rychlosti a jednoduchosti čeření a nízké hladiny matričních interferencí. 

6.8. Literatura 

1. Braun, Т., Ghersini, G.: Extraction Chromatography, Akadémiai Kiadó, Budapest ('.975). 
2. Welz, В.: Atomabsorptionsspektrometrie, Verlag Chemie, Weinheim (1983). 
3» Krauss, P.: Vergleichende Untersuchungen Europaischer Mullkomposte, ve sb. "Atomspek-

trometrische Spurenenalytik" (Ed. B. Welz) Verlag Chemie, Weinheim (1982). 
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7. HBTQDr CHBLaTOMFTBICKiCH HŤRACf ISO SnUTOTHÍ Cu2+, Pe3*. Pb2+ A Bi3+ T МАЯЫАЫСИ 
FRO KiBKTROTECHHICIĚ tiČKLX 

7.1. Použitelnost metody 

Metody chelates*trických titrací jsou určeny pro stanoTení sakrokomponent (Cu, Pe, Pb 
a Bi) v materiálech sloužících к výrcbě feritových materiálů pro elektrotechnický průmysl. 
К výrobe feritových materiálů se používají většinou vysoce čisté oxidy těchto prvků (CuO, 
Pe20., PbO a Bi20,). 

7.2. Princip metody 

Pro stanovení Cu +, Pe , Pb + a Bi3* iontů v roztocích připravených rozpuštěním vzorků 
oxidů těchto prvku se použila přímá (pro Pe , Pb'* a Bi3*) a nepřímá (pro Cu ) chela-
tometrická titrace na xylenolovou oranž /1,2/. 
lylenolová oranž v kyselém prostředí (od pH * 0 až pH = 6) zbarvuje roztoky žlutě, přidá
ním určitých iontů kovů přechází žluté zbarvení v intenzivně červené. Konec titrace je 
u přímých titrací indikován přechodem červená - žlutá. U nepřímých titrací je přechod 
opačný, t.j. ze žlutého zabarvení к intensivni červenému. Přechody jsou velice ostré, 
ale pro jednotlivé ionty jsou závislé na pH. Pro uvedené kovy se pH nastavuje tak, že 
к slabě kyselým roztokům, po přídavku několika kapek roztoku zylenolové oranže, se po ma
lých částech přidává tuhý hexamethylentetramin, až vznikne intenzivně červené zbarvení. 
litruje se odměraým roztokem Chela"onu 3 o koncentraci 0,05 mol . dm . Při nepřímém sta
novení Cu£+ se nadbytek odměrného roztoku Chelatonu 3 retitruje roztokem dusičnanu olov-
natébo o koncentraci 0,05 mol . dm • Indikátor se přidává až před retitrací, nebot Cu 
ionty blokují indikátor. 

7.3. Používaná zařízení a činidla 
7.3.1. Zařízení 

1. Analytické váhy. 
2. Byreta 10 cm se zásobní lahví (dělení po 0,05 cnr), 

7.3.2. Chemikálie a činidla 

1. Díhydrát dvojsodné soli kyseliny ethyiendiemintetraoctové (Chelaton 3), M.h. * 372,24. 
Odměrný roztok Chelatonu 3 ae připraví rozpuštěním 18,612 g Chelatonu 3 v iestilované 
vodě a doplněním objemu na 1 000 cm destilovanou vodou. 

2. lylenolová oranži roztok indikátoru se připraví rozpuštěním 0,1 g sodné soli xyleno-
lové oranže ve 100 cnr destilované vody. 

3. Kyselina dusičná, HNO^ 65 %, p.a. 
4. Kyselině chlorovodíková, HC1 37 %, p.a. 
5. Dusičnan olovnatý, Pb(HCJ2, p.a. 
6. Síran mědnatý, CuSO^ . 5 HjO, p.a. 
7. Chlorid železitý, PeCl^, p.a. 
8. Síran železnátý, PeS04 . 7 H20, p.a. 
9. Hexamethylentetramin, CgH^N,, p.a. 
'0. Destilovaná voda. 
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7.4. Pracovní postupy 
7.4.i. Rozpouštěni vzorku 

Přesná navážka vzorku CuO (cca 0,4 g) se rozpustí ve zředěná kyselina dusičná (í : i), 
kvantitativně se převede do 100 ca3 odaěrné baňky a doplní destilovanou vodou no rysku. 
Obdobně se odváží cca 0,4 g '*2°3' k e T X O r k u *' přidá 5 ca koncentrované kyseliny chlo-
fovodíkové a zahřát ía se vzorek rozpustí. Vzorek se kvantitativně převed» do 100 ca od
aěrná baňky a destilovanou vodou se doplní po rysku. 
Přesná navážka PbO ( cca 1 g) se rozpustí přidánía 5 car koncentrované kyseliny dusičné 
a destilované vody. Po rozpuštění sa vzorek převede kvantitativně do 100 ca odaěrná baň
ky a doplní se destilovanou vodou po rysku. 
Přesná navážka Bi20^ ( cca 1 g) se rozpustí zafařátía v 3 ca koncentrované kyselině du
sičné a kvantitativně se převed* do 100 ca odaěrná baňky a doplní destilovanou vodou po 
rysku. 
Doporučuje se paralelně připravovat a analyzovat 3 - 4 alikvotní navážky. 

7.4.2. Stanovení titru (titračního faktoru) odairnéno činidla Chelatonu 3 

Přesné navážky z dusičnanu olovnatého (po cca 0,-5 g) se rozpustí ve zředěné ЕГО, (0,1М). 
К slabě kyselému roztoku Pb(I0O2 se přidá několik kapek xyleuolové oranže a po aalých 
částech tolik tuhého hexamethylentetraalnu, až vznikne intensivně červené zbarvení. 
ťitruje se odměrnýa roztokea Cheletonu 3 o koncentraci 0,05 sol . drn" do zaěny zabarvení. 
0 správném iroi. titrace je nožno se přesvědčit novýa přídavkea aalého množství hexeaethy-
lentetraninu. Vrátí-li se červené zabarvení, roztok se dotitruje. Titr (tirační faktor) 
se vypočítá jako poaěr teoretické spotřeby ke skutečné spotřebě odnérného roztoku, prústěr-
ná hodnota se počítá ze tří stanovení. 
Při výpočtu se počítá, že 331,2 ag Pb(I0,)_ odpovídá 223,3 mg PbO a 1 си odněrného roz
toku o koncentraci 0,05 aol . drn"*'' odpovídá teoreticky 11,16 ag PbO. 

7*4.3. Přímá titrace Pe3+ na zylenolovou oranž 

К analýze se bere 5,0 czr rozpuitěného vzorku Tt-Oy, vzorek se zředí destilovanou vodou 
a přidá se několik zrnek PeSO. . 7 H^O a kapek zylenolové oranže. Kodrofislové zabarvení 
přechází při titraci v bodě ekvivalence ostře ve žlutá. Z každého vzorku se provede něko
lik paralelních titraci (3-5). 
Poznámka: Ze slepého stanovení, t.j. bez přídavku vzorku rozpuitěného P e ^ , vyplývá, ž* 

přídavek několik zrnek PeSO. . 7 HgO neaá vliv na spotřebu odaěrnáho činidla 
Chelatonu 3. 

7.4.4. Přímá titrace ГЬ2+ na zylenolovou oranž 

К analýze se bere 4,0 cm3 rozpuštěného vzorku PbO. Bále se postupuje jako v kap. 7.4.2.-
Z každého vzorku se provede několik paralelních stanovení (3-5)* 

7.4.5. Přímá titrace Bi3+ na zylenolovou oranž 

К analýze se bere 5,0 ca3 rozpuitěného vzorku Bi20„ vzorek se zředí destilovanou vodou 
a přidá se několik kapek zylenolové oranže. TitruJe se do zaěny intenzivně červeného za-
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barvení do citrónově žlutého. Z každého vxorku so provede aikolik paralelních stanovaní 
(>5). 

7.4.6. lepříaá titraco Си na xylenolovou oráni 

К analýze se bar* 5*0 ca3 rozpuštěného vxorkn CuO. Foton a* přidá 10,0 ca3 odasrného či
nidla Chelatonu 3 o koncentraci 0,0$ aol . éaT3 a pB roxtokn sa upraví tuhým htjaaithv-
lentetreBinea. Po přidání indikátoru xyleaolové oráni* ae titruje rostokaa dusičnanu 
olovnatého o koncentraci 0,05 aol . da"3 xe žlutého xabarvení do červeného. Z kaidébo 
vxorku se provede nakolik paralelních titrací (3-5). 

7.5. Výpočty 

Při výpočtech se počítá, xe 1 ca3 odaěrnébo roxtoku Chelatonu 3 o koncentraci 0,05 acl 
. da~3 odpovídá 3,9773 s« CuO, 3,9923 ag Р«2°31 11,160 ж П 0 | 11,650 ас B i ^ . 
Procento stanovované látky ve turaě oxidu в*- 0 - v navážce látky se vypočítá podle vxorce 

тснз • f * *** • * 
* " " A * 100 . (1) 

* n 
kde 
7C H 1 j e spotřebovaný objea roxtoku Chelatonu 3 o koncentraci 0 ,05 a o l . da~J CH3 (ca3) 
Г titrační faktor odaěrnébo činidla 
ekv množství oxidu v as odpovídající l ca3 odaiméno činidla o koncentraci 

0,05 aol . da~3 
a podíl objemu roxtoku vxorku a obj esu roxtoku vxorku použitého pro titrační 

stanovaní 
n navážka vxorku (ag) 
Konečná hodnota výsledku a jeho chyba ae vyhodnotí z dílčích výsledků s pwiitía obvyk
lých vstanu /3/. 

7.6. Přesnost a správnost stanovaní 

Přesnost stanovení vyjádřená odhadea sairodatné odchylky se pohybuje v roxaexí 0,15 -
- 0,58 % rel. Správnost stanovaní koncentrace oxidů ve vzorcích byla ověřena aetodou 
přídavku. V aazích experiaentálních chyb lxe výsledky stanovaní považovat xs správné. 

7.7. Literatura 

1. lorbl, J.: Bové aetalochroaní indikátory pro koaplexoaetrické titrac*, 1. vyd., 
Praha 1958. 

