
CS?£:90/0 

ф 
ÚJV 95B^Ct^* 
Prosinec 1991 

ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU 

H. Kyrs, P. Sclucký 

S O U Č A S N Ý S T A V M E T O D 
R Y C H L É H O R A D I O C H E M I C K É H O 
S T A N O V / E N Í « B r A « S r 
v O B J E K T E C H Ž I V O T N Í H O 

F > R O S T f t E D ± 

Report 

informační středisko 



NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE 
ŘEŽ - CZECHOSLOVAKIA 

INFORMATION CENTRE 



1вУ~-ЧГ8Л Cfť 

* __<т__ USTAV ЛИШЕНО ИЯМЮ, Ш 

Miroslav KYRS a Pavel SELUCKY 

SOUČASNY STAV HETOD RYCHLÉHO RADIOCHEHICKEHO STANOVENI »<>Sr A 
•»SrV OBJEKTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kritická literární reser&e, vypracovaná v 
projektu POl5/42-641 

roce 1991 v raaci 

fiefiitel úkolu: 
Vedoucí oddálení 
Vedoucí úseku: 
Ráditel: 

Ing. J. Rais, CSc. 
P. Franta, proto. chem. 
Doc. ing. L, Neumann, CSc. 
Doc. ing. J. Teplý, CSc. 

Podléhá jakožto autorské dílo zákonOm 35/65 Sb. a 89/90 Sb. v 
úplném znénl pod. 8. 247/90 Sb. AutoM si vyhrazují všechna 
práva, která jim tyto zákony poskytuji. 

V fieži, prosinec 1991 



OBSAH 
SOUČASNÝ STAV METOD RYCHLÉHO RADTOCHEMICKEHO STANOVENÍ »°Sr A 

" S r V OBJEKTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
M. KYRŠ a P. SELUCKÝ 

1. ÚVOD ... ...J 
1.1. Cíle práce j 
1.2. Charakteristika, prače a dřívější přehledy... .,.,,4 
i.o. Vstupní informace o výskytu a vlastnostech »°Sr a e»Sr 2 
1.4. Nezbytnost dalšího výzkumu*.. ......£ 
'.1 Po.iriAiriky ke zpasobu zpracování přehledu $ 

2. KROKY TYPICKÉ ANALÝZY NA RADIOSTRONCIUM... ,, .. .& 
Z. V70P!V ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH PRIMÁRNÍ ZPRACOVÁNÍ JO 
4. CHEMICKÁ SEPARACE.. , .... /3 

4.1. Použité iit.H<-ř a*ni kroky a ortstrartované interferující 
radí or>u klidy тЗ 

Л.2. Příklady stanovení radiostroncia ("pomalé metody").,.,..... 16 
'."".I. V «trnutí'íérických srážkách f£ 

4.2.2. V ft.ořtské vodě.., • • • • tZ 
4.2.3. V , ,,:,;.J inách 23 
4.2.4. V /ubeťi.,,, •. . . ЛЗ 
-.2, П.. V H.'n.frli t.íiv̂ ň • )Jf 

5. POUŽITÍ DIKARBULIDŮ PRO ISOLACI STRONGIA A CESIA (P. Selucký) # 
/>. PYCH: л г:т.'-.г'гг..тг:т ^-Gr fip»Sr„(. . . . , 31 

.-'.. 1. P-. ••; "wL«, dc-f l n i c e , pr inc ipy M 

.'..2. Příklady ryť hlý i li v.lóíiovKní r ad ios t ronc ia . . . . • • -» . 3* 

i.'.. 2 . 1 . Wyr.hiA stanovení radiostroncia v mléce J3 

• ' • .2 .1.1, n"řt.ii.f ha i dosažení radiuak t i v i i í ruvnuváhy 

voR, /voy 33 

'••", !. „2 . I!. . Ki.lcn i vy> i ? i. 1 ř ы mftnir.ft i onl-.fl . . •» • • • • • * * 

. ; ,2 . * . " ' . lli yi: hlení vyu2ití«i хоп&яй a kraunu ůr 

У..?..'.. 1.. !!i , ; LK-i. f vyu í i l ím ionaxfi а f;í t глкге П Е Н Р А . , . , . 36 

6.2.2., Rych*f?í st.movcmí ve vodách j £ 



6.2.2. í. C;.trakce kraunem J(> 
6.2.2.2. Extrakce směsi TTA a TOTO (nepoužiti srážecích 

metod).., ..,.37 
6.2.2.3. Rychlé stanoveni »°Sr v mořské vodě J| 

6.2.3. Rychlé stanovení v pOdách s extr očně 
chromatografickým krokem.,t% ..»...• 3f 

6.2.4. Rychlé stanovení v tkáních, potravinách a kostech Jf 
6.2.5. Ryvihlé stanovení v modelových roztocích po*ocf 

povrchové sulfonovaného katexu.,,. »t«.39 
6.2.6. Rychlé stanovení bez chemické separace ÉfQ 

6.3. Vývojové tendence dalšího rozvoje rychlých metod stanoveni 
rari . i í- . í . tr i .s- .rja. , , . . « . . . T 0 

7 . MĚŘHNÍ RADIOAKTIVITY A VÝPOČET MNOŽSTVÍ «?ftSř А ы " ^ 
7 .1 . Úvod. И 
7.2. Vzorce pru výpočty radiostroncia <£ 

7.2.1. Doporučení příručky MAAE z roki- 1909 CA13.„. ,,,, H 
7.2.2. Typický výpočet aktivity »*9r z naměřené aktivity »<>Y ^ 
7.2.3. Výpočet aktivity »<>Sr z aktivity pouze částečně 

nahromaděného 9°Y,,,,# , , , ,, 50 
7.2.4. VýpoCet aktivity *<>sr a 89cjr z měření *°Sr a e»Sr 

ihned po přečištění a z pozdějšího měření isolovaného 
*<>Y CJ43 J? 

7.2.П. Vztah pro výpočet aktivit »<>5r a »?5r z dvou měření 
čajově posunutých za rovnováhy *°Sr/*<>Y,,,,# ,...S£ 

7.2.6. Vztah pro výpočet aktivity »<>Sr a «'Br při použití 
ocintilačního detektoru CR83 53 

7.2.7. Vztah pro stanovení »<>Sr a «?Sr v přítomnosti *этсв 
pomoci bpektroskopie Čerenkovova záření,,,., . .,,5fr 

7.2.8. Vztah pro výpočet *<»Sr na základě měřeni scintilar.YÍ 
čerenkovova záření CB53 55 

7.2.9. Vztahy pro stanovení '^Sr a **Sr při měření pomoci 
hliníkových filtru ,,é, . , , , . 5b 

7.3. К volbě metody a powtupu radiometrického měření -56 



В. ZDROJE CHYB A ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÉ KVALITY 58 
8.1. Mo2né zdroje chyb při separacních postupech..,»» ,C.,.SÍ 
8.2. Zdroje chyb při radiometrických měřeních J^ 
8.3. Obecná opatření pro zmenšení rizika chybných výsledku 

(zabezpečeni analytické kvality) tA2],w„ -m.iéfl 
7. ZÁVĚRY ~ 

io. réiLOHAfHeto^sb»»^ * £ * , * & • K ú i m «r#enkko* duttoa i ČSFR) tf 
И. Lile»afc*»x £5 



SOUČASNÝ STAV METOD RYCHLÉHO RADIOCHEHICKÉHO STANOVENÍ 
*<>Sr A "Sr V OBJEKTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Miroslav KYRŠ a Pavel SELUCKÝ* 
Ústav jaderného výzkumu 25068, Řež 

1. ŮVCÍI 

1.1. CÍLE PRAČE 
Cíle tohoto přehledu literatury lze charakterizovat takto 

- stát se východiskem pro dalftí rozvoj v tomto sa#ru v ČSFR* 
- ukázat na význaenost tohoto rozvoje 
- dat spolehlivou základnu pro budoucí hodnoceni přínosu a 
původnosti nové vyvíjených metod 

- shrnout informace uZitečné pro zdokonalovaní metodik stanovení 
radiostroncia na Československých práčovi*tich 

1.2. CHARAKTERISTIKA PRÁCE A DŘÍVĚJŠÍ PŘEHLEDY 

P^i zpracováni této rešerše byl kladen pochopitelné hlavni 
duraz na novéjsi práce, protože existuje řada starších 
přehledných prací. 

Z nich lze uvést na prvr.ím miste přehled amerických autoru z 
roku 1960 CS103. Lavruchina CL1D ve své monografii z roku 1963 
uvádí podrobné metodiky stanoveni »л8г v ruzných materiálech 
životního prostředí, ale zvláttni pozornost rychlým metodám 
stanoveni nevěnuje. 

Jako perspektivní metody délení »°Y od »°8r uvádí extrakci 
organickými rozpoustédly a délení na iontovýménných kolonkách. 

ExtrakCni metody separace 8r/Ca tehdy jetté nebyly známy. 
Literaturu o radiochemických metodách stanoveni *°8r ve vzorcích 
životního prostředí z období zhruba do roku 1978 shrnul V. 
Šcasnár CŠ1]. Dospívá к názoru, že extrakční postupy postupné 
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vyti Arejí metody iontovýmenné a hlavně srážecí» V praxi se» vsak 
často používá kombinace těchto metod. Za hlavní faktory, které 
ovlivňují výběr radiochemického postupu považuje druh 
analyzovaného vzorku, požadavky kladené na výsledek analýzy, 
obsah neradioaktivních příměsí přítomných ve važitelných 
množstvích a množství radioaktivních příměsí. 

Je vidět, že přesvědčení Sundermanovo a Meinkeho CS93, 
vyslovené v roce 1957, že použití extrakCních metod pro 
r č-diocheinické separace Га, Sr a Ba sr» jeví jako neperspektivní, 
. it_-ubut.íilu ve zkoušce času. 

Řadu postřehu z historie stanovení radiostroncia v 
5ivotním prostředí uvádí přínosná práce Harveye CH33 z roku 19B9. * 
Přehled rychlých metod stanovení je dán v práci CH23. 

V naší přehledné práci se informace z uvedených přehledu 
prakticky neopakují. 

1.3.VSTUPNÍ INFORMACE O VÝSKYTU A VLASTNOSTECH *<>Sr a «»Sr 

Radionuklid ?°Sr je významným Cleném štěpné radioaktivní 
řady ГА73 

ft~ й- tt~ ft' 
9O0r > »окг > »oRb > »<>Sr > 

1,63 зек 32,3 sek 2,6 min 28,1 let 
ft' 

^ 7oy > 90jr (stabilní) ft částice beta 
64,1 hod 

Výtěžky štěpení dvou významných radionuklidfl stroncia jsou tyto 
СНЗЭ: 

e*Sr *»<>Sr 
23E_j pomalé neutrony 4,9X Ъ,В% 
23'Pu rychlé neutrony 1,52 2,2X 
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Vlastnosti radionuklida «»Sr, »°Sr а jeho dceřinného 'OY, 
daležité pro jejich stanovení shrnuje tabulka 1. 

Jednotlivé typické zdroje 7°Sr v životní» prostředí 
odhadují EH43 takto (v 10« Bq): 
- globální radioaktivní ?pad 
- jaderné elektrárny 
- přepracovací závody 
- vypouštění rad. odpadu z jaderných 

660 
2.10-* rocné 
10-* госпё 

elektráren 
- uvolnéno během havárie v Černobylu 

výbuch pramerné jaderné nálože 

10-*» až Ю-* ročně 
74 (asi 4Z Sr přítomného 

v reaktoru CH33) 
3,7 

Podle CHID globální deposice *°Sr z jaderných pokusu v létech 
1930-1970 lze odhadovat na 574 6 Вц. 

Tabulka 1. 
Vlastnosti »oSr, e»sr a »<>Y [R33 

radior.Mklid 

»osr 

»*Sr 

*oy 

так. energie 
beta (MeV) 

0,544 

1,46 
(1,47)* 

2,27 

střed, energie 
beta (MeV) 

0,196 

0,572 

0,940 

Ti/2 
doba pol. 
rozpadu 
27,7 let 

53,6 dní 
(52,7) 
64,8 hod 
(64,0) 

pozn. 

cisčý zářič 
beta 

cietý zářič 
beta 

0,02X gama 
Eeama» 
«1,75 MeV 

«Údaje v závorkách jiou též uvádAny v literatuře. 
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Na celkové aktivitě kapalných radioaktivních odpadu reaktoru 
typu WER se podílí »©Sr pouze 1,3Z, »»Sr 1,5Z, kdežto i37Cs BOZ 
CZ3D. 