2. Přibil, R.s Koaplazoactria, 1. vyd., ЯТЬ, Praha 1977. 
3. Bckschlager, X.: Chyby cheaických rozborů, SITL, Praha 1961» 
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8. STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ MÉDI V CHLOBIOT DRASELNÉM A Ы Н П Б М POLAROCRAřICKY 
8.1. Použitelnost metody 

Metoda je určena pro rychlé stanovení obsahu mědi v rozmezí koncentrací 0,01 ppm až 
5 ppm v chloridu draselném a lithném. 

8.2. Princip metody 

Stanovení mědi spočívá v tom, že měi přítomná v roztoku se po určitou dobu elektrolyticky 
vylučuje do kapky rtuti. Potom se vyelcktrolyzovaná měa zpátky rozpouští do roztoku při 
lineárně se snižujícím.napětí. Tento rozpouětěcí krok se provádí tzv. rychlou diferenční 
pulsní polarografickou technikou a zároveň se zaznamenává křivka celého děje. Vyěka maxi
ma je úměrná koncentraci mědi ve vzorku. 

8.3. Přístroje a chemikálie 
8.3.1. Přístroje 

1. Polarografický analyzátor PA 3 (Laboratorní přístroje Praha). 
2. Stacionární rtutová kapková elektroda SMDB 1 (Laboratorní přístroje Praha). 
3. Souřadnicový zapisovač Ti 4105 (Laboratorní přístroje Praha). 
4. Referenční nasycená kalomelová elektroda (Monokrystaly Turnov). 
5. Pomocná elektroda Pt (Laboratorní přístroje Praha). 
6. Přesné váhy sklonné, např. typ 750-05 (VEB, NDR). 
7. Analytické váhy. 
8. Elektromagnetické míchadlo - součást SMDE 1. 
9. Stopky. 

8.3.2. Chemikálie 

Základní elektrolyt (ZE): 
1. 1M NaSCN + 0,01M Chelaton 4 + 0,0005 % zela tíná f ve vodě se rozpustí 40,5 g Na S Cti, 

přidá se 50 ml 0,1M Chelatonu 4 a 0,5 ml 0,5 % želátiny a doplní se na 500 ml. Připra
vený roztok se přefiltruje přes červenou pásku. 

2. 0,1M Chelaton 4j roztok dvojsodné sloučeniny se připraví rozpuštěním 3,64 g Chelatonu 
4 v 0,2M NaOH a doplněním týmž roztokem na 100 ml. 

3. 0,5 % želatinai připraví se rozpuštěním 0,5 g želátiny ve 100 ml horké vody. Roztok 
nemá být starší než 1 týden. 

4. 0,2M NaOH se připraví rozpuštěním 8 g NaOH p.t, ve vodě a doplněním do 1 000 ml, 
5. Standardní roztok Cuj zásobní roztok a koncentrací Cu 1 mg/ml se připraví rozpuštěním 

3,929 g CuSO, . 5 H20 v 0,1M HN0, a doplněním na 1 000 ы1 toutéž kyselinou. Standard
ní roztok s koncentrací 20,ug Cu/ml se připraví zředěním 1,00 ml zásobního roztoku 
0,*,Ы К«'03 a doplněním do 50 ml. Standardní roztok s koncentrací 2 ,ug Cu/ml se připra
ví zředěním 5,00 ml roztoku s koncentrací 20,ug Cu/ml a doplněním 0,1M HNO, do 50 ml. 

6. 0,1M HN0, se připraví rozpuštěním 7,0 ml HNO^ 65 %ní, p.p. ve vodě a doplněním do 
1 000 ml, 

7. NaSCN, p,a., Lachema. 
8. Chelaton 4, Lachema. 
9. Želatina, pro bakto, Lachema, 
10. NaOH, p.a., Lachema. 
11. CuSO. , 5 H20, p.a., Lachema. 
12. HN0-, 65 %, p.p., Lachema. 
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13. Argon nebo dusík k probublévání, elektrotechnické čistoty (inertní plyn). 
14. Voda, H20, redest. 
Poznámka: Je žádoucí používat chemikálie nejvyšší dostupné čistoty, nebol hodnota slepé

ho pokusu omezuje mez detekce stanovení. 

8.4. Pracovní postup 
8*4.1* Vlastní pracovní postup 

1. Do polarografické nádobky se odměří 10,0 ml základního elektrolytu. 
2. Hádobka se ZE se vloží pod elektrody a ZE se ponechá 5 minut probublávat inertním ply

nem. 
3* Poté se vypne probublévání, zapne michadlo, nastaví nová kapka Hg (po trojnásobném od

klepnutí) a současně se zapnutím polarografického okruhu (v tříelektrodovém uspořádá
ní) se měří doba 2 minut, po kterou probíhá elektrolýza s nakoncentrováním Cu do Hg-
-kapky. 

4. Po 2 minutách elektrolýzy se vypne míchání, čeká se 15 sekund na uklidnění roztoku 
a provede se záznam křivky ZE při lineárně se snižujícím napětí (křivka 1). 

5* Potom se přidá 1,0 g KC1 nebo Ы С 1 a nechá se rozpustit (za míchám míchadlem a pro
bublévání inertním plynem). 

6. Provedou se stejné úkony jako v bodech 3. a 4. - výsledkem je křivka ZE + vzorku 
(křivka 2). 

7. Nyní se přidá 100/ul standardu Cu o koncentraci 2 nebo 20AI1 Cu/ml (podle obsahu Cu 
ve vzorku), krátce se roztok probublá a opět se provedou úkony bodu 3. a 4. - výsled
kem je společr— křivka ZE + vzorek + standard (křivka 3). 

8.4*2. Nastavení parametrů polarografické soupravy 

Přístroj 

Polarografický 
analyzátor 
PA 3 

SUDE 1 

Zapisovač XY 4105 

Parametr 

operation mode 
initial potential 
scan range 
direction 
sensitivity 
scan rate 
modulation 
amplitude 
pulse polarity 
RC 
voltmeter 
electrolysis time 
clock 
3 EL/2 EL 
CELL SELECTOR 

HMDE/SMDE 
Drop size dispense 
osa 1, oaa Y 

Hodnota 

DIFP. PULSE 
-800 mV 
600 mV 
poloha "-" 
16 
20 mV/s 
12,5 mV 
poloha "-" 
10 ms 
THT./2 V 
0 в 
PAST SCAH 
3 EL 
při vypnutém okruhu 
Of? 
při zap. okruhu 
2ZXEB, 
НИНЕ 
160 ms 
250 mV/cm 
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в. 5* Vypočet 

Pro uvedené rozmezí koncentrací Cu v solích (0,01 - 5 ppm) je kalibrační křivka sestro
jená z výšek píku lineární. Z předpokladu, že výšky píku (křivek 1, 2 a 3) jsou aditiv
ní, lze zjistit hodnotu a, příslušející vzorku odečtením výšek píku 2 a 1, hodnotu b pří
slušející standardu odečtením výšek píku 3 a 2. vlastní výpočet se provede podle vzorce: 

a x « у . b 
2 hmotnost Cu (/Ug) přidaná ve standardu 
x hledaná hmotnost Cu (/Ug) vztažená na navážku KC1 (LiCl) 

8.6. Zkušenosti a metodou 

Při dodržení postupu je chyba stanovení Cu pro uvedená koncentrační rozmezí 0,01 - 5 ppm 
mezi 5 až 10 %. Pracovní postup je spolehlivý a poskytuje poměrně reprodukovat elné výsled
ky. Metoda byla použita pro stanovaní obsahu Cu v XCl a LiCl používaných při výrobě polo
vodičových detektorů. 

8.7. Literatura 

1. Lingane, J.J., Kerlinger, H.: Ind. Bng. Chem. Anal. Ed. 2 2 , 77 (1941). 
2. Maites, L.: J. Am. Cham. Soo. Jl* 4479 (1951). 
3. Vydra, P., Stulík, X., Juláková, E. г Hozpouštřcí polarografie a voltametrie, str. 

206-216, SHTL 1977. 
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9. STANOVENÍ OLOVA A URANU V ZIRKONECH SB ZAMĚŘBNÍM К URUHÍ ŠTÍŘÍ 
9.1. Použitelnost metody 

Metoda byla vyvinuta se zaměřením výhradně pro stanovení stáří minerálu zirkonu. Zirkon 
je velmi rezistentní minerál, u kterého lze předpokládat zanedbatelný rozklad a migrace 
komponent z krystalu minerálu během následných geologických změn. Proto lze výsledky stá
ří, získané na základě jeho analýzy, považovat za relevantní. Ke zkreslení údaje stáří 
může však dojít v důsledku "narůatání" krystalu po zanesení zrna do jiného prostředí. Tak 
může povrch krystalu oproti jádru poskytnout mladší údaj stáří. Tato skutečnost může být 
omezujícím faktorem relevaatnosti výsledků. Dále je nutno podotknout, že metodika analýzy 
zirkonů je značně náročná na čas, kvalitu práce a technické provedení. 

9.2. Princip metody 

Izotopy uranu (thoria) podléhají radiaktivní přeměně charakterizované vztahy 
(1) 
(2) 
(3) 

Izotopy Pb jsou konečnými členy rozpadových řad. Mezi obsahem mateřského a dceřiného prv
ku ve vzorku, za předpokladu, že během časového období nedojde ke ztrátě nebo vnesení ma
teřského a dceřiného prvku nebo prvků rozpadových řad do vzorku, platí jednoznačný mate
matický vztah, např. 

с (206Pb) - с (23BU) . (1 - a"^8*) (4) 
kde 
с koncentrace izotopů prvků (počet atori) 
Л přeměnová konstanta odpovídajícího radioaktivního izotopu 
t doba,po kterou probíhá přeměna 

Pro vyhodnocení stáří je třeba experimentálně zjistit koncentrace odpovídajících izotopů 
uranu a olova a izotopové složení olova. Vstupní date se zjištují hmotnostně spektromet-
rickou analýzou ze vzorku vyizolovaného olova (uranu). Koncentrace izotopů se stanovuje 
zpravidla hmotnostně spektrometrickou analýzou izotopového zředování s použitím např. 
20*Pb (210Pb) a 233U (236U) jako značkovacích izotopu. 

9.3. Používané přístroje, zařízení a činidla 
9.3.1. Přístroje a zařízení 

1. Hnotnostní spektrometr vybavený iontovým zdrojem s termickou ionizací, např. typ 
MAT 261 fy Piímigan KAT. 

2. Aparatura pro tlaková rozpouštění vzorků např. typ Htí 2002 fy Berghoř. 
3. Aparatura pro izotermickou destilaci kyselin, např. výrobek fy C. Zeiss, Jena* 
4. Polarografický analyzátor, např. typ РАЗ, fy Laboratorní přístroje s elektrodou za 

skelného grafitu, Ag/AgCl referenční elektrodou a Pt-pomocnou elektrodou. 
5. Semimikrováhy. 
6. Křemenné (РБ, teflonové) laboratorní nádobí. 
7» Inertní plyn, např. H^-elektrolytický, Ar-výběrový. 
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9.3.2. Roztoky a chemikálie 

1. Kyselina dusičná, HNO, (66,4 $), redestzlovená (azeotropicki směs). 
2. Kyselina chlorovodíková, HC1 (20,2 %), redestilovaná (azeotropická snes). 
3. Kyselina fluorovodíková, HF (35,4 í), redestilovaná. 
4. Kyselina dusičná, 3M. Zásobní roztok se připraví zředěním 20 ml HNO, (68 %) v odměrné 

baňce 100 ml doplněním po značku. 
5. Kyselina dusičná, 0,5M. Zásobní roztok se připraví zředěním 3,3 ml HNO, (68 %) v odměr

né baňce 100 ml doplněním po značku* 
6. Kyselina chlorovodíková, 6,1M (koncentrace odpovídá přibližně redest. HC1). 
7. Kyselina chlorovodíková, 3,1M. Zásobní roztok se připraví zředěním 51 ml HC1 redest. 

v odměrné baňce 100 ml doplněním po značku. 
8. Kyselina chlorovodíková, 0,15M. Zásobní roztok se připraví zředěním 2,5 ml HC1 redest. 

v odměrné baňce 100 ml doplněním po značku. 
9. Chlorid rtuínatý, 1,5 . 10"-hí roztok. Roztok se připraví rozpuštěním 30 mg Hg v HN0~, 6H 

(1 : 1) s následujícím odpařením s HC1 a rozpuštěním odparku ve 100 ml 0,111 HC1. 
10. Iontoměrič Dowex 1X8 200 - 400 mesh. 
11. РЕ (PP) chromatografická kolona, vnitřní průměr 6 mm, výška sloupce ionexu 60 mm. 
12. Ethylalkohol CglbOH, destilovaný. 
13. Aceton (CHO2C0, destilovaný. 
14. Voda H20, redestilovaná. 

9.3.3* Standardní materiály a izotopy 

1. Uranové izotopové standardní materiály, např. SRM MBS U 500, U 010, CCL U 500, 
CCL U 020 (Řež, ČSPR). 

2. Uranový standardní materiál se zaručeným obsahem uranu, naDř. BBS U 960. 
233 

3. Uran obohacený izotopem JJV (min. 99 %) - značkovací izotop - např. výrobek fy 
Amersham, Anglie, nebo směs izotopu 33U + 3 U s definovanou koncentrací izotopů, 
výrobek SSSR. 

4. Pb-izotopové standardní materiály, např. SRM HBS Pb 981, 982, 983. 
5. Kovové Pb definované čistoty a koncentrace, např. Pb, čistoty p.p. 

pni 91П 
6. Olovo obohacené izotopem Pb ( Pb) - značkovací izotop - např. výrobek SSSR, 

21O 
Upozorněni: Izotop Pb patří do souboru HA-izotopů kategorie A (nejvyšší nebezpeč

nosti). Pro práci s ním je nutná pracoviště vybavené podle ČSN 34 1330, 
Vyhlášky MZd 59 Sb. z r. 1972 a souhlas útvaru zabývajícím se B0ZP. 

9.4. Kalibrace přístrojů a roztoku značkovacích izotopu 
9.4.1. Kalibrace spektrometru, vyhodnocení faktoru diskriminace a ověření jeho funkce 
9.4.1.1. Kalibrace spektrometru a vyhodnocení faktoru diskriminace při měření izotopové

ho složení uranu 

Postup kalibrace je popsán v práci /4/, metoda 18, str. 55. Množství vzorku, která se na
náší na vlákno, je nezbytné volit s přihlédnutím к parametrům spektrometru. Vlastní měře
ní izotopového složení uranu s použitím spektrometru MAT 261 a vyhodnoceni konečného vý
sledku probíhá podle vypracovaných řídících a výpočetních programů. 

9.4.1.2. Kalibrace spektrometru a vyhodnocení faktoru diskriminace při měření izotopové
ho složení olova 

Ke kalibraci spektrometru, vyhodnocení faktoru diskriminace a ověření jeho funkce slouží 
izotopové standardní materiály. Kejčaetěji se používají SRM NBS, a to typ Pb 981, Pb 982, 
Pb 983. 
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* 206. 20& 
NBS Fb 982, ve kterém je zastoupení izotopu Fb a Fb přibližné stejné. Materiál 
slouží к vyhodnocení faktoru diskriminace. 
KBS Fb 981, ve kterém izotopové složení olova odpovídá zastoupení izotopů Fb v přírodě. 
NBS Fb 983, u kterého zastoupení izotopů olova odpovídá zastoupení izotopu v uranogeimím 
olovu. 

1. Rozpouštění izotopových standardních materiálů 
Cca 6 mg izotopového standardního materiálu NBS Fb 982 (kovové Fb), po předcházejícím 
očištění povrchu oleptáním se zředěnou HNO,, .-«mytí K20, acetoneu a vysušení, se roz
pustí v 1 ml 3M НПО,. Roztok se odpaří к suchu o odparek rozpustí v definovaném obje
mu 3M HNO, tak, aby se získal roztok o koncentrac' 0,5 mg Fb/ml. Zásobní roztok se 
skladuje v zatavených FE ampulích. Před použitím se roztok standardního materiálu zře-
dí vodou 1 . 5 (výsledná koncentrace 0,1 ag/ml). 

2. Měření izotopového složení uranu 
a) Nanášení vzorku na vlákno 

Na Re-vlákno jednovláknové jednotky, předem očištěné a zbavené nečistot přehřátím 
va vakuu (p = 10"*-' Pa, odporový prohřev proudem 5 A, doba prohřevu 25*), se postup
ně nanese 
1. 2/Ul suspense Si02 + А^2°Ъ g e l u (P o m e r 2 : 1) ve vodě; voda se částečně odpaří; 
2. 1 /Ul roztoku Fb-standardu v 0,5M HNO, (0,1 .ug Fb); voda se částečně odpaří; 
3. 2/Ul roztoku 1M H,P0., voda se částečně odpaří. 
Vlákno s takto naneseným vzorkem a emitořem se postupně, zvyšováním intenzity prou
du protékajícího vláknem ail do hodnoty 1,5 A, odporově prohřívá. 
Vlákno se vzorkem se přenese do pomocné komůrky- vakuové aparatury. Fo odčerpání ko
můrky na tlak 10'-* Fa se opakuje prohřev vlákna (maz. proud 2.5 A). Během přehřívá
ní dochází к tavení emitoru, tvorbě a vtavování Fb do skloviny. 

b) Měření izotopového složení 
Vlákno v iontovém zdroji spektrometru se postupně, během cca 50 minut, zahřeje na 
teplotu 1 430 °C, při které dochází к vyhovujícímu vypařování a ionizaci olova ze 
skloviny. 
Zaznamená se 5 J 10 scanú spektra izotopů Fb a vyhodnotí izotopové poměry RÍ //- = 
i 206 l/B 

= Fb/ Fb pro každý soubc* 10 scanú. Metodou lineární regrese se vyhodnotí závis-
lost R w ^ = Rj^/gít) • vypočtou hodnoty izotopových poměru R w g pro t ж 60 min. Pro 
vyhodnocení faktoru diskriminace se použije experimentálně zjištěná hodnota izoto
pového poměru Fb/ Fb. Pro vlastní měření izotopového složení olova na spektro
metru MAT 261 a vyhodnocení konečného výsledku byly vypracovány řídící a vyhodnoco
vací programy. 

3. Vyhodnocení faktoru diskriminace 
Faktor diskriminace (B) se vypočte podle vztahu 

i ГЧЯ 7 

kde 
с relativní izotopová hmotnost 

207,9767 - 205,9745 

205,9745 

(5) 

(6) 
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В8/6* certifikovaná hodnota izotopového poměru 208Fb/206Fb 

Rg/g experimentálně zjištěná hodnota izotopového poseru Fb/ Fb 

4. Ověření linearity zesilovačů a správnosti kalibrace (irěření) 
Linearity zeailovačů a správnost výsledku se ověřuje měřením Fb-izotopových standard
ních materiálů SRM HBS Fb 981 e SRM HBS Fb 983. 
Roztoky SRM se připraví, analyzují a výsledky analýz vyhodnotí stejným způsobem jako 
při analýze materiálu SRM HBS Fb 982. 
Experimentálně zjiitěné hodnoty izotopových poměrů (Ri/g) se opraví faktorem diskrimi
nace 3 použitím vztahu 

Rf/6 = R*/g / (1 + с . B) (7) 

Vyhodnocené hodnoty izotopových poměrů R*#6 se porovnají s údaji uvedenými v certifi
kátech materiálů. 

9.4.2. Kalibrace roztoků značkovacích izotopů 

Cílen kalibrace je zjistit Izotopové složení prvku obohaceného značkovacím izotopem a kon
centraci značkovacího Izotopu vyjádřenou např. počtem atomů izotopu ve hmotnostní jednotce. 

9.4.2.1. Kalibrace roztoku značkovacího izotopu ^ U 

Postup kalibrace U je popsán v práci 4, Metoda 18, str. 55. 