Při případné havárii lehkovodního reaktore, při níž by se 
roztavila aktivní zona (IS min při 22ОО0Г 15 min při 2400°С, 2 
bary vodní páry), by srn uvolnilo pravděpodobné jen ~0,2Z Sr <100Z 
Кг, Xe, I, Cs; 81Z Те,, 53Z Sb) CH23. Nebezpečí oblaku s 
radioaktivními látkami (např. po havárii jaderného reaktoru 
zabezpečujícího pohon lodi) je dáno při málo obohaceném uranu 
Pu 238, 240 a 241, -m 244 a Pu 239, při zvýšeném obohacení Ce 
144, Cs 134, Zr 95, Y 91, Cs 137 a Ba 140 ЕР2Э. Tedy Sr 90 a 89 
jsou z tohoto hlediska méně významné. 

Sr se vyskytuje v kapalné fázi globálního spadu jako kation 
prAměrně z 90Z (rozmezí 79-99), ve formě aniontu z 6Z (0,5-22) a 
v neutrální formě ze 4Z (0-18) СН4Э. 

*<>Sr se snadno vymývá z pAdy a ve srovnání s **7Cs je podíl 
"mobilního" Sr (schopného přecházet do kořenA rostlin) vytěí. 
Významná Část rozpustného *°Sr deponovaného na živých rostlinách 
se absorbuje přímo do listA, ale Sr není velmi mobilní v samotné 
rostlině СН4Э. V pAdě je "Sr Často asociováno s koloidy (jako 
Cs*37) ES53. Přenos *°Sr z pAdy do rostlin je asi 4x rychlejší než 
u »7Cs CH13. Přechod z vody do přírodních materiálA je rovněž 
relativně snadný. Za urCitých podmínek přešlo do dnového 
sedimentu řeky 13-20Z aktivity «©Sr 2* 8 hodin, 20-301 za 24 až 
96 hodin a více než 30Z po 120 hodinách C87D. 

Stroncium, chemicky podobné vápníku, se usazuje hlavně v 
kostech СМ6Э. U ryb kromě kostí se přednostně hromadí i v 
.šupinách. Za podmínek, kdy je komsntraCní faktor »°Sr pro lupiny 
ryb 500, je pro **?Cs 1000, kdežto pro svalovinu a vnitřnosti je 
50 pro *©Sr a 150 pro *»*Cs. 

Doba rezidence Sr v těl» je asi Ti/a " 90 let, přifiemž ' 
hlavní riziko je dáno ozářením kostní dřeně. 

Ihned po případné nehodě je hlavní radiaCní úvazek vlivu 
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nuklidA Sr dan vdechnutí* nebo polknuti* aerosole, částic značné 
nerozpustných, a pro *<>Бг/*оу platí hodnota expozice 3,16. №-* 
Sv/Bq, pro «»Sr 2,3.10-» Sv/By, tedy ft*<>Sr/**Sr >«1,4. Je tedy 
vhodné analyzovat na celkový obsah »*Sr***Sr. 

Po několika dnech, kdy se Sr dostává do tela s potravou, 
pochází hlavní radiační úvazek z rozpustných materiálA. Tehdy 
Platí pro •«•Sr/'OY hodnota 36.10-» Sv/Bq a pro «*Sr 
2,17.10-»Sr/Bq, tedy 1 =• 17. Odhad možného poškození lze tedy 
učinit na zaklad* stanovení aktivity zejména *°Sr. 

1.4. NEZBYTNOST DALŠÍHO vS KUNU 

Z předcházející Části je . zřejmé, 2e možnost rychlého 
stanovení *°Sr a případné i **Sr eá pro případnou ochranu 
obyvatelstva znaCný význam. To zdAraznil jiZ v roce 1963 Butler 
CB63 poukazem ne velký význam rychlosti, s níž mohou být zejména 
vzorky meteorologických sráZek analyzovány na oba nuklidy 
v pfípadé neobvyklé depozice radioaktivních materiálA v životním 
prostředí. V práci СВ8Э se všeobecné postuluje,ze je dAležité, 
aby v pfípadé nehod zejména i >otopy Pu, Am, Cm a Sr byly rychle 
stanoveny ve vzorcích Životního prostředí (парГ. vegetace, pAda, 
srážky), jakmile radioaktivní stopa dosáhne daného území. 

Mezi opatřeními nezbytnými pro zhodnocení následkA jaderné 
nehody se uvádí CK53 explicitné stanovení koncentrace 
radioaktivity *°Sr v Čerstvém mléce krav pasoucích se v 
pfíslušném území. 

V závérech Sympozia o znečištění Životního prostředí po 
závaZné jaderné nehodé, pořádaného společné fadou mezinárodních 
organizací včetné MAAE (viz napf. С853) se konstatuje, že 
existuje potřeba rychlých a spolehlivých analytických metod 
(vhodných zejména pro zářiče beta a aktinidy), které mohou být 
použity zejména v hektickém období po havárii. 

Vývoj takových metod vlak není snadný. Tak třeba v práci 
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CH23 se uvádí, 2e analýza na »<>Br velmi brzy (několik dni) po 
nehodě by nemela být prováděna pro interferenci velice 
krátkodobých radionuklidu (např. v době t«0 Je v reaktoru 
radioaktivita »*Sr 24 krát vyšší než »<>8г). Také *oY, podle něhož 
se Často urCuje aktivita mateřského *oSr, maže být kontaminováno 
primárním уtriem ze zdroje emise. Ytrium by mohlo být 
kontaminováno též **<>La, dceřinným prvkem 1*°Ba, Jež Je 
uvolňováno stejné Jako »troncium, ale Jehož aktivita Je znatelně 
vyšší než u »°8r. 

0 obtížnosti stanoveni *°6r a "8r (Čisté zářiče oeta, nutná 
chemická separace) svědci i výsledky mezilaboratorních srovnáni 
kvality stanovení (viz Tab. 2). Při akci CR3D byl podíl 
laboratoří, které odevzdaly výsledky stanovení *°8r (a také э**Ат 
а 2эери) podstatné nižší (96%) než pro *э*Св, 3H a Jiné. Při 
provérca CBB3 musela být třetina výsledku stanovení +°Sr 
odvržena. Také srovnáni v práci СС2Э ukázalo, že stanovení RdSr 
dělá problémy. 

Není tedy divu, že Harvey СНЗЭ tvrdí* že nejsou (zejména 
pro zářiče beta a alfa) žádné "stat.dardní" metody pro «stanoveni 
radionuklidu v životním prostředí, protože se stále zdokonalují. 
Také Wilken uvádí, 2e arit., a »osr Je obtížná CW23. Potřeby 
dalšího vývoje metod stanovení Br (a Pu) rychlejších než dva až 
tři dny postuluje Rosner CR13. 

1.5. POZNÁMKY KE ZPŮSOBU ZPRACOVANÍ PŘEHLEDU 

U zrodu této práce bylo přesvědčení, že systémy s extrakcí v 
přítomnosti chlorovaného dikarbolidu a vhodného derivátu 
polyethylenglykolu Jsou velmi vhodné pro rychlou chemickou 
separaci 8r od Ba, Ca * dalších příměsí vyskytujících se v 
objektech životního prostředí. DAvody pro toto přesvědčeni jsou 
obsaženy ve faktech, popsaných v"kapitole tohoto přehledu, která 
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shrnuje dosavadní práce radioanalytického zaměření <*»*Ce, »°Sr, 
Ra atd.> vykonané Б využitím uvedeného systému. 

Běžná literární re&erse by navíc tedy mohla obsahovat jen 
srovnání s jinými extrakčními systémy dosud pro daný účel 
navrženými a konstatování, Že parametry příslušných extrakčňích 
procesA (tieparační faktory, kinetika, dostupnost chemikálií a 
pod.> jsou takové, že je naděje s využitím navrženého systém* i 
dosáhnout rychlejfií a možná dokonalejší separace. 

Takovéto pojetí jsme vsak považovali za pří lift úzké vzhledem 
к tomu, že smyslem celé práce je zavedení nových metod do ,-axe. 

Tabulka 2. 
Některá mezilaboratorní srovnánť výsledku stanovení radiostroncia 

stanovené radionuklidy 

<v jeteli) 

»©Sr a další 
radionuklidy 

»<>5r, эц, ai*Am ааврц 

RdSr 

beta + yama radíonuklidy 

^ B r v popelu ÍÍ kostí 
i 

poznámka 

organ MAAE, 1990, 
46 laboratoří 

19B3t 50 laboratoří, 
2 urovněipiko~a nanocurie/1, 
potíže s " S r i organ* HAAE 

1983? 19 radiobiologických 
laboratoří USA 

stanovení RdSr dělá problémy 

70 britských lab., velká vět-
ftina aktivitu beta neměříla 

2 USA laboratoře, rdsrné 
postupy, rozdíl 15% 

odkaz 

CS43 

СВ8Э 

CR51 

СС2Э 

13Ы 

CP33 

Mebylo l>;. ti'•ft.f •" nit: platné urychlit верш utni erocesy, když 

\,Í п*ц>С, přf»ribě?ní?> koncentrování ?^Dr trvalo 10 hodin (odpařování 
•.'->•> i •!-.!> ;• ;iA<:. lr-iiw j íi: 1 rarlí ochc?mii: ká stiparace by Sť ;'кгА1л.1а třeba 
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i významné z 8 hodin na 2, avšak následující měření by vyžadovalo 
pro dosažení určité rovnováhy mezi »<>Sr a *°Y 40 hodin a vlastní 
registrace pulsa 5 hodin. 

Proto je třeba celý proces rychlého stanovení posuzovft 
komplexně,t.j. všechny jeho postupné kroky.a realizátor! výsledku 
výzkumu by měli v tomto přehledu nalézt dosti informací a pbdněta 
pro případné zdokonaleni i těch krckft celé analýzy, které 
s radiochemií stroncia souvisej! jen volné. 

Aby však celkový objem tohoto rozboru neúměrně nevzrostl, 
tyto informace i podněty podáváme ve značně zhutněné podobě a 
předpokládáme, že realizátor! budou rovněž Čerpat z bohaté 
povodní literatury. 

Technická možnost takového pohotového využívání primárních 
pramenu je zabezpečena vytvořením (v rámci tohoto úkolu) 
knihovničky (souboru) všech významnějších citovaných prací v 
plndm rozsahu u řešitelб úkolu. 

Z formálního hlediska snaha o zhutnění textu vedla,zejména v 
tabulkách, к používání několika zkratek, ne zcela běžných v 
Časopisecké literatuře, ale dostatečně srozumitelných přiměřenému 
okruhu zá Jeme ft (itapř. Sr místo stroncium i v textu, 1 M HNO» 
místo 1 mol/dm3 atd.). 

2. KROKY TYPICKÉ ANALÝZY NA RADIOBTRQNCIUM 

Podle Harveye СН5Э lze s určitými modifikacemi autora tohoto 
přehledu analytické postupy rozdělit do pěti hlavních úseku 
(krokft), a to 
1) přidání nosiče a stopovací látky (nejčastěji "Sr) , 

rozpouštění (loužení, všeobecně solubilizace) a předběžné 
koncentrování 

2) zkoncentrování stroncia do vhodné formy 
3) přečištění stroncia od interferujících prvků 
4) radiometrická měření »°8r, e»Sr a případně **Sr a (anebo) 
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stanovení výtěžku separace Sr gravimetricky, atomovou 
absorpční spektroskopcí a pod., příslušné výpočty 

5> odoělení a změtení radioaktivity dceřinného *<>Y s cílem 
stanovit f*Sr, výpočty 

Pro účely této práce jsou doležité zejména úseky 2) až A), 
protože skutečné rychlé stanovení *<>Sr nemOže zahrnovat doby 
čekání na vytvoření byť jen čáctečné radioaktivní rovnováhy 
»osr/?oY ň protože úsek 1) se značně zjednodušuje pro kapalné 
srážky, které by mohly být jedním z objektu rychlé analýzy. 
Přesto určitá pozornost bude věnována i úseku 1). Pro účely této 
práce je vhodné nahlížet na úsek 2) a 3) jako na jeden celek. 