9.4.2.2. Kalibrace roztoku značkovacího izotopu *Pb ( Fb) 

1. Příprava roztoku primárního standardu olova 
Cca 100 mg Fb, předem očištěného oleptáním v HNO,, omytím vodou a acetonem, se roz
pustí v 3M ЯЖ>2 a roztok se částečně odpaří. Zředěním 3M HNO, ae připraví roztok в de
finovanou koncentrací cca 1 mg Fb/g. Před použitím ae zředěním ьа hmotnostním základě 
připraví roztok o koncentraci 0,1 mg Fb/g 0,5M HHO,. 

2. Příprava roztoku olova obohaceného značkovacím izotopem 
Roztok olova obohacený značkovacím izotopem че připraví obdobným způsobem. 

3. Značení roztoku 
К cca 10 g přesně odváženého roztoku primárního standardu se přidá cca C,5 g roztoku 
značkovacího izotopu. Roztok ее odpaří к suchu a odparek rozpustí " cca 1,5 ml 0,5M 
HHO, (0,1 mg Pb/ml). 

4. Měření izotopového složení 
Technikou popsanou v kap. 9*4.1.2. se změří Izotopové složení 
a) olova v roztoku primárního standardního materiálu, 
b) olova v roztoku olova obohaceném značkovacím izotopem, 
c) olova ve směsi obou roztoku, 
a v odpovídajících vzorcích se vyhodnotí hodnoty izotopových poměrů. 
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204 210 5. Výpočet koncentrace značkovacího izotopu Pb ( Fb) 
Koncentrace značkovacího izotopu se vypočte 

- __ ws 1 ~ ^/4 ' 8i/4 (Hj), = V* . _ . — (8) 
wr 4/4 ~ Ri/4 

kde 
ÍN?)i nalezená koncentrace izotopu Pb (at/g), vyhodnocená z hodnot 

izotopového poměru iPb/204Pb, kde (i = 206, 207, 208) 
N? koncentrace izotopu i ( Pb, ^Pb, MPb) v roztoku primární

ho standardu (at/^) 
w , w hmotnost roztoku primárního standardu a značkovacího izotopu 
Ri/4' Ri/4* Ri/4 faktorem diskriminace opravené hodnoty atomových izotopových po

měru Pb/ Fb zjištěné při analýze primárního standardu, značko
vacího roztoku a jejich směsi. 

Výsledná hodnota koncentrace značkovacího izotopu se vypočte jako průměrná hodnota 
z dílcích výsledku daného měření (MÍ)* a opakování značení. 

9.5. Analýza vzorku - pracovní postup 
9.5.1» Rozpouštění vzorku 

50 - 100 mg vzorku, zbaveného povrchových nečistot oleptáním v HNO- (1 s 1) za tepla 
a omytím vodou, se vpraví do rozpouštěcí nádoby tlakové aparatury. Přidají se 4 ml HP re-
dest. a 0,2 ml HN0. konc. Po uzavření tlakové nádoby a kontrole uzavření se nádoba vloží 
do rozpouštěcí aparatury a vzorek se rozpouští 5 - 10 dnů při teplotě 220 °C. Doporučuje 
se kontrola rozpouštění vzorku po cca 5 dnech. Po ukončeném rozpouštěni se roztok odpaří 
a odparek za tepla rozpustí v 1 ml 3,1M HC1. 

9.5.2. Izolace olova a uranu ze vzorku 

1. Roztok vzorku se nanese na anexem Dowex 1X8 naplněnou PB-kolonu. llakrosložky se vymy
jí 3 ml 3,IIÍ на. 

2. Olovo se eluuje 6,1M HC1. Sluční křivka Pb (U) je znázorněna na obrázku 1. Pro další 
zpracování se jímá podíl eluátu v oblasti, eluční křivky. 

3. Uran зе eluuje 0,15tí HC1, 
4. Obě frakce obsahující vyizolované prvky se odpaří. Uranová frakce se opakovaně odpaříš 

0,2 ml HN0, redest. a použije pro měření izotopového složení. Z Pb-frakce, která je 
částečně znečištěna složkami vzorku, se olovo oddělí elektrodepozicí na grafitové 
elektrodě pokryté Hg-filmem. 

5. Odparek z Pb-frakce se rozpustí ve 4 ml 0,1Ы НС1. 
6. Přidá se 50/ul 1,5 . 10" 3M HgCl2. 
7. Kyslík z elektrolytu se odstraní několikaminutovým probubláním roztoku vzorku elektro

lytickým vodíkem. 
8. Stanoví se obsah olova metodou rozpouštěcí voltametrie (režim FSDPV, puls - 12,5 mV, 

nárůst 4 V • 10 mV/s). 
9. Při potenciálu -0,7 V proti Ag/AgCl (tříelektrodového systému e pomocnou Pt-elektro

dou) se vyelektrolýzuje olovo. Doba elektrolýzy 3 hod. 
10. Elektroda s vyloučením Fb se vyjme, pod napětím omyje vodou a přenese do křemenné zku

mavky. 
11. Olovo vyloudené na elektrodě se rozpustí za tepla v 0,2 ml ЗН НИ0, a přídavkem 1 kapky 

HC1 konc. 
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12. Roztok se opakovaně odpaří s 0,1 ml HHO, redest. a odperel: se rozpustí v definovaném 
objemu 0,5M HHO, tak, aby se získal roztok o koncentraci C.1 og Pb/ml. Objem HNO, se 
určí z vyhodnocení polarografické vlny (bod 8.) a předpokládané cca 80 toí účinnosti 
elektrolýzy. 

9.5.3. Měření izotopového složení uranu a olova 

Postup měření izotopového složení uranu, olova a postup vyhodnocování izotopových poměrů 
včetně korekce faktoru diskriminace byl popsán v bodě 9.4.1. 

9.5.4. Vyhodnocení izotopového složení olova (uranu) 

izotopoví složení olova se vypočte podle vztahu 

iPb = 100 . (iPb/206Pb)/(í *РЬ/206РЬ)) (9) 
kde * 
Fb zastoupení izotopu Fb v atomových procentech 

9.5*5. Stanovení koncentrace izotopů uranu a olova 

Koncentrace izotopu uranu a olova se stanovuje hmotnostně spektrometrickou metodou izoto
pového zřectavání. 

Postup stanovení: 
1. Ke známému množství vzorku v kelímku rozpouštěcx aparatury se přidá definované množství 

roztoku značkovacího izotopu olova a uranu. Množství přídavku značkovacích izotopů se 
volí na základě předběžně zjištěných koncentrací obou pr»;-ů ve vzorku tak, aby v připra
vené směsi byly izotopové poměry 
a) 204Pb/208Pb í 0,8, 
b) 233U/238U S 0,6. 
Minimální odvažované množství značkovacích roztoku - 200 mg. 

2. Postupy uvedenými v bodech 9.5.1* - 9.5.3. se vzorek rozpustí, vyizoluje olovo 8 uran, 
změří a vyhodnotí izotopové poměry v*etně opra/y zjištěných izotopových poměrů fakto
rem diskriminace. 

9.5*6. Výpočet koncentrace izotopů uranu a olova 

Koncentrace izotopů uranu, resp. olova se vypočte podle rovnice 

c ^ - c V . - - 4 — (10) 
w v 1 ~ R i / j X R i / j 

kde 
с Z koncentrace sledovaného izotopu 235U, 2 3 8U, resp. 206Pb, 207Pb vy-

jádřená počtem atomů izotopu v l j roztoku 
c^X8 koncentrace značkovacího izotopu 204Pb (210Pb), resp. 33U vyjádřená 

počtem atomů izotopu v 1 g roztoku 
w , w hmotnost značkovacího roztoku, reap* vzorku 

V 1 1 
Ri/1» R i / 1 ' RЪ^ **ktor*m diskriminace korigované hodnoty izotopových poměru X/JX na

měřené při analýze vzorku, značkovacího roztoku a jejich směsi 
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Vyhodnocené koncentrace izotopu 235U, 23e'J, ̂ P b , 207Pb slouží jako vstupní data pro 
vyhodnocení stáří zirkonu. 

9.6. Zhodnocení reprodukovatelnosti a správnosti výsledků stanovení izotopového složení 
a koncentrace izctopu 

Reprodukovatelnost výsledků stanovení 
1. Izotopového složení 

a) uranu 
- izotopový poměr 235U/238U BSD $ 0,03 * 

b) olova 
- izotopový poměr 208РЬ/206П> BSD в 0,03 * 

207Pb/206Pb RSD á 0,02 % 
204Pb/206Pb RSD * 0,1% 

2. Koncentrace izotopu 

a) uranu («Ч 238U) 
b) olova (206Pb, 207Pb) 

RSD 6, 0,1 % 
RSD £0,1 % 

Správnost výsledku je možno dosud hodnotit pouze u výsledku stanovení izotopového slože

ní. Diference mezi nalezenými a certifikovanými hodnotami izotopových poměrů u obou prvku 
se pohybuje na úrovni do dvojnásobku ítSD. 

9.7. Literatura 
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2. May, I., Rowe, J.J. : Solution of rock end refractory minerals by acids at high tempe
ratures and pressures. (Analytice Chimica Acta 33, 1965, p. 648-654.) 

3. Krogh, Т.Е.: A low-contamination method for hydrothermal decomposition of zircon and 
extraction of U and Pb for isotopic age determinations, (Geochimica et Cosmochinica 
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10. STAHOVBSÍ STJKÍ Bb-Sr METODOU /1,2/ 
10.1. Určení metody 

Popsaný postup je určen pro rozpouštění geologických vzorků, izolaci stroncia a rubidia, 
stanovení jejich izotopového složení a koncentrace izotopů hmotnostně spektrometrickou 
metodou. Metoda je použitelná pro vzorky obsahující min. 10 ppm Sr (Rb). Data slouží pro 
výpočet stáří. 

10.2. Princip metody 

Rb-Sr datovací metoda je založena na radioaktivní přeměně 
87Rb 87Sr + Д " (1) 

Й7 
Koncentrace 'Sr v uzavřeném systému je jednoznačnou funkcí času 

(87Sr)t = (87Sr)t + (87Rb)t . (1 - a"3***) (2) 
kde ° ° 
87 87 
( Sr) + koncentrace izotopu Sr v čase t (analýza) 87 67 ( SrK koncentrace izotopu Sr v čase t (vznik horniny) ._ o 
S7 87 
( Rb) t koncentrace izotopu Rb v čase t 

o Д přeměnová konstanta Rb /3/ 
4 * cas t - t (stáří vzorku) 

Úpravou rovnice (2) se získá vztah 

(87 S r /86 S r ) и (87 S r /86 S r ) + (/4t m 1).(в7нь/86аг)+ (3) 
* '*o 

který vyjadřuje lineární závislost mezi hodnotami (87Sr/86Sr) = f (87Rb/S6Sr). 
Stáří vzorku (dt) se vyhodnotí ze strmosti přímky (b) 

A t = (1/Л) . In (b + 1) (4) 
Й7 86 Й7 86 

Výraz ( Sr/ Sr) 0 udává primární hodnotu izotopového poměru 'Sr/ Sr v době vzniku hor
niny (minerálu). Pro vyhodnocení stáří je třeba experimentálně zjistit 

fl7 86 
- izotopový poměr 'Sr/ Sr v čase t, 

86 Й7 
- koncentraci izotopu Sr a 'Rb v čase t. 
10*3. Používaná zařízení, chemikálie, činidla, standardní meteriály 
;0.3.1. Zařízení a přístroje 
1. Hmotnostní spektrometr a pomocné zařízení, nepř. typ KAT 261, fy Finnlgan iíAT, Bretr-n, 

SRK. 
2. Souprava pro tlakové rozpouštění vzorků. 
3. Souprava pro separaci. 
4* Ionexové kolony - a) křemenná kolona 0 'J mm, výěka sloupce ionexu 250 mm 

náplň - ketex OSTÍON KS 0806, přeSiětěný, 
b) křemenná kolona 0 7 mm, výška sloupce ionexu 100 mm 

náplň - anex 0STI0N LG AT 0805, přečištěný. 
Ionexy se přečistí promytím 5 - lOnásobným objemem 6M HC1 redest. a vodou zpravidla 
na samostatných větších kolonách. Po promytí HgO se horní vrstva ionexu (cca i cm 
výšky sloupce) odebere. Zbytek ionexu se přenese a uschovává v PE nádobách. Precorn . 
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kolony se připravují bezprostředně před použitím. Po naplnění pracovní kolony a proay-
tí sorpčním roztokem se opět odebere horní vrstva ionexu a upraví výška sloupce ionexu 
v koloně. 

5. Křemenné (teflonové) nádobí. 

10.3.2. Chemikálie, standardy 

1. Kyselina dusičná, HNO,, konc. 68 * h = 1,41 kg dm , 15,43 mol dm"3, 2x destilovaná 
(azeotropieká směs). 

2. Kyselina chlorovodíková, HCl, 20,2 % (h = 1,10 kg dm"3, 6,09 mol dm"3), 2x destilovaná 
(azeotropieká směs). 

3. Kyselina chloristá, HC10., 70 %, Suprapur. 
4* Kyselina fluorovodíková, HP, 35,4 %, 2x destilovaná. 
5. Kyselina šSavelová, (C00H)2 • 2 HgO, sublimovaná. Rozpuštěním v H-0 redest. se připra

ví nasycený roztok. 
6. Směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné o koncentraci HCl (6M) a HHO, (0,211). Roztok 

se připraví smícháním i 000 ml HCl 20,2 * s 13 ml HH03 (69 % ) . 
7. Kyselina chlorovodíková, HCl 2M. Roztok se připraví zředěním 328 ml HCl 20,2 % vodou 

e doplněním na objem 1 litr. 
8. Voda redestilovaná. 
9* Izotopový standardní materiál SRH HBS 987, frCO,, 

Pro kontrolní měření izotopového složení se připraví roztok o koncentraci 0,1 mg Sr/ml 
13Í HH03. 

10. Izotopový standardní materiál SRH BBS 984, RbCl. 
Pro kontrolní měření izotopového složení se připraví roztok o koncentraci 0,05 mg Rb/ml 
0,5M HHO,. 

11. Stroncium obohacené izotopem Sr, obohacení min. 99 %. 
Základní roztok se připraví rozpuštěním vhodné navážky sloučeniny Sr ve 3H HHO,. КОП-

ОД ОД Qi 2 

centrace Sr v základním roztoku ЮО/Ug Sr/g roztoku 3M HHO-,. Koncentrace Sr v zá
kladním roztoku se stanoví metodou izotopového zře&ování (MIZ) s použitím vhodného pri
márního standardního materiálu, např* SRH HBS 987 nebo jinou vhodnou metodou. Maximální 
přípustná chyba údaje koncentrace je + 0,1 % rel* (20. Základní roztok se uchovává 
v zatavených polyetylenových ampulích. Doba použitelnosti max. 2 roky. Roztoky a nižší 

n i ft* 
koncentrací Sr se připraví zředěním základního roztoku Sr 3M HHO,. 

fi7 
12. Rubidium obohacené izotopem 'Rb, min. obohacení 99 %• 

Základní roztok se připraví rozpuštěním vhodné navážky sloučeniny Rb ve 3M HHO, tak, 
aby se získal roztok o koncentraci 100/Ug Rb/g roztoku. Koncentrace Rb v základním 
roztoku se stanoví MIZ s použitím vhodného primárního standardního materiálu, např. 
SRM NBS 984 nebo jinou vhodnou metodou. Maximální přípustná chyba údaje koncentrace 
+ 0,1 % rel. (2ď). Pro skladování a další zpracování platí obdobné podmínky jako v pří
padě roztoku Sr. 
Smícháním ebou roztoku ve vhodném poměru na hmotnostním základě se připraví směsný 
značkovací roztok. Poměr koncentrací obou izotopu je nutno volit s přihlédnutím к obsa
hu Sr (Rb) v analyzovaných vzorcích. Pro obvyklé vzorky a poměrem Rb/Sr v rozmezí 0,02 -
- 20 je zpravidla postačující připravit při směsi značkovacích izotopů s poměrem cca 
^Rb/^Sr 5 « 1, 1 : 1, 1 » 5. 

13. Roztok obsahující radioaktivní izotop Sr o specifické aktivitě cca 200 kBq/g. 
14. Roztok obsahující radioaktivní izotop 137Cs o specifické aktivitě cca 200 kBq/g, 

10.4* Kalibrace hmotnostního spektrometru 

Cílem kalibrace je prověřit funkci spektrometru a určit korekční faktor diskriminace. 
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10.4.1. Stanovení faktoru diskriminace 

Postupem uvedeným v kap. 10.5. se proměří isotopoví složení stsndsržních fib (Sr) izoto
pových materiálů a vyhodnotí průměrná hodnota isotopových poměru 'Rb/^Rb (RI,-), resp. 

Z experimentálních dat se vypočte faktor diskriminace 

Ч.--Г- 0Чл"%?>-%1 ( 5> c i 
reap. 

kde 

v - - I - &*a/c/qy?> -1? <» CJ 
Ввд £Sr faktory diskriminace pro korekci experimentálních dat 

cit c. relativní rozdíl hmotnosti isotopů Rb, resp. Sr 
( A » - ma5fib)/H87Rb 

j = ( A k - - e6Me6Sr)/M86Sr 
K5/7* Й8/6 experimentálně zjištěná hodnoty izotopových poměru ^Rb/^Rb» resp. 

^Sr/^Sr 
Rc/í t ̂ з /^ certifikovaná hodnoty zmíněných izotopových poměrů 

10.5. Analýze vzorků 

Pro některá aplikace je postačující určení izotopového poměru Sr/^Sr, výjimečně 
nepožaduje se stanovení obsahu iz TŮ ®^Sr, resp. ̂ Rb, t.j. označení vzor-

ku přídavkem roztoků značkovacích izotopů Sr a Rb. V prvém případě budeme v delším 
textu hovořit o analýze neznačených vzorku; ve druhém případě o analýze značených vzorků. 

10.5.1. Analýza neznačených vzorků 
10.5.1.1. Rozpouštění e izolace etroncia a rubidia ze vzorku 

Cílem tohoto kroku je vyizolovat obecně z geologického vzorku rubidium a stroncium a při
pravit roztok uvedených prvků v 1H JfflÔ  o koncentraci 0,1 mg Sr/ml 14 HN0.J, resp. 0,05 mg 
Rb/nl 0,5H HHO,. Požadovaná chemická čistota vyizolované Sr (Rb) frakce 99 *. 

Ю.5.1.2. Rozpouštění vzorku 

Způsob rozpouštění vzorku se volí s přihlédnutím к chemickému složení vzorku. V některých 
případech se požaduje úplný rozklad vzorku (čediče, žuly, minerály); v jiných případech 
je postačující výluh, zpravidla kyselinou chlorovodíkovou (baryty). Pro volbu seperační-
ho procesu je žádoucí mít к dispozici výsledky silikátové analýzy včetně údajů o koncen
traci rubidia a etroncia. 

10.5.1.3. Úplný rozklad vzorku (žule, čedič apod.) 

Cca 250 mg vzorku (podle obsahu Sr) se odváží do teflonového keJíakuf přidají se 3 tni HP 
konc. a i ml НПО, konc. Kelímek se uzavře, vloží do tlakové nádoby, která po uzavření se 
zahřívá na teplotu 150 °C. Doba rozkladu cca 3 hod. Po vychladnutí a demontáži tiskové 
nádoby se vyjme teflonový kelímek a opakovaným odpařením s 0,5 ml ffiC^ se odptření fluo
rid křemičitý. Odparek se vylouží 0,5 ml HRO, (1 s 1) a roztok přenese do Pt-kelímku. 
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Pluoridové ionty s e , po přidaní i ml aaayceanao roctafea kyseliny itavelové, 
kouřeuíiu Zbytky kyseliny itavelové aa ros lo i i příeavkea 0,1 al K10 4 koae. a ansledají-
cim odkouřenía BClOu. Oiparak aa vylouií 01 RC1. 

10.5.1.4. Vyluhování atroacia ze vxorku (baryty) 

Cca 250 mg se vpraví do hřaaiisif kádiakyi Přidá 5 a l 3« BC1 a sa občasného axcbaní aa 
zahřívá na 60 °C po dobu cca 5 boa. Pto této dobi se objea kyseliny odpaří na cca polovi
nu, to usazeni nerozpustného xbytka aa pro další zpracování odeberou 2 a l roztoku a f i l 
traci přes křaaaanou vatu ae roxtok zbeví eveat. zákalu. 