Struktura, pořadí a relativní objemy dalších kapitol 
přehledu vyplývají z uvedených faktu a záměra. 

Pokud jde o příklad konkrétnějšího obsahu jednotlivých 
kroku, uveďme všeobecný postup, doporučovaný MAAE Г.А13 pru 
stanovení **Sr ve vzorcích životního prostředí. 

1. Sušení (B0-100O) a následující spalování (600-800°С) 
2. Vhodné loužení s cílem získat zpravidla v podstčHf- všechno 

strontium ve zředěné HNO» v přítomnosti známého množství 
neaktivního nosiče Br 

3. Srážení (Ca, Sr)C0s s cílem koncentrování 
4. Srážení Sr(N(b>s (chladí se 30 minut!), opakuje se Jeětě 

jednou 
5. Srážení BaCrO* s cílem oddělit Ba 
é. Znovu srážení SrCOs 
7. br&teni Ке(0Н)э s cílem odstranit chromen okludovaný v 

uhličitanu} redukce Cru>a~ na Cr>+, který se koprecipituje s 
Fe(0H>3, se dosáhne přídavkem H3O2 

ti. Opétné srážení SrCtb. Vážení SrCO». Výpočet výtěžku isolace Sr 
9. Vyčkat г 14 dní 
10. Změřit radioaktivitu BrCOj, 
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11. Rozpustit ВгСОэ a provést dvojí srážení Y(0H)3 po přidání 
nosiče Y 

12. Vysrážet stavulan ytria 
13. Zmařit jeho radioaktivitu 
14. Vyžíhat stavělan na УгО», zvážit a stanovit výtěžek Y 
15. Výpočet aktivity *»<>Sr 2 naměřené aktivity »<>Y 

3. VZORKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH PRIMÁRNÍ ZPRACOVÁNÍ 

0 tom, v jakých materiálech se radiostroncium stanovuje, lze 
si uCinit představu např. z doporučení a předpisu, platných v NSR 
C-S1D. V nich je zahrnuta analýza těchto medií 1 vzduch, povrchové 
vody, sediment a látky ve vznosu, mořská voda a ..lořské usazeniny, 
ryby, rybí výrobky и jiné vodní organismy, puda, porost, mléko a 
mléčné výrobky, pitná voda, odpadní vody a kaly z Ceřicích 
zařízení, dále obilí, maso, zelenina, ovoce a jiné jednotlivé 
potraviny. 

Z novějších literárních údaju byla sestavena tabulka 3, v 
níž jsou uvedeny i stručné údaje o prvotním zpracování. 

Detailní informace o tomto kroku jsou většinou dány v 
citované literatuře. Zde je možno uvést pouze nftkolik 
doplňujících poznámek. 

Při spalování sušeného mléka se osvědčilo mezi materiál a 
stěnu nerezové nádoby vložit 3 až 4 vrstvy papíru 
nepropouštějícího tuk o 90-95 g/m3, který se zpopelnuje až po 
vzorku, takže zabrání ulpívání popela na stěnách a popel lze 
vysypat bez použití jakýchkoliv nástrojá CH23. 

Příkladem postupného koncentrování je zpracování trávy CA23. 
1 kg vlhké trávy po sušení při 105©С po dobu 36 hodin poskytne 
0,324 kg suché trávy, jež po spalování (4 hod, 600°С) dá 0,041 kg 
travního popela. 

Ve vhodném stadiu se к materiálu přidává neaktivní stroncium 
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(pro snížení ztrát nebo stanovení výtěžku separace) nebo **Sr, 
jakožto stopující primes, která dovoluje stanovit výtěžek 
radiometricky. 

Rozpadová fada essr je tatos 
záchyt dektronu gama 

•*Sr 
64,84 dne 

evmRb 
0,96 Млшк 

•*Rb (stabilní) 

Tabulka 3 
Materiály, v nichž se obvyklr- stanovuje radiostroncium a metody 

koncentrování 

yzorek 
aerosoly 
ze vzduchu 

srážková voda, 
prach ze vzduchu, 
padá, potraviny 
spad a dešťová voda 
u Bukuresti, 
u Mnichova* 
voda Jezerni 
a řitní 

řiGní voda 
(rychlá m.) 
dnové sedimenty 

pozn., koncentrování 
spalování při 530°C, louiení 
HF,, odpař, do sucha s НСШ», 
smytí 9M HC1 
shrnutí praxe japonských 
laboratoří 

*osr + *»8r 

bez předchozí koncentrace 
nebo koprecipitace na CaCO» 
1 1 vody extrahují 50 ml 
TTA + Т0Р0 v cykloexanu 
loužení kyselinami 

odkaz 

CRH 

CA3.A43 

CP1.H43» 

1311 СВ1Э 

CL43 

СИ43 
jezerni usazeniny suchý sediment (5 g) 

loužit 7M HNQ» (SO ml) *• varu 
vody pobřežních 
oceánu (Baltské moře) 

ze 100 1 сhemisorpce, sráženi 
uhli£. Sr. 

CX13 

CL23 CL63 

mořská voda 
(povrch Atl. oc.) 

až 500 1, srážet BrCO» 
nebo Ca(8r)C0> 

EB43 CB93 
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vody Tichého oceánu srážení uhličitanu ze 100 1 CB33 
podá louženl 4M HC1 + 0.4M HF EH23 

je nejuC. (>BOZ> CX13 
Puda (50 g) louZenl HC1 nebo HNCb C013 LJ23 

CJ33 CB23 
vegetace, vzorek *°Sr i «'Sr, louZl se popel CB83 CS4»3 
500 g.jetel* po přidání noeica 
salát kalcinace 10 hodin a 2x loufit EB23 

25Z HNO* 
tráva spalováni CA23 CH23 
píce sušení, spalování při 500©С, CJ23 

louZwnl HC1 v přít. nosifie 
tkáně malých savea 

tkáně, potraviny 
(rychlá metoda) 

kosti tresky a Jiných 
ryb (rychlá metoda) 

zpopelnit, pak oznaCit **Sr, 
rozpustit 
spálit, pomllt popel, loužit 
кone. НМОэ, filtrovat, 
extrakce TBP 
Jen modelové roztoky 

Ulil 

CB73 

CM73 

mléko (vypustit odpalování а С013 CB23 
(rychlá metoda) mineralizaci) CV13 IJ23 

konc. statickou EB62,téZ CT13 
sorpcí na katexu CQ43 CH23 

zuby 

voda chladicího 
vodojemu jad. elektr. 

primární chladivo 
VVER 

grafitový i.-r ы.и 

neprovádí se koncentrováni 
•oSr (ani separace »<>Br, 
proCisťují *<>Y> 
selektivní sorpce na 
anorg. inexu 
sráleni SrCO» 

9ogr + avsr 

CN13 

CM13 CM21 

CB10.Z13 

С 43 
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К měření se používá píku pozitronové anihi1асе 0,514 MeV. 
Jako zásobní roztok se osvédčil 50 Bq •«Sr/ml v 0,1 M HC1 s 

koncentrací .neaktivního nosiče "100 jig Sr/ml CH33. 
Nevýhodou stopování pomocí »*Sr je relativné vysoké cena 

СН1Э takové operace (i přístrojové vybavení) a komplikace při 
stanovování *°Sr a **Sr, protože spolehlivé «éření těchto tří 
radionuklidft. stroncia je velmi obtížné [|_5Э. Ačkoliv totiž 
"tabulkové" B5Br není zářičem beta» nuže vysílat Augerovy 
elektrony, sekundární partikulární einisi z brzdného záření a 
pod., což muže ovlivňovat frekvenci pulsu, registrovaných v 
detektorech záření beta. 

Neaktivní stroncium se stanovuje zpravidla gravimetricky 
CP13 nebo atomovou absorpční spektroskopií CB43. Na druhé strané 
použití *ssr u..vá přesnéjií výsledky a bylo v šedesátých letech 
rychle zavedeno ve vedoucích radioanalytických laboratořích CH33. 
Další výhodou použití *K8r je možnost podle jeho zářeni gama 
rychle zjistit postup a místo stroncia v chodu stanovení. 

Pokud jde o dokonalost isotopové výmény mezi stanovovaným 
»©Sr (8*Sr) a přidávaným aktivním nebo neaktivním monitorovacím 
strondem, považuje ji vétsina autoru mlčky za dokonalou, zejména 
patrné proto, Ze se stroncium vyskytuje pouze v jednom oxidačním 
stupni a kationtová forma silné převládá. Pouze ojedinéle se 
uvádí, že k zajiftténí izotopové výmény (v mořské vodé) je třeba 
roztok deléí dobu promíchávat při pH 1-2 CL23. 

4. CHEMICKÁ SEPARACE 

4.1. POUŽITÉ SEPARAČNÍ KROKY A ODSTRAŇOVANÉ INTERFERUJÍCÍ 
RADIONUKLIDY 

Význam chemické separace pro stanovení *°8r a *98r je vétéí 
než pro zářiče gama, jejichž radiochemickou Čistotu je možno 
snadno provéřit spektrometricky a jejichž množství lze vypočítat 
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z plochy příslušných maxim. 
Při analýze vzorku životního prostředí je třeba separovat 

stroncium Často od velkých Množství organických nebo 
anorganických materiálA (eatrice). Dekontaainační faktory mu*ejí 
často značně převýšit hodnotu ÍO», aby analýza byla spolehlivA 
ГНЗЗ. 

Radiochemická separace v případe »<>Srt které se Často 
stanovuje měřenía jeho dceřinného prvku *°Y, se v principu mňtm 
provádět buď "ve stadiu *<>Sr" (to Je nejčastější postup), které 
se isoluje v co nejvyšší čistotě a potom se vyčká ustavení 
radioaktivní rovnováhy *°Sr/»<>Y a oddélí se «oy, které se již 
nedočisťuje, anebo (ojedinělé případy) se ihned isoluje *°Y, 
které se přečiěťuje a také měří. Druhý postup má tu výhodu, že se 
využije rovnováhy ustavené.již v měřeném vzorku, ale nevýhodu v 
tom, že když ve vzorku bude z jakýchkoli dAvodA přítomen jiný 
radionuklid ytria ze zdroje emise, bude stanovení zatíženo 
přísluěnou chybou, a dále, Ze Čištění *°Y od lantanidA (hlavně 
***Пе, »**Ce, i*»Pr, **»Nd, ***Pm, »*<>La) a od »*Zr/»*Nb je 
podstatně obtížnější než Čištění *<>Sr od týchž radionuklidA, 

Rozhodně nejCastěji používanou metodou chemické separace Sr 
je srážení dusičnanA, a to z prostředí nejCastěji 65-70X HNCb, v 
němž do sraženiny přechází relativně málo vápenatých iontA. 
ACkoliv práce s dýmavou kyselinou dusičnou Je nepříjemná a 
likvidace příslušných odpadA problematická, je poCet laboratoří, 
které se tohoto kroku vzdaly, nevelký. V klasické práci 
Sundermana a Meinkeho C893 se soudí, že chloridová metoda (viz 
Tabulka 4) dělení Ba/Sr dává všeobecně lepší výsledky než 
dusičnanová. 

Podle Lardyho CL53 jsou postupy dělení Ca/Sr dýmavou kys. 
dusiCnou pravděpodobně pouze kompromisem mezi požadavkem čistoty 
Sr a jeho vysokým výtěžkem. Aceton (používaný pro promývání) 
vyvolává riziko požáru a rychle se oxiduje koncentrovanou 
HNCb. Příručka MAAE САП hodnotí srážení dusičnanu jako 
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nejpoužívanější Metodu pro radiochemická stanovení stroncia. S 
urCitýai aodifikaceei se tato eetoda dá užít na všechny druhy 
vzorkA životního prostředí. Její nevýhodou je Časová náročnost, 
výhodou spolehlivost. Rychlejší se tody, jak se ukázalo, eohou být 
užívány až po rozpadu krátkodobých nuklidA. Pro analýzu Čerstvých 
spadu se zatie nitrátová eetoda projevila jako nejspolehlivější 
ČAU. 

Z ostatních široce používaných setod uvádíme srážení 
stroncia jako uhliCitan nebo stavelan, která je podle Goldina 
CG1D standardní* zakončením separačního procesu a aktivita »°Sr 
se měří v této forme. 

Celkový výčet separačnich metod pro radiostroncium formuluje 
např. Szábó CS33 jako "gravimetrická, komplexometrická, 
chromatografické, áektroforetická a iontová výmánné". Podle 
našeho názoru .,« třeba tento soubor doplnit v každém případe o 
metody extrakční. Myasojedov CM43 v roce 1989 obecnft soudí, že v 
poslední doba jak extrakce, tak chromatografie se v rostoucí míře 
používají pro separaci radionuklidA pro dosažení radiochemicky 
čistého stavu. Tyto metody se vyznačují vysokou selektivitou, 
jednoduchostí a produktivitou ve vztahu к poctu vzorkA. Na rozdíl 
od srážení netrpí nežádoucími adsorpčnlmi procesy, která nákdy 
vedou к nekontrolovatelná ztráta radionuklidA nebo ke kontaminaci 
nečistotami. 

Princip sčítání dvou selektivit, z nichž každá přísluší jiná 
reakci (nebo i jiné fázi), a to pro separaci Ba/Sr/Ca zdAraznil 
nedávno Weisshaar CW33. V konkrétním připadá jde o pokles 
rozpustnosti siranA v řada Ca > Sr > Ba a vzrflst stability 
komplexA týchž kovA z EOTA v opačná řada, čím se selektivita 
separace výrazná zlepáuje. 

V tabulce 4 jsou shrnuty separační kroky ("stavební kameny" 
celkových radloanalytických postupA), která byly využity 
v novejélch pracech. Tabulka 4a ilustruje, že pořadí krokA 
v postupech jednotlivých autorA se značná liší. Tabulka 5 
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• li.-arujc-, iicl kterých radionuklidft je podle názoru jednotlivých 
..iiíi-říl * widic>birorii:iuíM i>ř̂ '̂.->v5ím tfeba oddělit. 

4.2. PŘÍKLADY STANOVENÍ RADIOSTRONCIA ("POMALÉ METODY") 

4.2.1. V ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽKÁCH A AEROSOLECH 
Robner si spolupracovníci CR13 vyvinuli současné bt&novcn/ 

nuklidft Pu, Sr, U a Fe v atmosférických srážkách a vzorcích 

Льон ii.»|-»o názuru, že takových postupu, dovolujících současné 
: tňncvcíní tftchto vysoce toxických prvka (zejména Sr a Pu), je 
Hí/tlo-šl e%li.'k. 

Pro nnalýzu aerosolu ze vzduchu se bere měsíčně 10s m* 
vzduchu pomocí polykarbonátového filtru, ten se spaluje v muflove 
píii.i p»M Г.Г30°С v křemenných kelímcích za přidání (také) 20 1119 
stabilního Br. Popel se louží několikrát v klidu 10 ml zředěné HF 
(1:1, 402 HF+ +Ib0>. Výluh so odpařuje do sucha do konstantní 
váhy. Pak se odpaří několikrát s 5 ml zředěné HClO* (70Z IICIO4 
+ И2О, 1:1). Vzorek se smyje 80 ml 9M HC1 pro dc\l£í chemickou 

separaci. 

Ta je založena hlavně na jediné anexové kolonce naplněné 
aorbentem Bio Rad A0-1-X4. Stroncium z 9 M HC1 se na ní 
nť^achyti,kontaminující radionuklidy ano. Efluent se odpaří do 
*uch& v kádince 2*50 ml. 

Sr se dělí od Ca opakovaným srážením dusičnanu dýmavou 
kyselinou dusičnou, používá se čisticí koprecipitace s Fe(0H)s а 
srážení chromanu barnatého. Dceřinné *©Y se sráží jako hydroxid a 
aktivita se měří proporcionálním počítačem na vzorku ve formě 
^ťavelanu. 
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Tabulka 4 
SoparáCní operace při radioanalytickém stanovení *°Sr a **Sr 

v novějších pracích 

SRÁŽENÍ 

sraSenina poznámka odkaz 
(příklady; 

SrCCfe pro předběžné koncentrování CB3,B4*,B9*, 
inapr. z mořské vody*) pro pří pra- L2,L3,S1,S63 
vu vzorku na měř., rozp. v 5M HNCb 
aj. 

Sr(NCb>2 

BaCls 

ВаСгОд 

BaSOA 
SrSOA* 

SrSOA na 
ionexu 

Sťavelan 

sťavelan 

Sr 
Y 

B-oxichino-
linát Mg 

8-oxichino-
linát Sr 

rhodizonát Sr 

z 65-7SZ HNCb chlazení, promývání СAI 
acetonem atd.Dělení Ba/Sr/Ca G2, 

S9, 

dělení Ba/Sr, ВаПг тало roz. 
v HjO a lihu;srážení bezv.acetonem* 
dělení Ba/Sr, pH 4^5 
koprecipituje Ra 

EDTA pH 7,8: Sr se nesr.; 
*pH 5? vhodné pro přípr. prep. na měř. 
Dowex I v sír. cyklu, 50% methanolu, 
dělí *<>Sr/»°Y 

dělení od -fosfátu při pH - 2 

po vyžíhání na oxid měření akt. *<>Y 

NHAOH sráží Mg v alkohol, roztoku, 
Sr v rozt. 

Při PH 11,3» dekont. od beta > 10* 

selektivní 

,B6,B9,BU,B1 
H4,H5,I1,LS,S 
W2,Z3,U43 

CS9, Bl] 
EK&3» 

EB6.BU, 
G1.S93 

CW3,E1,M1 
P5,S9,V23 

CZ23 
» 

[01,893 

ÍB113 

C013 

CH13 

CB6.B7, 
Š1.W13 

BÍPOA ze silně kys. prostř., CŠ13 
oddělení POA~> od Sr 
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MnS 10Z thioacetaMidem z CHbCOOH + 
+ NH»C1« separ. «*Mn • *<>Co od »<>8r 

CZ33 

kolektor 
(sra2enina) 

KOPRECIPITACE 
poznámka odkaz 

Fe<DH>3 Sr v roztoku, 
koprec. tftžké kovy 

velMÍ ftiroce 
pouZ. napí*. 
CH3,L13 

Се(0Н)з 
Ti<OH>3 

Sr v přít. ЦзРО* ve sraz. 

Zr(OH>*+Ce(OH>3 + 
М_а(ОН>э+. • • 

СаСОэ 

Z r ( I C 3 > * 

Z r s P t V 

k o p r e c . Ru , Zn , C r . . . 
Sr v r o z t . 

Sr k o p r e c . , konc. Sr 
z norské vody 

9oy se n e s r . , Th+ lan thano idy ano CP43 

2 » * T h koprec , r y c h l é 
d ě l e n i od »°Y 

EB43 

Ce( ICb>4 z HNCb + КВгОз 
*°Y se nesrazí»Th a lantanoidy 
ano 

CP43 

stavelan Ca CJS,K1, 
S93 

koprec. br, Yt Pm, Ce z roztoku popela moce, pH 3» výt. 
Sr neúpl., méření koprecipitova-
ného 'oSr» děleni Ca/SríSr 
se nespolusrAZÍ v pří to. nadbyt. Ca* CB133* 

8 В 1 ! 8 1 а в в в в « а п я в ш к в в в | > в я в в а 1 В М 1 ш п П ! в а в ш 1 а 1 3 в з в в в в в е т в ю и а з ш и в я с в 

ionbx 
IONTOVÁ VÝMĚNA 

poznámka odkaz 
Dowex-50 a jiná 
konvenční katexy 

v přítomnosti EDTA i dělení *<>Sr 
od nadbyt. Ca, od »<>Y, PH -S» 

EK2,M3, 
A3,S1*,Š13 

Osteon KS-0807 stát. sorpce Sr z mléka, 
eluce 811 HC1 

E013 
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Dowex 50-х В vinany • citronany, 
1SZ etanolt d*l. Sr/Ca 

CS13 

Dowcx SO 

Помех 50 M-x В 

katex 

Doulite С - 20 
HPIC-CS-2 
fa Dionex 
Dosex 1x2. 
AV-17 (anex) 
Ba(Ca)SCU na 
polytetrafluor-
ethylenu 

citronany; Ca+Sr se sorbujl, 
trojmocne v rozt., «luce 
NH» — citronan, pH 10 
"dojtžnl" »©Y z kolonky 
mlecnanee, 

z О.З И HCl» К prochází, V 
zachytt desorpce Y И НС1 
see. Ca/8r elucí 1H HCl 
povrchové sulf. katex 
dělení Sr od Ba, Ra, Ca atd. 
Fe<III) se sorbuje z 9 H HCli 
•OY projde 
dyn. odstr. Cs, Co, Ce, řln, Zn, 
sluce EDTA Při pN 11 

CJ43 

CB&.R23 

СР4Э 

CE23 
CB13 

CP43 

CM,H23 

ZrQz (hydrát., 
kryst.,HZ0-í-
-Bio Rad Zab.) 

pH 6, Sr я nesorb., 
kontaminanty záchyt 

CG53 

ZrPQ* (amorfní) sorpce Sr z rozt. KOH CB103 
ionexy kfemicito 
antimonité 

pro roztoky s nízký* obsahee 
Na a Ca 

CH13 

extrahent 
EXTRAKCE 
poznámka odkaz 

tributylfosfAt 

di-n-butylfosfát 

Dy > Der (rozdal, poměr) 

0,1 П v benzenu, toluenu 
separace *©Y/»©8r 

monoizook ty1ový 
ether mothylfosfo-
nové kys. 
(MOHFK) v toluenu 

extrakce »*Y 
z HNCb 

CA2,B7,G3,H6 
H2,H5,S1,B123 

CB1.J43 

ЕР4Э 
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cJi-2- fethylhe>cylfo-
sforeCnA kyselina 
(DI-HPA) 

dělí Sr/Caj Dca > Dsr 
Sr/Y,Pm,Cej 
extr. chromatog.* 

ГВ6,ЛЗ*,К1, 
S6,Š1,P3, 
LB] 

dioktylfosforefiná 
kyselina (5X-tní) 

extrahuje »<>Y z HC1, 
reextr. HNO3 

tS133 

chlorid methyltri-
kaprylamonia 
(Aliquat 336) 

30X v toluenu, 
extr. *oy 

dicyklohexyl-12-
kraun-6 
(i kraun 1B-6)* 

Dsr > Dcs , DRU J Dce 
D^a/Dsr s 20 až 25 

CH33 

8-hydroxichinolin 
(oxin) 
thenoyltrifluor-
aceton ťTTA) 
lB-kraun-fe 
+ pikran 

dělí Sr/Y 

extr. Y, pH 5 

deií Sr od nadb. Ca 

cěn 

ЕВ1.Н2Э 

СК2Э 
ES141 

СJi,TI 3 
137*1 

ZE21 50X ethylalkohol* 
502 diethylether 

va2it., dusičnany Ca a Sr 
Dca > Dsr 

N-oktadecyldisodium 
Bulfosukcinamát 

PĚNOVÁ FLOTACE 
98% Sr v pěně 
~Ь0 min. 

CS23 
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Přehled použiti jednotlivých separátních kroku a jejich pořadí 
při analyse *̂ ©Sr a " B r v životním prostředí 

Sestaveno P. Seluckym dle přehledné prače CL73 TÁbuftU 4*. 