10.5.1.5. Ixolace rubidia a atroacia 

Bubidiua (Sr) s* isoluje na chroautoerafleké kolos* napínané' katexaa 0S1I0B ES. Při vys-
i i n obsahu ielesa ve vxorku (nad 1 ft neposkytuje zpravidla přiné cbroaatoarafické děle
ní vyhovující rosdilení jednotlivých prvků a je iáaoucí seřadit krok, ve kteran ae oddá
l í ie leso a da l i i prvky aa koleni naplněné anexaa 0SI10B I f i i t n foxai chlorokoaplexů. 
К vynexeni oblasti •lučních křivek Kb (Sr) ae ke vxorku nebo к paralelníaa vxorku přida
j í cca 50 k3q radioaktivních isotopu 137Cs a *°Sr. 

10.5.1.6. Ixolace železa 

Roxtok po rozpuštění vxorku se odpaří nebo přídavkaa aaisi 6Ж BC1 + 0,31 HI0, se upraví 
tak, aby koncentrace HC1 byla 5-6* a roxtok ae nanese na R-kolenu (f 7 aa, výská sloupce 
•sexu 100 na). Bubidiua (stroneiun) ae % kolony vyayje 8 a l aaisi 6* BC1 + 0,2M ВЮ.. 
KLuát se odpaří téniř к suchu. 

10.5.1.7. Chroastografická ixolace rubidia a stroncia 

Roxtok po rozpuštění vxorku nebe odstraňování ie lesa se odpaří téniř к suchu, odparek 
vylouií xa tepla 0,5 a l 6R ЯС1 a po vylouiení xředí 3,5 a l HgO. Roxtok ae usnese aa kolo
nu (d 9 aa, výška *loupce ionexa 250 aa) naplněnou katexaa 0STI0R KS. Bibea eluce se j í -
nejí podíly eluitu o objeau a 10 a l . kolona se proaývá 2a" BC1. 

Trakce obsahující rubidiua vytéká v roxaaxí objeau eluátu aexi 40 - 90 a l a aaxiaaa 
obvykle při 70 a l . 
Trakce obsahující stroneiun vytéká v roxaexí 120 - 170 a l objeau eluátu s -«»*—a aexi 
140 - 150 a l . D^-oruřuje se sutoaatizovat vlastní proess separace a jíaání frakcí. 
Z každé frakce а Ю a l v roxaexí předpokládaných elucních křivek Kb (Sr) se odebere podíl 
a 1 a l . Radiometricky se urSí frakce s aatiaální koncentrací Sr a astodou AAS určí kon
centrace rubidia, resp. i stroncia. Podíl (cca 5 a l ) x frakce s asxiaálsía obsahán sledo
vaného prvku se odpaří a event, zbytky ioeexu rozruší odpařanin s 0,5 a l HRO, konc. Odpa
rek se rozpustí v dsfinovanéa objeau kyseliny tak, aby aa získaly roztoky o koncentraci 
0,1 ag Sr/al Ш IfflOj, rasp. 0,0$ ag Rb/al 0,5* HlOy 

10.6. Maření izotopového s loiení 

10.6.1. Míření izotopového sloiení rubidia 

Xa rhaniové vlákno dvouvláknové jednotky, které bylo předen zbaveno povrchových nečistot 
iíhánía ve vakuu, se naneae 1 ли roztoku vzorku RbBOj a roztok sa za definovaných podaí-
nek odpaří. 
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V iontovém zdroji hmotnostního spektrometru se vlákna jednotky s enalyzovanym vzorkem 
zvolna, podle předem ověřeného programu, vyhřejí na vhodnou pracovní teplotu tak, aby 

85 — 11 
výstupní signál izotopu Rb se pohyboval v rozmezí 5 - 7 . 10 A. Postupně, podle 
zvoleného programu se zaznamená 7 x 10 scanů spektra, přičemž se průběžně kontroluje 
signál pozadí a fokusuje iontový svazek. Ze zaregistrovaných hodnot iontových proudů 
85Hb+ a 87fib+ se vyhodnotí dílčí výsledky izotopových poměru 85Rb/87Hb (R£/7) е ststis-
ticky zpracují. Konečná hodnota izotopového poměru ^ b / 8 7 Rb se opraví faktorem diskri
minace. 

R5/7 ' R5/7/(1 + cBRb> ( 7 ) 

kde 
Rc/, korigovaná hodnota izotopového poměru 5RbA Rb 
^ 85 87 

R5/7 experimentálně zjištěná hodnota izotopového poměru ''Rb/ Rb 

10.6.2. Měření izotopového složení stroncia 

iyul roztoku se nanese na Re-vlékno dvouvláknové jednotky a roztok se odpaří. Před vlast
ním měřením izotopového složení se obě vlákna prohřívají protékajícím proudem (0,6 A, 
resp. 3,8 A) po dobu 15 min. Během vlastní analýzy se poetupně po dobu 1 hod. zvyšuje 
proud ionizačního vlákna na hodnotu 4,3 A; proud vypařovacího vlákna na hodnotu 1,4 -
- 1,7 A. Paralelně se kontroluje iontový proud 85Rb+ a 88Sr+. Po uplynutí uvedené doby 
a nastavení podmínek dosahuje iontový proud Sr+ 0,07 nA, iontový proud 8^Rb je menší 
než 0,01 pA. 
Postupně se zaznamenává 7 z 10 scanů spektra. Průběžně se vyhodnocují izotopové poměry 
iSr/ Sr, podle velikosti signálu 5Rb+ se koriguje koincidence na registrovsr4m signálu 

87 87 1 Л6 
hmotnosti 87 ( 'Sr + 'Rb) a provádí se normalizace izotopových poměru Srr Sr к hodnotě 
izotopového poměru Sr/ Sr » 0,1194. Po ukončení měření se vyhodnocuje průměrná hodnota 
izotopového poměru Sr/ Sr (po eliminaci odlehlých bodů), odhady směrodatných odchylek 
a intervaly spolehlivosti U->). Při použití moderních hmotnostních spektrometrů, např. 
HAT 261, je postup měření a zpracování dat plně automatizován. 

10.7. Analýze značených vzorku 
10.7.1. Značení vzorku 

Do teflonového kelímku se odváží definované množství roztoku značkovacích izotopů Sr 87 a Rb nebo jejicn předem připravené směsi. Po odpaření roztoku se přesně přiváží vzorek 
(50 - 300 mg). Odvažované množství 4Sr ( Rb) ее volí jodle obsahu Sr (Rb) ve vzorku tak, 
aby v připravené směsi byl izotopový poměr ^Sr/ Sr » cca 1,5 ( 7Rb/"Rb = cca 3). 
Dalěí postup zpracování vzorku, izolace prvků a měření izotopových poměrů je shodný s poetv 
pem uvedeným v kap. 10.5.1. а кар. Ю.6. Postup výhod-
nocení izotopových poměrů Sr/ Sr je závislý ne izotopové čistotě stroncia obohaceného 84 značkovacím izotopem Sr. 
Při vysokém zastoupení Sr ve značkovacím roztoku e pro korekci experimentálních hodnot 

л act 

izotopových poměrů Sr/ Sr faktorem diskriminace aplikuje metoda vnitřní kalibrace. 
V opačném případě se aplikuje nostup uvedený v kap. 10.5. 

10.8. Výpočet koncentrace izotopu 7Rb a Sr 

Koncentrace izotopu Rb se vypočte z experimentálních dat 
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wr H - Rr 
A*7 "7 r л л 

ir'Rb = ы; . . — (8) 
r *v RT - * 

kde 
Ль počet atomů ®^Rb v 1 g vzorku 
7 87 

Hý počet atomů ЙЬ v 1 g roztoku značkovacího izotopu 
w , w hmotnost roztoku značkovacího izotopu, resp. vzorku v gramech 
Rr, Rv, R atomový izc^opový poměr 5Rb/^Rb v roztoku značkovacího izotopu, neznače

ného vzorku a jejich směsi 
Koncentrace izotopu Sr se vypočte z experimentálních dat 

wr 1 - R . Rr 

N^Sr = id . . - '-= (9) Wy R - Rv 

kde 
Sr počet atomů Sr v 1 g vzorku 

NI počet atomů Sr v 1 g roztoku značkovacího izotopu 
w , w navážka roztoku značkovacího izotopu, resp. vzorku v gramech 
Rv, R atomový izotopový poměr 4Sr/^ Sr v neznačeném a značeném vzorku 
Rr atomový izotopový poměr Sr/MSr v roztoku značkovacího izotopu. 

10.9» Použitelnost metody 

Navržená metoda je použitelná pro analýzy vzorků minerálů a hornin obsahujících min. 
10 ppm Sr (Rb). Při nižších obsazích prvků se mohou vyskytnout specifické problém^. Mimo
řádnou pozornost je zejména nutno věnovat možné kontaminaci vzorku stronciem z chemikálií 
8 pracovního prostředí. Celkové množství Sr vneseného do vzorku při jeho zpracovávání by 
nemělo přesáhnout podíl 10 koncentrace Sr ve vzorku. 

10.10* Uesnost a správnost výsledků 

Chyba (RSD) vyhodnocená z reprodukovatelnosti výsledků stanovení izotopového poměru 
Sr/ Sr v neznačeném vzorku se pohybuje na úrovni do 0,02 % rel. 

fl7 86 
Chybě správnosti výsledků izotopového poměru Sr/ Sr vyhodnocená z výsledků opakování 
analýz kontrolních vzorků, se pohybuje do 0,05 % rel. (26). 
Chyba (RSD) stanovení koncentrace izotopu Rb a Sr se pohybuje, v závislosti na kon
centraci izotopu, v rozmezí 0,05 - 0,10 % rel. 