Pořad, 
číslo 

1 
2 
3 
4 

S 
6 

7 
8 
9 

io 
11 
12 

13 

14 

Vzorek 

řífiní voda 
voda, ŠS 
neudáno 
rad. odpad 

neoř. HsO 
Ha O, vody 

HsO, vody 
voda 
pudy boha
té na Ca 
neudáno 
pttdy 
pO,dy, 
sedimenty 
přírodní 
objekty 
zelenina, 
mléko 

Extrakce 

TTA+TOPO 

1) 2) 
TTA+ TBP, 

TTA 

SraSeni 
СОэ~а 

1,3,5»> 

1 
1, 4 

1, 3, 6 
2, 3 

1, & 

3, 6 
3 

1 

CaCU-2 

2 
1 

2, 6 

N03-

2 

2 

3 
4 

3 

CrCU-s» 

1 
4 

S 

5 
5 
2 

5 

Fe(0H>3,Y<0H>3 

2 
2 

5 

4 

1, 2 

4 
2 
1 

Iопеку 

2 

1 Bio-Rad AG SOw x 8 
3 Dowex 1x8 

2 zeokarb. 225 
1 

4 

Poznámka 

PH 10,5»eluce HNO» 

1> DTA, pH 7 
2) pH 3,8 

sel. eluce 

3-erazení «ether* 
+HC1, 4-BaCla 

EDTA,se1. e1uce 

sel. eluce 

EDTA 
sel. eluce 

,i 

Л 



Tabulka S 
Knntaminanty uvažované při stanovení »<>Sr a e»Sr 

r a d i o n u k l i d y 

1Э7С5 

4 OK 

= 2 М Й 

i t ' i f t g , l iOIKAg 

•M 3; 

' * í ' B ň , •'"'••••Vid 

| 

i 
r>ť-pt» 

*->Be, "4Je 

' " C o , c?r# lJ 

* * 7 п 

5 » H n , P5Mn 

* i Y, e e y 

" O L a 

i 4 < C e , * s v c e 

o d k a z 

C B f e . L A . R S . S l . V U 

С Б 6 . Н П 

ГН13 

С К З , V I 3 

CU23 

Г В 6 . В 7 . Н 2 , 
R 3 , B l , v " 1 3 

Г В 7 , N 1 , 3 1 3 

СВ7Э 

r i U . B l . V I D 

С В 6 , В 7 , Н 1 , 
R 3 , S 1 , V 1 3 

C B 6 , B 7 , H 1 , S 1 , V 1 3 

r B 6 , B 7 , S l , V 1 3 

r A 2 , D 3 , S l , V 1 3 

Г В 6 , В 7 , Н 2 3 

C B 7 , L 4 , R 3 , B l , V n 

r a d i o n u k l i d y 

* * * P r 

i E * E u , * s a E u 

*«7Pm 

2 2 8 A C , 22?ЛС 

г » Р е , " F B 

ь-1 Cr 

i 3 4 S b , ' " S b 

<>E2r - 9 5 N b 

й » о т | , э i?32Th 
p ř . r a d . řar ly 

2SOt) 

* * M o 

Í O S R U , * o * R u - R h 

t s i I 

з з р 

o d k a z 

CK33 

E K 3 , V 1 3 

CB7 .L43 

CB7.N13 

C B 6 , B 7 , H 1 3 

г »<?,:» 

CR3.V13 

ГЬа,,В7,1_43 

C B 7 , H 1 , R 3 3 

CB7. I I13 

CV13 

C B 6 , B 7 , K 3 , 
L 4 . R 3 . V 1 3 

r B 6 , V 1 3 

CB6.H13 

VýtAZek »<>Sr je ПО ± 1SZ. 
Autoři uvAdřjí, ž© v případe nezbytnosti lze celou proceduru 
zkrátit na 2-3 dny. 



4.2.2. V MOŘSKÉ VODĚ 
Borchering a Nies Г.В43 popsali značné originální stanovaní 

»<>Sr ve velkých vzorcích mořské vody (30-5001). Ле-li objem 
vzorku vetší než 100 1, koncentrují *°Sr jako SrCCfe. Výtěžek 
zjišťují radiometricky (**Sr) nebo atomovou absorpční 
spektrometrií. Po 14 dnech rozpust»jí SrCO» v koncentrované 
kyselině solné a extrahují »<>Y 0,45 M HDEHP 
<2-ethylbexylfoeferečná kyselina) v n-keptanu. Po reextrakci 
9 N HC1 extrahují 30Z roztokem AI i qua tu 336 
(methyltrikaprylammoniumchlorid) v toluenu. Pak se sráží 
koncentrovaným amoniakem z vodné feze У(0Н)э. 

Separace od 23«Th (dceřinného produktu 23»u) ее děje buď n* 
sulfonovaném katexu BI0-RAD nebo koprecipikací Th na Zrj(PCU)«> 
Pro měření aktivity beta se sťavelan уtria vyžíhá při 900° С na 
o::id (chemický výtěžek se urči gravimetricky). Rozpadová křivka 
musí odpovídat Ti/2(*°Y) • 64,1 hod. 

Autoři považují za zlepšení náhradu časové náročné 
dřivéjsi separace Th*+ od Y*+ na vulfonovaném katexu АО MP-56 
"velmi rychlou" koprecipitací в Zr»(P04>4. Jde o případ metody, 
kde objem kroku na pře*iStení dceřinného *°Y značné přesahuje 
rzeah к rok Л na Čifttinl *©Sr. 

Bojanowski a Knapineka - Skiba modifikovali klasický 
separační postup dusičnanový v souvislosti s metodikou stanovení 
**Sr v mořské vodě, a to pro vzorky s vysokým obsahem vápníku 
ГВ9Э. 

Vrorek ve formé smíšených (Ca+Sr) uhličitanu nebo oxidu se 
rozmíchá v koncentrované (65-70%) HNO» v poméru Ii7 (váha tuhá 
fáze к objemu kyseliny). Dusičnan stroncia je málo rozpustný a 
vápenatá sal zastává ve vod*. Dvojí přesrážení kombinované s 
promytím bezvodým acetonem dává velmi čistou sál stroncia vhodnou 
i pro gravimetrické stanovení výtéžku. Metodu autoři hodnotí jako 
prostou, potřeba reagencií a zařízení je minimální. Ztráty 
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stroncia jsou nízké a reprodukovatelné. Hodí se údajné pro 
rutinní práci s velkými vzorky. 

4.2.3. V ROSTLINÁCH 
K. Bunzl a W. Krácke 2 Institutu fiir Strahlenschutz v 

Neuherbergu (NSR) stanovovali ve vzorcích vegetace <~500 g) 
současně =3BRu, 239+24©pu, 24iAm, a42Cm, 244Cm, e»sr a »©Sr, a to 
po černobylské havárii CBB3. 

Postupují tak, Se z výluhu popela po přidání nosifia (Ba, 
Pb, Sr, »*2Pu atd.) srážejí sťavelany, které po vyžíhání 
rozpouštějí v HC1. Po přidání kyseliny citrónové na Dowexu 50 W-
-;:B sorbují kovy žíravých zemin, zatímco aktinidy se z daného 
prostředí nezachytí. Po eluci roztokem NaCl Hravé zeminy, 
srážejí jekii> uhličitany, dělí Sr od r. 'izením dusiCnanfli, Ba/Br 
vrážením chromanft a Y spolusrážejl na Fe(0H>3- Sr nakonec něří vis 
formě uhliCitanu. 

fU?pararp na ionexu a první srážení uhličitanu trvá jeden 
rlt>n, da)?.í operace stanovení struncia 90 a 89 kromě měření voSr 
<»©Y) také jeden den. 

Chemicko výtěžky stroncia jsou 60-80« 

4.2.4. V ZUBECH 
Při ťiiiinuvcní 9°Br (a 228Ra) v zubech CN13 se separace *°Sr 

vftbec neprovádí. Zuby ее rozpustí v koncentrované HNOy' v 
př/l omnubi.i. пег uilinfiktivníhCí у tria a 9°Y se extrahuje 
tributyl fosfát PIJ». Přfři&ťuje se opakovaným srážením Y(0H)a, YFs, 
• l.-dftí extrakcí tributy 1 fosfátem, opět srážením Y<0H>-* a 
radioaktivita se měří na preparátu ve formě tťavelanu. Určuje se 
chemický výtěžek. Současně s '°Y se ovsem uplatňuje i aktivita 
22вАг, které je v radioaktivní rovnováze s 2»2jh (pře© 228Ra). 
Rozlišení radioaktivity '©Y <Ti/3 = 64,1 hod) а Я2вдс (Ti/a = 
-- 6,13 hod) se děje ze závislosti radioaktivity na Case. Celá 
flujinírká ьерагасе trvá jen hodinu. 
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4.2.5. л/Е TKÁNÍCH SAVCŮ 
Frikson a spoluautoři CE13 vypracovali novou metodu pro 

stanovení 9°Пг a aktinidu, a to v tkáni malých savcA (hrabosi) v 
jkolí komplexu pro zpracování nízkoaktivních odpadu patřícího 
[daho National Engineering Laboratory. 

Výhodou metody je možnost stanovení *°Sr a aktxnidA v tomtéž 
podílu vzorku s dobrým chemickým výtěžkem. Vzorky zvířat se 
xpopelr.l, označí 232U, =*2Pu, 24эдт a esgr a rozpustí. Aktinidy a 
Sr se zachytl a separují řadou koprecipitací na hydroxidu a 
fluoridu čeřitém. Obě tyto sraženiny zachycují část *<>Sr, a to 
tím více, čím je méně zadržujícího nosiče (neaktivního Sr) a čím 
je v roztoku vlče fosforečnfinu™ 

Stranci um se pak dočisťuje srážením hydroxidu titaničitého, 
síranu strontnatého a klasickým srážením dusičnanu. 

Chemický výtěžek *<>Sr (39 až 72%, prCtměr 51%) se stanovuje 
měřením aktivity gama essr. Měří se dceřinný produkt '°У, а to po 
7-10 dnech nárAstu СЕ1Э. 

• 
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"5. POUŽITÍ DIKARBOLIDU KOBALTITÉHO PRO SEPARACI A STANOVENÍ ?<>Sr 
(Literatura je uvedena oddělené) 

Během posledních 15 let bylo intenzivně studováno použití 
dikarbolidu kobaltitého. pro separaci cesia a stroncia *'a , 
zvlásté jeho aplikace pro izolaci i^Cs a 90gr z t dpadních 
roztoko po přepracování vyhořelého jaderného paliva procesem 
PUREX э»4. Bikarbolid kobaltitý je komplexní polyhedralní 

. borátový anion, velmi objemný a hydrofobní, a proto snadno 
přechází do organické fáze. Jeho halogenové deriváty jsou 
chemicky i radiaCne velmi stálé a jsou vhodné pro isolate- г 
odpadr, ích roztoku z procesu PUREX, tedy pro silní kysel & 
prostředí s vysokou úrovní radiace. Pro tyto odpadní roztoky byla 
vypracována kompletní technologická schemata separace I'-T'S * 
'«•Sr (vCetné regenerace extrakčnlho Činidla) *»*. 

SouCasné byly studovány možnosti použití tohoto extrakCního 
systému také pro jiné účely, jako např. izolaci radia ?. 
thoriových preparátu 7 a stanovení neionogenních povrchové 
aktivních látek •»*. 

V roce 197B se objevily první práce «aplikující zku£eno«sti s 
extrakCním systémem s dikarbolidem kobaltitým na separaci a 

stanovení *»*Cs v razných materiálech Sivotního prostředí. 
Přehled těchto prací je v následující tabulce. 

Tabulka C. 5.1 
Použití dikarbolidu kobaltitého pro stanovení *з?Св 

Typ vzorku Extrakfiní Činidlo* Metoda Literatura 
modelová smee 
radionuklidu 
mineralizát biol. 
tkání 

HB 

HB 

extrakce 

extrakce 

10 

11 
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modelová směs HBC1 extrakce 12 
radionuklida 
modelová směs 
radionuklidft 

mléko 

moč, stolice 

vzorky z 2iv. prostí*. 

biol. materiály 

směs radionuklida 

HBC1 

HB 
HB, HBC1 

HB 
HB 

HB, HBC1 extr. 

extrakce 

extrakce 
extrakce 
extrakce 

extrakce 

с hromatografie 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

mineral isáty, moč, HB extrakce 19 
mléko 
biol. materiály, mléko HB extrakce 20 
><ш£, stolice 

přírodní vrorky HB extr. chromatografie 21 

* HB a HBC1 označují dikarbolid kobaltitý a chlorderivát 
V dalších pracech podobného zaměření bylo dikarbolidu 

použito i pro stanovení '<>Sr. Využívá se při tom skutečnosti, Se 
stroncium je možno extrahovat dikarbolidem kobaltitým v 
přítomnosti polyethylenglykolu i 26 silně kyselých roztoku, při
čemž extrakce? jiných radionukiidft (s výjimkou Cs) je za stejných 
foúminek nízká a separační faktory Sr/Ba a Sr/Ca dosahují hodnoty 
několika řádná (3-4). Selektivitu separace je mrŽné zvýšit 
puužitíin maskujících komplexujlCtCh činidel, která při vhodně 
.vi.i]f?né«« pH snižují extrakci konkurujících prvku, ev. umožňují 
tlMt-.»í kuvfl alkalických zemin navzájem. Přehled prací o použití 
ii.ikarlnilu.ki kobaltitého pra stanovení a separaci 9°Sr je v 
HAÍ:.]atU\ j /i l ladulcc*. 
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Tabulka 5.2 
Využití dikarbolidu kobaltitého pro stanoveni *°Sr extrakci 

Typ vzorku 
Štěpná směs 
mléko 
mléko 
moč 
mineralizáty 
biol. materiále 
biol. materiály 
vzorky z život, 
prostředí 
moč 
štěpná směs 
kap. rad. 
odpady 
modelové roztoky 
Sr, Ca společné 
modelová roztoky 
Sr, Ba společné 
rad. odpady 

Extr 
HB, 
ЧВ, 
HB, 
HB, 
HB, 

HB, 
HB, 

HB, 
HBC1, 
HBC1, 

. Činidlo 
PEG 
PEG 
PEG 
PEG 
PEG 

PEG 
PEG 

PEG 

400 
300 
300 
300 
300 

300 
300 

300 
Slovafol 909 
Slovafol 909 

HBC1, PEG 400 

НЭС1, PEG 400 

HBC1, Slovafol 909 
ИЕП - polyethyleglykol в uvedenou < 
Slovafol 909 - komerční název pro i 

Poznámka 
v přít. DTPA 

bez mineralizace 
vys. akt. odpady 

Literatura 

v přít. komplexonu 3 

v přít. kompexonu 4 

22 
23 
24 
25 
19 

20 
21 

26 
27 
28 

29 

30, 31 

32 
střední molekulovou hmotností, 
nonylphenylnunaethylenglykol 

Z literárních údaja vyplývá, ze použití dikarbolidu 
V.obal litého (nebo jeho haloyenderivátu) pro separaci a stanovení 
*<>С»? má řadu výhod. Operace je velmi rychlá (do 30 min. ) a 
=si.l aktivní. Nejprv;: m.ts,i být odděleno cesium йй (buď extrakt:! 
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samotným dikarbolidem bez PEG nebo v přítomnosti komplbxovúóel), 
v dalším stupni se teprve extrahuje stroncium v přítomnosti PEG 
(FED 300, 400, Slovafol 909). 

Při extrakci z biologických vzorku musí být brán v úvahu 
vliv prvkfl konkurujících ve větších koncentracích extrakci »<>Sr, 
l.j. tilavn£ K, Ca, Ba. Např. u mléka a* je vzhledem к vyššímu 
< Л .salut vápníku vhodné jeho ředění (asi lOx). Vliv draslíku je 
(taieřitý při práci s mineralizátum svalové tkáně, která obsahuje 
relativní* vysoké množství K. Vliv draslíku je možno snížit3^ jeho 
předběžným vysrážením s HCIO4 (Částečně se oddělí i is^Cs). U 
moci, která je velmi, komplexním vzorkem a obsahuje množství látek 
konkurujících extrakci Sr *Б, je nutné ředění asi 1:20. Podle 
prací 2*—52 j e výhodné použít komplexovadel pro oddělení Sr od 
ostatních kovu alkalických zemin i dalších vícemocných prvka. Při 
pH 10 dojde к odděleni cesia (to se extrahuje, ostatní zastávají 
ve vodné fázi), úpravou pH na hodnotu 4 dojde к odděleni vápníku 
(Sr a Ba se extrahují), při pH 8,2 se reextrahuje stroncium (Ba 
zastává v organické fázi). 

Na uvedené práce bude možno v experimentální Části 
předloženého projektu navázat. 
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6. RYCHLÁ STANOVENÍ »<>Sr A •«Sr 

6.1.POTŘEBA, DEFINICE, PRINCIPY 
Rychlé metody nohou být nasazeny podle Buchtely (str. 191 

CA23) zejména ve třech případech* 
- v době ihned po náhlém (havarijním) uvolnění aktivity s cílem 
získat podklady pro rozhodnutí o evakuaci obyvatelstva, jeho 
ukrytí, zákazu konsumace urCitých potravin apod. V případe 
radloetroncia jde zejména o ohroZení populace vnitřním ozářením 
po konsumaci mléka a v menší míře zeleniny, ovoce a mouky CH23 

-- po uplynutí střední nebo i dlouhé doby od události vedoucí к 
uvolnění radioaktivity při kontrole potravin. Rychlost analýzy 
umožni rychlost informace o potravin* a zamezí přetíženosti 
laboratořej 

- při rutinních analýzách a monitorování s cílem úspory pracovní 
síly 

Rychlé metody lze podle míry rychlosti a "ceny" za to 
zaplacené rozdělit na tři skupiny: 

A - rychlé metndv třídicí. které dovolují přibližné urCit 
celkovou radioaktivitu nebo přibližné stanovení radionuklidu 

В - xelffli rvchlá mt#todv. které umožňují spolehlivější stanovení 
než skupina metod A 

С - rvchle nwtodv. které vedou к přijatelné správnému stanovení 
obsahu radionuklidu 

Charakteristické požadavky na tyto skupiny postupu shrnuje 
tabulka 6. 

34 



Tabulka 6 
Požadavky na razné eetody stanoveni radionuklida v Zivotnia 

prostředí Сpodle K. Buchtely CA23) 

skupina 
(viz text) 

A či 
В 
С 

potřebná doba 
(hod.) 
a) 
< 1 
s ь 
< 24 

pracnost 
ceiovefco-
hodin) 
0,5 
2 
4 

přlp. chyba 
b) 

ÍO x 
2-3 x 
1,5 x 

a) od dodáni vzorku nebo započetl přípravy к Jeho analýze do 
P^edloZenl výsledku тпл1уху 

b) kolikrát se sel nalezený výsledek lišit od správné hodnoty 
c) Pro tyto eetody tfídícl Je třeba připustit. Ze od rozpouštění 

vzorku se upustí a příprava vzorku se oeezl na Mechanickou 
Manipulaci. Cllea těchto eetod Je téZ zabránit zpracováni 
relativné vysoce radioaktivních vzorku v zařízeni pro velei 
nízké aktivity CL53. 
Buchtela definuje Čtyři typy rychlých eetod, a to podle 

charakteristických ryso. 
Prvním typse je postup, jíez lze získat výsledky pro jediný 

vzorek nebo velai aalý počet vzorku za velMi krátkou dobu 
vyjádřenou několika hodinaai, při cee.2 lze připustit splněni 
požadavku 

- nepřetržité laboratorní práce 
- vyuZiti velai zkušených operátoru 
- vysoké nákladovosti. 
Tento typ se uplatni pro získáni rychlé inforeace po nehodí. 

Druhý typ lze definovat jako postup, jlMZ lze zpracovat 
dosti značný počet vzorkO (např. 20) současné a výsledky znát do 
nékolika dnfl <nmpř. 2 dny). 

Tyto metody se uplatni při kontrolních analýzách potravin 
nebo pfi výzkumných procesech jako rutinní opakovaná stanoveni. 

Tretl typ se vyznačuje pouZitlm systému zahrnujících práci 
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robota а uplatni se v situaci, kdy limitujícím faktorem je 
nedostatek pracovní síly. 

Čtvrtý typ jsou krajně jednoduché postupy, dovolující 
zpracovat v malém Časovém prostoru velký počet vzorku, je-li 
počet operátoru neomezen, ale jejich kvalifikace a zkušenost není 
vysoká. 
(Poznámka autora přehledu 

Jestliže posuzujeme vhodnost případné aplikace extrakce 
stroncia dikarbolidy pro rychlá stanovení z hlediska uvedených 
skupin a typd, je zřejmé, že největší uplatnění lze Cekat ve 
skupině C, po případě i možná ve skupině B, přiCemž připadá v 
úvahu nejvíce druhý typ. UrCité perspektivy - uplatnění vsak 
existuji i v rámci prvního a patrně i třetího typu). 

6.2. PŘÍKLADY RYCHLÝCH STANOVENÍ RADIOSTRONCIA 
Uvedené příklady zahrnují i některé poetcpy, které sice 

jejich autoři klasifikují jako rychlé, avšak doba trvání analýzy 
od dodání vzorku do oznámení výsledku je relativně dlouhá. Autoři 
nákdy označují za rychlou metodu postup, který je kratftí nebo 
jednodušší než dosud používané operace. Cavodem к tomu, že 
podobné práce nebyly ze souboru příkladu vyloučeny, je snaha 
ukázat souCasné trendy zrychlování metod stanovení stroncia co 
nejvšestranněji. 

6.2.1. RYCHLÁ STANOVENÍ RADIOSTRONCIA V MLÉCE 
6.2.1.1. MĚŘENÍ BEZ DOSAŽENÍ RADIOAKTIVNÍ ROVNOVÁHY *oSr/»«»Y, EB23 

Jeden litr mléka se kalcinuje po přidání neaktivního 
stroncia 10 hodin a kalcinát se dvakrát louží vždy SOcm* 
25%/HNO:». Postupně se srážejí hydroxidy Ca a Ba, БгСОэ а 
Sr(N0s>2 v к one. HNCb. Od kalcinace po naplnění nádobek se 
scintilaCní směsí trvají operace jeden den, výtažek Sr je 80%. 
Bere se oprava na neúplné ustavení rovnováhy 'oSr/'OBr. Měří se 
4°\ bez chemického oddělení (na základě vytěí enorgie záření 
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beta). 
Autoři považují "jednodenní" metodu za pracovně jednodušší 

ne? jiné, zuurazrtují kratší dobu kalibrace a nízkou cenu 
chemikálií. Zkráceny doby ustavování rovnováhy (t) se projevuje 
menSí přesností výsledku. Při t=15 hod. je odchylka stanovení 
± 30Z, pro t=4B hod 18X. 

Podle našeho názoru je celkové trvání analýzy dáno součtem 
dob kalcin&ce (10 hod), separace (1 den) a ustavení . cásteCné 
rovnováhy (15 hod). 

£>.2. 1.2. URYCHLENÍ VYUŽITÍM MĚNIČŮ IONTU 
Rillard-Baruh C643 popsal "rychlou" metodu stanovení »<>Sr a 

"'Sr v mléce. Urychlení (na dobu 5 hod) dosáhl vypuštěním 
zdlouhavého odpařování a mineralizace mléka a jejich nahrazením 
záchytem v?.ech kationtd na katexu s následnou elucí 4N HCl. Další 
po*tup je klasický (srážení dusičnanu, uhličitane, chromanfl 
atd.). 

Podobně Dravec a Navarcík С01Э z Ústavu radioeko)ogie 
a aplikované jaderné techniky stanovují 137Cs a *°Sr v mléce po 
předběžném koncentrování za statických podmínek sorpcí na katexu 
0STION KS-0807, což je podle nich osmkrát rychlejší než sušení 
a spalování. 

К 10 1 mléka přidávají 250 ml formaldehydu a míchají ve dvou 
stupních vždy dvě hodiny se stejným množstvím OSTÍONU (275 ml). 
Eluují 31 8M HCl, nafiež eluáty odpařují. Btroncium přeeisťují 
srážením У(0Н)э а BaCrO*. Po 14 dnech separují '^Y s isotopním 
nosičem jako sťavelan. Výtěžek pro »°Sr je 87,5 ± 1,2X výtěžek 
»«Y jako sťavelanu je 92,5 ± 0,8%. 

6,2.1.3. URYCHLENÍ VYUŽITÍM IONEXŮ A EXTRAKCE KRAUNEM 
Vaney CV13 nedávno popsal velmi podrobně rychlou metodu 

stanovení radiostroncia v mléce a pitné vodě, použitelnou v 
případě havárie. Doba chemické separace je 8 hodin pro mléko a 5 
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hod pi*i zjednoduftené metodice analýzy vody (vypouští ее užití 

katexu). К 500 ml mléka ее přidá 0,25 M citrónová kyselina do pH 
5,3 a 125 mg SrCls 6HsO. Sr se sorbuje promícháním asi 20 minut s 
60 ml katem DOWEX 50 W xB (50-100 meeh) v. sodném cyklu. Do 
kolonky 30 cm x 2,5 cm (práměr) ве vloží 5 ml Čerstvého katexu, 
potom roztok nad katexem usazeným po míchání, a nakonec použitý 
l.ótsx. Po promytí destilovanou vodou se kationty eluují 4 M NaCl 
při průtoku 5 ml/min. К eluátu se přidá 150 ml 1,5 И NasCCb, 
míchá se 15 minut a odstředí. Uhličitany se rozpustí v 15 ml 25% 
CHjCDOH, zředí se na 30 ml destilovanou vodou. Po přidání 20 ml 
0,1 M pikranu sodného se Sr extrahuje 60 ml 0,017 M dicyklohexyl-
- 10~crown-6 v CHaCla. F^ze se dělí 10 min, extrakt se promyje 30 
ml 0,15 M D-bCDOH/OfeCOONa (pH 4,5). Sr se reextrahuje 70 ml 2 M 
NhUCl obsahujícího 0,2 M HCl. Vodný reextrakt se promyje 40 ml 
CHsCl2 a upraví 2,5 M NaOH na pH 8. Přídavkem 30 ml 1,5 M 
ЫацСОч, se vysráži BrCCb, který se potom rozpustí ve 1 ml roztoku 
obsahujícího na 100 ml 4 g FeCls a 50 rol 32% HCl. Po zředění na 
10 ml se alkalizuje NU*OH (1:1) a sraženina Fe(0H)j se 
odfiltruje. 