10.11. Výpočet stáří vzorku 

Pro vyhodnocení parametru závislosti podle rovnice (3) se aplikuje metoda lineární regre
se s použitím vážených vstupních dat /4,5/. Jako parametr váhy se volí hodnota w^ defino
vaná 

,2.2 Wí " 1/(Ь 8X + Bv-> <10> 

event, pro normalizaci (p.) 

n 
Pi • Wjn/ X wA (11) 
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kde 
b strmost regresní přímky (vyhodnocená v prvém kroku výpočtu bez použití statis

tické váhy) 
s chyba vyjádřená odhadem směrodatné odchylky výsledku poměru koncentrace 
x* 87Rb/86ar 
s chyba vyjádřená odhadem směrodatné odchylky výsledku izotopového poměru 
У 1 87Sr/86Sr 

n počet analýz 

Stáří vzorku (t) se vyhodnotí z nalezené hodnoty strmosti regresní přímky podle rovnice 
(4). Chyba vyhodnoceného údaje stáří (st) se vyhodnotí z chyby strmosti regresní přímky 
<sb) 

st = 3l/A87Rb . (b + 1) (12) 

Doporučuje se dále vyhodnocovat 
1. střední kvadratickou váženou odchylku 

MSTO . Щ, (w± • (*i - V 2)/(n - 2> (13> 
kde 1 

Y., 7, experimentální, reap, z regr.sní přímky vypočtená hodnota izotopového poměru 
87Sr/86Sr 

Hodnota HSWD má být menší než 0,7. 

2. korelační koeficient, jehož hodnota má být blízká 1. 

Jako konečné výsledky analýz souboiu vzorku (min. 4) se obvykle uvádějí: 
1. stáří vzorku (mil. let) a chyba, 
2. primární hodnota izotopového poměru ( 'Sr/ £'r) + a jeho chyba 

3. střední kvadratická vážená odchylka MSWD, která charakterizuje rozptyl bodů kolem 
regresní přímky. 

10.12. Přehled použitých konstant 

1. Pramenová konstanta 87Hb /3/ 
A = 1,42 E - 11 rok"1 

2. Hmotnosti izotopu /6/ 
85Hb 84,91180 
87Rb 86,90919 
84Sr 83,91343 
8 63r 85,90928 
87Sr 86,90889 
^ S r 87,90563 
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11. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRICKÉ STANOVENÍ POMĚRU KONCENTRACÍ IZOTOPU U ? S m / U 6 N d Z JEDNO-
HO NANESENÍ /1,2/ 

11.1. Použitelnost metody 

Metodika je vhodná pro sttnovení poměru koncentrací uvedených izotopů Sm a Nd ve směsi 
obou prvků v koncentračním rozmezí, které je obvyklé v geologických vzorcích určených 
pro datování. 

11.2. Princip metody 

Stanovení poměru koncentrací izotopů obou prvků ve směsi vychází z aplikace hmotnostně 
spektrometrické metody izotopového třeáování, při které se měří iontové proudy vybraných 
izotopu a sumární iontové proudy izobarů •'Sm+ a Nd+ po jejich izolaci ze vzorku označe
ného vhodnými izotopy. Přehled vybraných izotopů je uveden na obr. 1. 

Nd 

4 
145 

Nd 

146 147 

Nd 
+ 

Sm 
^48 

Sm 
Í49 

Nd 
+ 

% 

R, (150/146 event. 148/146) R4 (148/147) 
R2 (147/146) R5 (149/147) 
R3 (145/146) 

(Nd « Ndv + Nds) známo: R, R2 R^ R+ R ? Nds Sms 
(Sm = Sn^ + Sms) počítáno: Ndy Sn^ at и ig, 

Obr. 1 Schematické zobrazení registrovaných izotopů 
Nd a Sm 

Jako značkovací izotopy se používají °Sm a Tld resp. Nd. Z naměřených experimen-
tálních dat, známých údajů o izotopovém složení samaria obohaceného izotopem 7Sm, resp. 
neodymu obohaceného izotopem 15°Nd (148Nd), koncentrací izotopů 149Sm a 15°Nd (14SNd) 
v roztoku a tabelovaných event, experimentálně zjištěných hodnot vybraných izotopových 
poměru iNd/146Nd a ^Sm/147Sm se iterační metodou vyhodnotí poměr koncentrací Sm/ Nd 
a faktory diskriminace. 
Výhodou metody je především menší pracnost, bezprostřední výpočet faktoru diskriminace 
pro dané konkrétní měření, což by mělo vést ke zpřesnění výsledků analýz. Postup stanove
ni izotopového složení neodymu a samaria po jejich vzájemném rozdělení byl popsán v prá
ci /4/. 

11.3. Příetroje, zařízení, chemikálie, standardní materiály 
11.3.1. Přístroje a zařízení 

1. Hmotnostní spektrometr, nspř. MAT 261 fy Pinnigan MAT, Bremen, SRN nebo ekvivalentní 
přístroj /3/. 

2. Prohřívací zařízení, nepř. fy Pinnigan MAT Bremen, SRN. 
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3. Semimikro a mikro-analytické váhy, přesnost vážení 0,03, reap. 0,003 mg. 
4. Nastavitelné pipety. 

11.3.2. Chemikálie, činidla a standardní materiály 

1. Kyselina dusičná HNO., p.p. redestilovaná (67 %, h = 1,4) fy lachema. 
2. Kyselina fluorovodíková, HP, p.p. redestilovaná (35,4 %, h = 1,18) fy Lachema. 
3. Kyselina chloristá, HCIO^ 70 %, Suprapur, fy Herek (h = 1,67). 
4. Kyselina octová ledová, CH.COOH, p.p., redestilovaná fy Lachema. 
5. Kyselina dusičná 3M. Základní roztok te připraví zředěním 34,9 ml HNO, redestilované 

v křemenné odměrné baňce o objemu 100 ml vodou a doplněním po značka. 
6. Kyselina dusičná Ш . Základní roztok se připraví zředěním 7 ml HNO. redest. v křemen

né odnřrné baňce vodou a doplněním po značku. 
7. Směs kyseliny dusičné 5U a kyseliny octové ledové v poměru 1 : 9. Základní roztok se 

připraví smícháním 10 ml HNO. 5И a 90 ml kyseliny octové ledové. 
8. Anex OS TI ON typ LG AT 0805 přečištěný. Anex se přečistí v samostatné křemenné koloně 

promytím 3násobnýo množstvím 9M HC1, 5násobným množstvím 6M HC1 a redestilovanou vo
dou do neutrální reakce. 

9. Kyselina števelová (C0OH)2 . 2 H20, p.a., sublimovaná. 
Ю. Polypropylenová (křemenná) kclona o vnitřním průměrv 7 mm; výška sloupce anexu 75 mm. 

Před použiwía se kolona promyje a převede do cyklu 5 ml směsí НПО. + CH.COOH. Horní 
vrstva anexu, cca 5 mm výšky se odebere. 

11. Roztok dusičnanu neodymitého Nd(N0.K definované koncentrace (primární standard), kte
rý se připraví rozpuštěním Nd,0, čistoty 5N fy Koch Light. Cca 0,15 g vzorku se v pla
tinovém kelímku vyžíhá při teplotě 850 °C do konstantní hmotnosti (2 hod. po dosažení 
teploty). Cce 0,1 g se přesně odváží do 50 ml křemenné odměrné baňky opatřené zpětným 
chladičem. Oxid se rozpustí v 5 ml HNO. (1 : 1). Roztok se částečně odpaří (1/2). do
plní 5I-* HKO, po značku a po vyt"operování odváží. Zředěním na hmotnostním základě se 
připraví roztok o koncentraci 1,553 mg/g 5H HNO.. 

12. Roztok dusičnanu samaritého Sm(N0.). definované koncentrace (primární standard), kte
rý se připraví rozpuštěním SBUO. čistoty 5N fy Vetron GmbH. Zásobní roztok se připra
ví obdobným způsobem jako roztok Nd(N0.).. Zředěním na hmotnostním základě se připra
ví roztok o koncentraci 1,167 mg Sm/g 5M HNO,. 

13. Značkovací rostok dusičnanu neodymitého obohaceném 5 Nd, resp. Nd min. 92 %. 
Základní roztok se připraví rozpuštěním 5 Sd2°3 ^ Nd-Oj) sovětské výroby v HNO, 
(1 : 1) s dalším ředěním na hmotnostním základě se připraví roztok o koncentraci 
cca JOO/ug 150Nd (148Nd)/g 51í Н Ж у Přesný obsah izotopu 150Nd (148Nd) v roztoku se 
ručí metodou izotopového zřeďování (viz kap. 11.4.). 

14. Značkovací roztok dusičnanu samaritého s obohacením Sm min. 96 %. Základní roztok 
se připraví rozpuštěním " S B U O , sovětské výroby v HNO, (1 ; 1) a dalším zředěním na 
hmotnostním základě se připraví roztok o koncentraci cca 70/ug 4'Sm/g 5M HNO.. Přesná 
koncentrace izotopu v roztoku se určí metodou izotopového zřeďování (viz kap. 11.4*). 

15. Voda, H-0, redestilovaná. 

11.4. Kalibrace hmotnostního spektrometru a značkovacích roztoku 

Cílem kalibrace spektrometru je prověřit funkci přístroje a zejména určit faktor diskri
minace hmotnosti, t.j. korekční faktor, kterým se opravují experimentálně zjištěné hodno
ty izotopových poměrů. Kalibrací značkovacích roztoků se rozumí přesné stanovení obsahu 
149Sm (15°Nd, U 8Nd) v roztoku 5M HNOj. 
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11.4.1. Stanovení faktoru diskriminace 

Postupy uvedenými v kapitole 11.6. se proměří izotopové složení Kd (Sa) v primárních 
standardních roztocích Bd(NO.). (SmíNO.)-). Ka Re vlákno se nanese cca 0,1 /ug lid (Sm). 
Při výpočtu se aplikuje metoda vnitřní normalizace (procedura RSD 2.2).pomocí niž se 
experimentální data normalizují к tabelované hodnotě izotopového poměru 46Nd/144Nd = 
= 0,7219 /5/. 
Korekční faktor B ^ se vyhodnotí jako průměrná hodnota z dílčích výsledků korekčního 
faktoru 

4d = - J - [сч'Чвр> - ] ( i ) 

kde 
c. relativní rozdíl hmotností izotopu neodymu 

с = ( M m - M u 6 )/Mu. 
144M 1*bKd 144M 

R? experimentálně zjištěná hodnota izotopového poměru Nd/ 44Nd 
R? o r tabelovaná hodnota izotopového poměru 146Nd/144Nd 

11.4.2. Hěření izotopového složení neodymu obohaceného izotopem ^ Nd С Tld) 

Postupy uvedenými v kapitole 11.6, se proměří izotopové složení neodymu obohaceného izo
topem 15°Nd (148Nd) a vyhodnotí střední hodnoty izotopových poměru А М / 1 4 б Ш = R!. 
Experimentální hodnoty se opraví faktorem diskriminace 

И± = Чй/^т = R£/(1 • B„d . cp (2) 

kde 

c,. relativní rozdíl hmotností izotopů c. = (M1/IC - M. )/U..tC 
1 i U 6 N d xNd H 6 W d 

11.4.3. Měření izotopového složení samarie obohaceného izotopem Sm 

Postupy uvedenými v kapitole 11.6. se proměří izotopové složení samaria obohaceného izo
topem " S m a vyhodnotí střední hodnota izotopových poměrů "*Sm/ Sm = R!. Experimentální 
hodnoty se opraví faktorem diskriminace Bo_. 