Je-li přítomno barium, přidá ее к filtrátu 17 mg BaCIs a 1 

ml 100% СНэСООН. Ph se upraví na 5,0 roztokem 6,5 M ChbCODNH* а 
pomalu se za varu sráží 1 ml nasyceného roztoku (№Ц)з СгСЦ. 
Nakonec se vysráži SrCCb Při pH 8 jako předtím a sraženina na 
filtru se m6ří. Bere se oprava na hromadění *<>Y rozpadem »oSr od 
okamžiku srážení Fe(0H)j. 

Výtěžek separace stroncia se zjišťuje atomovou absorpCní 
spektrometrií. Typická doba měření vzorku je 24 hodin a každé dvě 
hodiny se automaticky zaznamenávají předběžné výsledky. Je-li 
třeba znát výsledek co nejdříve, staCÍ měřit aktivitu 2 hodiny a 
výtěžek separace předpokládat ve výti 60%. 

Relativní oochyJ.ka stanovení je 20% (při 95% úrovni 
spolehlivosti) a je dána statistickou odchylkou při měření 
nízkých aktivit. Výtěžky isolace *°Sr leží mezi 67 a 82% při 
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jediném srážení ВаСгОд. Druhé srážení sníží prftmérný výtěžek ze 
74Z na 69Z, a zlepši dekontaminační faktor ***Ba asi 300 krát. 

Kimura a spolupracovníci CK23 zařadili do svého schématu 
stanovení *<>Sr v mléce využívajícího běžné srážení a spolusrážecí 
metody extrakčnl operaci, a to extrakci Sr lB-crown-6 v 
chloroformovém roztoku v přítomnosti pikránu. Metoda je účinná, 
extrakce trvá minutu a separace fází stáním 10 min. 

Celkem vsak celý chemický postup trvá asi 2 dny, jsou-li 
analyzovány současně tři vzorky. Jestliže uvedená extrakční 
operace byla nahrazena povodním srážením dusičnanu, konečné 
výsledky se nezměnily. 

6.2.1.4. URYCHLENÍ VYUŽITÍM lONEXŮ A EXTRAKCE DEHPA A TBP 
Butxer [B63 stanovuje radiostroncium v mléce tak, že 

nejdříve se zkoncentruje Sr a Ca na katexu za statických 
podmínek. Eluují se 0,08 N HC1. Z tohoto roztoku se extrahuje 
vápník 20% roztokem HDEHP v toluenu při pH "3,7, potom jest* při 
pH 2,7. Při třetí extrakci při pH "'4,9 se extrahuje Sr, které se 
reextrahuje 3 N HNCfe. Doba extrakCní separace při pH 5 je zhruba 
S sekund, rovněž reextrakce je velmi rychlá. Přcčiftťuje se 
srážením dusičnanu a aktivita se měří po jeho rozpuštění v 
destilované vodé. Výtěžky isolace Sr jscu 85 ± 5% vzhledem к 
obsahu Sr v původním mléku. 

Jednotlivý vzorek lze zanalyzovat za 3 hodiny ve srovnání s 
8 hod., potřebnými při rhodizonátovém postupu. 

Hingorani isoluje *^Y při stanovení »<>3r rychlou metodou 
(4-5 hodin, 1 den vCetné orientačního měření) pomocí extrakce 
TBP. Výtěžek chemické isolace je 80-90X **Y. Podobně lze 
analyzovat potraviny CH6D. 

6.2.2. RYCHLÁ STANOVENÍ VE VODÁCH 
6.2.2.1. EXTRAKCE KRAUNEM СЛП CJ73 

Jaksin a spolupracovníci navrhují stanovovat radioaktivní 

36 



átroncium v přírodních vodách a solných roztocích s využitím 
selektivní extrakce dicyklohexyl-lB-crownem-6 rozpuštěným v 
chloroformu, a to z kyselého prostředí. Charakteristické 
vlastnosti tohoto systému jsou tyto» 
- Maximum rozdelovaclha poměru Sr v závislosti na koncentraci 
kyseliny dusičné leZl v oblasti 2-3 mol/dm» HNO3 

- Rozdělovači poměry klesají v řade Sr2+ > Ba»+ > Ca=+ > MgS* 
- Podmínky pro maximální rozdělovači poměry Sr/Ba se lisí od 
podmínek pro maximum rozdělovacího poměru Sr. Při 3 li HNCb je 
hodnota separačnlho faktoru Sr/Ba 5,2 až 6,4 podle koncentrace 
crownu, Dsr je 25 až 58. 

- Dekontaminačnl faktor při jednorázové extrakci je pro ***Ce 92. 
pro s^Cs 81 3. 1-»Ku 7C 

- Z pěti diastereomeru crownu je nejúčinnějším extrahentem isomer 
CÍ5-Syn-CÍ5, 

Metodika bez předběžného koncentrováni »<>Sr a **Sr začíná 
okуselením přírodní vody nebo vodného solného roztoku kyselinou 
dusičnou na pH 1-2, potom se přidá l'» mg Sr2+ jakožto vodného 
roztoku Cr(N03>2 a odpaří se na minimální objem. Zbytek se 
rozpustí v 5 ml 2 M HNO3• Vodná fáze se nasytí chloroformem a 
extrahuje se 20-30 sekund 5 ml 0,1 M DCH-18C-6 v chloroformu. 
E;:trakt se dvakrát promyje vždy 5 ml 2 li HNCb (odstranění Ba, 
zbytku Cs atd.>. 

Alikvotnl podlí extraktu se nanese na měřicí terčík, vysuší 
pod infralampou a vyžlhá na elektrickém vařiči pro upevněni 
vrstvy. 

6.2.2.2.EXTRAKCE SMĚSÍ TTA А Т0Р0 (NEPOUŽITÍ SRÁŽECÍCH METOD) 
Lapid CL43 a spolupracovníci přidávají к 1 1 říční vody 

5 g Tironu (pro maskování vlcevalentních prvku) a 50 g NH4CI. 
Hodnotu pH upraví na 10,5 přidáním 70 ml koncentrovaného roztoku 
amoniaku. Stroncium extrahují 50 ml 0.1 M TTA/0.1 И Т0Р0 
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ísynergická směs) v cyklohexanu (TOTO = Dioktylfosfinoxid) 
protřepártím břheii» 5 minut. Extrakt promývají dvakrát postupné 
IOC ml roztoku vzniklého rozpuštěním 5 g Tironu, 50 g NH4CI a 70 
ml koncentrovaného amoniaku ve vodě a doplněním na 1 1. Sr 
reextrabují 7 ml 1 N HNO3. Přidávají 10 ml Instagelu a měří 
aktivitu beta »<>Sr a e*Sr kapalné scintilační metodou. 

Rozdělovačí pomér Sr je > 400 a separaCní faktory od Y, Cs, 
Ca, Ru, Zr, Nb a Pm jsou vyssí než 50O0. 

Vápník a hořCiк zřejmé konkurují při extrakci stronciu, na 
což autoři CL43 soudí z faktu, Se rozdělovači pomér Sr z 
destilované vody 1,5 x 10* se za týchž podmínek sníží na 450 pro 
extrakci z říční vody. Celková doba analýzy se neudává,(uvedené 
čtyři operace, t.j. extrakce, pr-omytí a reextrakce vřetně 
přípravy kapalného vzorku pro scintilační měření by podle našeho 
odhadu nemelу přesáhnout hodinu a mohly by snad být provedeny i 
za. pul hodiny). Autoři CL4D se nezmiňuji o interferenci např. 
RdBa. Nesrovnávají výsledky nalezené jejich metodou s výsledky 
klasických postupň. 

1..1.1.Z. RYCHLÉ STANOVENÍ "»sr V MOŘSKÉ VODĚ ПР41 
Ze 37 1 se isoluje '<>Y na Fe(0H>s. Fe se délí od Y sorpcí na 

rtrtfc>;:u 7. 9 M HC1. Lanthanoidy (ne Y) kaprecipitují na Ce(I0^)« a 
7r(J03)*. Po sráSor.f Y(0H>3 a Y2<Ca04>a se .nžří aktivita »<>Y 
prfltokovým počítačem 4 ir. Výtěžek Y je 40-&0Z. 

6.2.7,. RYCHI É STANOVENÍ V PŮDÁCH 8 EXTRAKČNÉ CHR0MAT0RRAFICKÝM 
KROKEM 

Л1А GUQGANG CJ31 navrhl rychlé stanovení »«*Sr v pAdě, 
~r!.:"nujSr.J. p£t operací: loužení HC1, srážení sťavelanu, extrakcnti 
•::»froí»stouř-š»fické oddělení s použitím HDEHP fixované na KEl.-F jako 
stařic;-. 5г n/ 1&.zu, brážfení ytria jako sťavelanu a měřeni aktivity 
U-lřl. 

P»omér»,ý výtřžek je 75,2 + 9,9% z 50 g pňdy a odchylka 
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stanovení byla nalezena ve výši 5,6Z. 

6.2.4. RYCHLÉ STANOVENÍ V TKÁNI, POTRAVINÁCH A KOSTECH 
Baratta a Reavy CB7D stanovují rychlou metodou 9°Sr v 

tkáních, potravinách a biologických objektech metodou, která 
vyžaduje méně než 4 člověko-hodiny pro analýzu čtyř vzorku. 

Vzorek po solubilizaci se extrahuje tributy1fosfátem pro 
oddálení dceřinného voy. Ytrium se pročišťuje opakované jako 
hydroxid, fluorid a nakonec jako Sťavelan, který se měří na 
aktivitu beta a po vy žíhání při BOOOC se váží pro určení výtěžku 
separace уtria. Výsledky se neliší statisticky významně od 
výsledku získaných srážením dusičnane. 

Jde o další příklad postupu, kdy urychlení se dosáhne i tím, 
že se neisoluje čisté »©Sr, nýbrž se využije radioaktivní 
rovnováhy »oSr/*°Y ustavené ve vzorku a isoluje se »°Y. 

V kostech lze podobně stanovit »©Br extrakcí 96% 
rovnovážného *°Y pomocíJEHPA, přičemž diferenciace od »*Y a Pm 
lze dosáhnout měřením s hliníkovým filtrem. 

6.2.S. RYCHLÉ STANOVENÍ V MODELOVÝCH ROSTOCÍCH POMOCÍ POVRCHOVÉ 
SULFONOVANÉHO KATEXU 

Stadlbauer a -spolupracovníci CSU popsali metodu stanovení 
*<>Sr v modelových vzorcích zahrnující předběžnou koncentraci 
radiostroncia srážením SrCOj společně s ostatními alkalickými 
zeminami. Dále se stroncium odděluje od ostatních komponent na 
povrchově-sulfonovaném katexu HPIC-CS2. V případě vysokého obsahu 
vápníku se pra oddělení Sr od Ca používá kombinace chromatografie 
a konvenčními ionexy a s ionexem HPIC. Oddělení vápníku touto 
metodou prý trvá řádově minuty. 

Autoři neuvádějí celkovou dobu trvání chemických separací 
ani dobu od rozpuštění vzorku do zahájení měření aktivity. V době 
uveřejnění práce (1987) zkoumali možnost separace Sr/Ca 
korunovými ethery (crowny). 
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VýteSek *°Sr, které muže být kontaminováno nepatrným 
množstvím 22&Ra, je 80%. 