R«m = jSm/ U 9Sm = R4'/(1 + В*. . с.,) (3) 

kde 
c. relativní rozdíl hmotností izotopů c. = (M1Aq - JL )/M 

Sm JSm 149Sm 

11 .4.4. Stanovení koncentrace izotopu ' Nd ( * Nd) ve značkovacím roztoku 

Sraíser.ím na hmotnostním základě se připraví směs roztoku dusičnanu neodymit''"< o přesné 
známá koncentraci a roztoku značkovacího izotopu Nd ( Nd). Poměr navážek roztoku зе 
volí tak, aby v připravené směsi byl izotopový poměr H6líd/150Nd (146Hd/148Nd) cca 0,5. 
Směs se opakovaně odpaří a přídavkem 0,4 ml HNO, redest. a odparek rozpustí v 1M HNO, je
jíž množství se volí tak, aby se získal roztok o koncentraci 400/ug Nd/ral VA HNO,. Popsa
ným postupem se proměří izotopové složení neodymu ve směsi a experimentální hodnoty izo
topových poměru Nd/ 4 Nd se korigují faktorem diskriminace (B K d). Koncentrace izotopu 
* Nd v roztoku se vyhodnotí podle vztahu 
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kdt 
С U 6 N d , С 

p* z 

H6/0» K 6 / 0 ' 

1 5 0ш 

R6/C 

150 U6 *P R^ / 0 " Н б / 0 С 150Nd = С U bNd . . г (4) 
WZ R6/0 " R6/0 

koncentrace izotopů ve standardním roztoku dusičnanu neodý
mit ého, resp. ve značkovacím roztoku 
hmotnost standardního roztoku dusičnanu neodymitého, resp. značko
vacího roztoku 
faktorem Bjjd korigované izotopové poměry 146Nd/150Nd (u6Nd/148Nd) 
zjištěné pri analýze standardního roztoku Nd(N0,K, značkovacího 
roztoku a jejich směsí 

11.4.4. Stanovení koncentrace izotopu *'Sm ve značkovacím roztoku 

149 Koncentrace "Sm se stanoví obdobným způsobem jak je uvedeno v kap. 11.4.4. Hmotnosti 
navážek roztoku dusičnanu samaritého o definované koncentraci a roztoku značkovacího izo-
topu se volí гак, aby izotopový poměr ^'Sm/ ,3Sm v připravené směsi byl cca 0,3. 
Koncentrace izotopu ySm v roztoku se vypočte podle modifikovaného vztahu (4), přičemž 
výrazy R odpovídají izotopovým poměrům *'Sm/ 45Sm při zachování indexu £ resp. z. 

11.5. Analysa vzorků 
11.5.1. Chemická příprava vzorku 

Cílem chemické přípravy vzorků je izolovat ze vzorku Sm a Nd a připravit roztok o kon
centraci cca 400/Ug(Sm + Ná^ml 1H HNO,. Je žádoucí, aby к analyzovanému vzorku byly 
к dispozici výsledky silikátové analýzy a informativní údaje o obsahu Sm a Nd. 

Značení vzorku 
Do teflonového kelímku se odváží roztoky značkovacích izotopu 14^Sm a 150Nd (148Nd) a roz
tok ье odpaří. К odparku roztoku se přidá přesně známé množství cca 0,3 g vzorku horniny. 
Po přidání směsi kyselin (3 ml HP redest., 1 ml HNO, redest., 1 kapka HC10.) se'kelímek 
uzavře a vloží do tlakového autoklávu. Vzorek se postupně rozkládá cca 3 hod. při 180 °C. 
Kyselině fluorovodíková včetně těkavých fluoridu se odstraní opakovaným odpařením s HNO,. 
Fluoridové ionty se odstraní odkouřením s 1 ml nasyceného roztoku kyseliny štavelové 
a 0,1 ml HC10.. Odparek se rozpustí v 0,5 ml HNO, (1 : 1) a po odpaření zbytek vylouží 
2 ml směsi (Ю % 5tó HNO, + 90 % CH,CO0H) a nanese na kolonu naplněnou anexem OSTION LG AT 
0805. Kolona se promyje cce 40 ml uvedené směsi. Prvky vzácných zemin se vymyjí 8 ml 1M HNO,. 
Eluát se odpaří a degradační produkty ionexu rozruší opakovaným odpařením s HNO, redest. 
Odparek se rozpustí v lli HNO,, jejíž množství se volí tak, aby se získal roztok o koncentra
ci 400/ug Sm + Hd/ml. 

11.6. Měření izotopového složení 

Ne Re vlákno dvouvláknové jednotky se nanese bul roztoku a roztok se za definovaných pod
mínek odpaří. Podle zvoleniho programu se vlákna ve spektrometru postupně (v průběhu cca 
30 min.) zahřívají až proudy vypařovacího, reap, ionizačního vlákna dosáhnou hodnotu cca 
2 A, resp. 4 A (cca 1 750 °C). Průběžně se sledují iontové proudy izotopů Ba+, 150Nd+ (UCNd+) 
3 14'Sm+ a provádí fokusace iontového svazk"- Zaznamená ее 7 x 10 scanů spektra, přičemž 
mezi jednotlivými bloky se registruje signál pozadí. Procedurou RED 1.5 se vyhodnotí izo
topové poměry R{145/146). <8i48/146))' R(150/146)» R(H7/H6)' R(148/147)' Й(149Л47) 
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a metodou lineární regrese (RJ/.. = f Щ/i (*'? **e vyhodnotí hodnoty těchto poměrů pro 
t x 60 min. a chyby hodnot izotopových poměrů vyjádřené odhadem směrodatné odchylky. 

, 147 .146 11.7. Vyhodnoceni poměru koncentraci Sm/ Nd ve vzorku 

Poměr koncentrací izotopů * Sm/ Nd se vyhodnotí z experimentálních dat řešením sousta
vy rovnic iterační metodou. 

R(H5/H6) " [(A(145) + B(H5) ' X) ' (1 + *И>]/Е1 + xi (5) 

R (H8/H6) = {[<A(H8) + B(H8> • *> • O " 2*Nd>j?/L1 + XJJ + <6> 
+ {[(C(H8> + D (148) ' ^ И 1 + X]j 

R(150/H6) = {f(A(150) + B(150) ' X) ' (1 - ^ N d ^ K 1 + XJ_i + <7> 
+ fL<C(150) + D(150) • Y > Z H 7 + Щ 

R( 147/146) - í<1 + *>l]/h + I j <S) 

R(H8/147) = Í L ( C ( H 8 ) + D(H8) • Y> • <1 ~ * Sm>M1 + Y j£ + <S) 

* {0<U8) +B(148) ' X X< 1 + Y > Z J j 
R(H9/147) - [<C(H9) + Dd49) ' Y) ' (1 " ^ S m ^ I 1 + *l (10> 

n pro značkovací roztok s izotopem 148Nd 150 ** pro značkovací roztok s izotopem Nd 
kde 
A. = Х Ш / 4 Kd izotopové poměry v analyzovaném vzorku 
B^ = Nd/ * lid izotopové poměry v roztoku značkovacího izotopu 
C, = 1Sm/ 4'Sm izotopové poměry v analyzovaném vzorku 

i 1A 7 
J>í - Sm/ Sm izotopové poměry v roztoku značkovacího izotopu 
X = Nd / * Ш , poměr koncentrací izotopu * Nd ve směsi značkovací roztok + vzorek 
Y. = Sm / Sniy poměr koncentrací izotopu 'Sm ve směsi značkovací roztok -t- vzorek 
Z = Saiy/ Ndy poměr koncentrací izotopu *'3m a Nd v analyzovaném vzorku 
3 se vztahuje к roztoku značkovacích izotopů 
v se vztahuje к roztoku vzorku 
^Uď^Srn korekční faktory diskriminace 
Pro výpočet parametrů byl použit modifikovaný program Eureka. 

11.8. Spolehlivost a vhodnost metody 

Přesnoit stanovení poměru koncentrací izotopů 4 Sm/ Nd resp. i koncentrace obou prvků 
hmotnostně spektrometrickou metodou izotopového zřeďování závisí na typu analyzovaného 
vzorku, jeho čistotě a izotopovém složení. Při analýzách čistých směsí (Sm + Nd) a při 
použití hmotnostních allkvotů je reprodukovatelnoat stanovení vyjádřená odhadem relativ
ní standardní odchylky jednoho stanovení lepší než 0,1 %. Při analýze reálných vzorků mů
že být stanovení ovlivněno přítomností nečistot vfSm + Nd)frakci pří aplikaci jednoduché 
separační metody. 

* 

** 
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11.9. Přehled fyzikálních konstant 

Doporučené relativní hmotnosti izotopů neodymu a samaria /6/ 

Rel. hmotnost nuklidu 
H1.907 766 
142.909 856 
143.910 129 
144.912 610 
145.913 153 
147.916 929 
149,929 921 
143,912 074 
146.914 925 
147,914 851 
148.917 211 
149,917 303 
151,919 755 
153,922 222 
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