6.2.é>. RYCHLÉ STANOVENÍ BEZ CHEMICKÉ SEPARACE 
Knaťko a spolupracovníci CK33 navrhli instrumentální (bez 

chemické separace) metodu rvchlého rutinního stanovení *o Sr, 
založenou na měření spektra beta vzorku s následným speciálním 
zpracováním vysokoenergetické části spektra s cílem stanovit 
příspěvek *°Y. Metoda ve výpočtové části zahrnuje řešení systému 
lineárních rovnic. Radionuklidy, které se danou metodou odlisují, 
jsou »OY, tOARh, **OAg, i**Pr a i**Eu. 

6.3. VÝVOJOVÉ TENDENCE SOUČASNÉHO ROZVOJE RYCHLÝCH METOD 
STANOVENÍ RADIOSTRONCIA 

V protokolu schazky konsultantA MAAE o rychlých metodách 
monitorování radionuklidO v potravinách a vzorcích životního 
prostředí ПА23 jsou formulovány tyto závěry: 
- Pro rychlé metody třídící maže postačit homogenizování vzorku, 
slisování na určitý objem a mérnou hmotnost a přímé zjištění 
aktivity alfa nebo beta 

- Je třeba zlepšovat metody "rozpouštění" velkých vzorku potravin 
u materíáln životního prostředí (např. použití mikrovlnné 
techniky pro rychlé rozložení) 

- Pro rychlé a velmi rychlé metody se počítá s úpravou 
("aerodynamizacl") obvyklých srážecích, iontovýménných a 
extrakfiních postupu 

- Sorpční metody, selektivní činidla, elektroforéza a membránová 
extrakce mohou nalézt výhodné použití ve speciálních případech 

- Žádoucí je i vývoj zcela nových technik rychlého rozpouštění a 
separace 

~ Automatizace a robotizace by mohla přispět к vytvoření postupu, 
jimiž lze zvládnout v omezeném čase velká množství vzorku 

- Při vývoji rychlých metod by určité nezbytné snížení 
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spolehlivosti, úspornosti a prostoty provedení melo být 
(Minimalizováno 

Podle CL53 pro dosažení podstatného pokroku při rychlém 
stanoveni radiostroncia by bylo nezbytné objevit zcela nový 
účinný princip chemického přečisťování nebo detekce. 

Hellffluth CH23 doporučuje pro zdokonalení rychlých metod 
stanovení radiostroncia tyto podněty: 
- Hledání dalších liganda typu kraunu ее zvýšenou separační 

účinností, přitom zatím dosahované separační faktory pro 
dvojice Sr/Ca jsou příznivejftí (např. pro ligand (2,2,2) asi 
4. ICO) než pro Sr/Ba <~32) 

- Nahradit obvyklé srážecí kroky (sťavelany, chromany, Fe(0H>3) 
extrakčními pochody 

- Pokusit se o principiální inovaci případným zavedením ma&ové 
.spektrometrie, která by mohla umožnit analýzu i malých vzorkft, 
в to btíz předchozí předběžné koncentrace 

Je tedy zřejmé, že záměr uplatnit &xtrakční systémy s 
f}.i kísrbcil idy a polyeřthylenttlykcily v pimtupc-th rychlého stanovení 
radiestronei a je plné v souladu в trendy uvedenými v literatuře. 

7. MĚŘENÍ RADIOAKTIVITY A VÝPOČET MNOŽSTVÍ »<>Sr A e»Sr 

7.1. ÚVOD 
Tato koncová část analytického postupu nebude předmětem 

inovaci? navrhované ve výzkumu, av&ak je zařazena do přehledu 
Literatury proto,, 2e bez dokonalého zvládnutí těchto závěrečných 
operací nelze přínos urychlené chemické separace realizovat. 

nV-rVn:í a výpočty množství radiostroncia spolu úzce 
souvisejí, neboť zpftsob výpočtu je dán zvoleným zpftsobfcm ь 
PLf&tup&ih měřen í. 

Při vulLč*' koncovky stanovení analytik se rozhoduje mezi 
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.'.лС-tCfU п1|)Й!-;П£.Д 1, kífcří.- 1 с?? í ve čtyřech oblt.tst.r-ch, a to 
1) druh zařoní, t.j. zrla se merří záření V*Y nebo »<»Sr nc-bo e*s r 

neho určitá kombinace 
:.v) íac.vý -fiiMcír íro-ípcd B*Sr , rozpad ?«Y, hromadění *<>Y 
3) druh použitého detektoru záření (zda se měří v proporcionální 

oblasti, nebi» v oblasti Reiger—Miillerové, nebo scint. lačně, 
nebo Čcrenkovovým zářením) 

•*P i" «и? j i.-' •L̂ pfc:ktri>Liki:ifwir' beta, hliníkových filtrft, jedno- nebo 
..••ÍLI t.aíi.Muvč- wiriiilyaátorory, pomocné použití spektroskopie gama» 

Určitý přehlt-d v použitých metodách (oblast 3) Jáva tabulka 
7. Je zřejmé, 2e volba detektoru i jiných faktoru závisí, mimo 
jim??, i ne úrovni měřené aktivity. Shrnutí příslušných hodnot 
uspořádaných podle klesající úrovně aktivity podává tabulka 6. V 
Tabulce 9 jsou shrnuty údaje o tloušťce hliníkových filtru, jež 
rťlzne pohlcují záření beta ">Sr, '«Y a e*Sr. 

Tabulka 7 
riu-ření aktivity při stanovení *<*Sr a 8»Sr (příklady) 

ipflsiuh poz&iJl, poznámka odkaz 

=ii goo-ififclanový O, ét puleO/min СВ8Э 
prátokový počítat 

j-'lynovy prftt.okový antikoinc. zapojení, CS6, 
počítač 0,4 pulsO/min; 5 m3 efekt, plochy N23 

prfttoková GM-trubice, antikonc. plast, scint.i 
ft.ouíf. В kusu, (helium+ 0,2 pulsů/min.; stínění: ocel+ CV13 
s-iBobutan); íiiylar. + parafín* olovo a» 
okénko 0,9 mg/cd»2 

nízkopozaďová ye-rom. 2 T»S 0,ť> pulsu/min CK.23 
pratoková GM 

proporc. prftt. poC. účinnost 24-35% CKl.téS 
0 П 
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proporc. po£. Tenaelec, okénko 50 ye/cm2, 5-6 cm. . CHI,též 
LB 1000 pro nízké akt. uč. 79X pro »<>Sr/»oY» 3 9 э З Х R 1 ] alfa, beta pro »*Sr 
plaet. scint. + -»- 512 kanálový analyzátor CR13 
+ fotonásobiC spekter beta 
kapalný scint. příprava vzorku extrakci* CH2.L4, 

Sll*3 
kap. scint. na + spektrometr* registruje ER3,B13 
Čerenkovovo zářeni jen Et»»t.a > 0,252 MeV rrA 

beta spektrometr spec. zpracováni vyeokoenerg. 
částí, rychlá metoda bez сhem. ЕКЗЭ 
separace 

a) béžne měřeno 24 hodin, dílCí výsledky automaticky po 120 min 
registrovány minipočítafiem 

Tabulka В 
Údaje o typických nalezených a limitních* hodnotách koncentrace 

radiostronciaa> 

*2590 Bq/1 e»Sr 
•29,6 Bq/1 *OSr 

2000 Bq/kg 99Qr 
91 Bq/kg »«»Sr 

321,9 Bq/1 *<»Sr 

14,8 Bq/kg *<>Sr 

12,95 Bq/kg ^ S r 

*10 Bq/kg »o.e»Br 

limitní hodnoty dle nornmy 
USA (1953) pro vodu pro profesně 
zaměstnané pracovníky 
v susine trávy 

v deftť. vodách v Rakousku po 
Černobyl, havárii 
typický vzorek jetele pro 
mezinárod. srovnání 
max. hodnota v jezeru 
Mondsee v Rakousku 
min. požadavek na stanovitelnost 
rychlými metodami*,"screening" 

CG1D 

CBBD 

LB1J 

CS4D 

cín 

CA23 

*7,8 Bq/dm» »*Sr mez detekce při analýze prim. CZ13 
chladivá VVER 
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4 Bq/kg »°Sr v pode nalezeno CJ53 
3,4 Bq/dm3 **>sr mez detekce při analýze prim. CZ13 

chladivá VVER 
0,32 Bq/kg ?<>Qr m e z detekce při stanovení v pude CJ33 

"гус hiou" metodou 
0,19-0,45 Bq/1 ^osr v mléce, ve Slovinsku 1987 CJ23 

t.j. 0,2-0,36 Bq »»Sr/l я Ca 

O,16±0,02 Bq/1 »*Sr 
70 m Bq/1 »©Sr 

•30 m Bq/1 »<>Sr 

17-35 m Bq/1 »°Sr 
4,6 m Bq 'OSr 

3 At Bq/1 **Sr 
0,5 m Bq/1 9osr 

v mléce 

mez detekce nízkopozaď. poč. 
beta, poz. < 2 pulsy/min 

žádoucí dolní mez stanovení 
pro případ havárie 
v mléce, ČSFR, 1985 

mez detekce ve srážkách 

povrchová voda Atl. oceánu 
mez detekce při stanovení ve srážkách 

cvn 
CJ13 

CV13 

C013 

CR13 

CB43 
CH13 

7,6 j» Bq/dm3 *<>Sr max. nalez, ve vzduchu NSR PO Černobylu CR13 

0,046 n Bq/dm* 9°Sr mez detekce ve vzduchu CR13 
(1200 min měření) 

860 Bq 9<>Sr/m3 celková deposice spadu za kveten CP13 
1986 v Rumunsku 

7,6 ni Bq/mfi mez detekce ve sběrných nádržích CR13 
. pro spad 

335 Bq »OBr/m2x6hod таи. ryehloet depozice <a to 2/5 1986 CP13 
v Rumunsku) 

a) Tabulku rozsahu koncentraci *<>Sr Ve vzorcích Životního 
prostředí obsahuje práce CP53 (např. mléko 0.01-2 Bq/1, srážky 
0,002 - 6.5 Bq/1). 
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Tabulka 9 
Navržené tloušťky (plošné hustoty) hliníkových filtru - pro měření 

••Sr, *<>Sr, *OY a. 
(mg/cm?) 

tloušťka ' poznámka odkaz 
1,5 - 10 uvedeny závislosti účinnosti re— CZ13 

gisťrace zářeni 3 nuklido na tloušťce CZ33 
12,1 (- 45 jim)b> pohltí Eai*a < 8 HeV CH13 

pohltí Ebeva < 100 HeV 
18 pro měření spektra beta *°Y CS123 
28,4; 45,01; tabulka zeslabení zářeni 3 nuklido С84Э 
65,65; 102,1 4 filtry 
79 pro měřeni spektra beta «?Sr С SI 23 
115 zachytí zářeni beta СВТЭ 

• oSr, proniká »»8г 
130 

139 

210 

215 

и 

u 

projde 16X beta *»Sr 

8Z e»Sr, ~0Z »<>Sr 

—.— [ Z H 

cm,M23 

CS1D 

СВ8Э 

a) Sestaveno pouze z prací týkajících se stanovení *°Sr a *»Sr v 
v objektech Sivotního prostředí 

b) Údaj CH13 45 um přepočten M. К. а použitím hodnoty 2,699 g/cm3 
pra hliník 

Volha zpAsobu měřeni a z něho vyplývajícího matematického 
dparátu pro výpočet je do značné míry subjektivní, řídl se 
samozřejmá dostupností určitých přístrojA, charakterem 
«nelyžovaných vzorku a také osobni preferencí analytika. Přitom 
však existuje řada zkušenosti a teoreticky podložených závěru, 
jež by měly být brány v úvahu. V následujících kapitolách budou 
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nejdAležitejsí z nich v přiměřeném rozsahu naznačeny. 
V prve fade uvedeas vybrané vzorce pro výpočet aktivity *«Sr 

a "»Sr. 

7.2. VZORCE PRO VÝPOČTY RADIOAKTIVITY 
7.2.1. DOPÍT UČENÍ PŘÍRUČKY HAAE Z r. 1989 CA13 

V příručce ПААЕ С All se uved* jí tyto zpfisoby merenl a 
výpočtu obsahu »<>Sr 
- Výpočet založený na radioaktivitě *°Y (a) 
- Výpočet založený na radioaktivitě stroncia (b) 

Pro výpočet obsahu "»Sr se používají tyto postupy 
- Výpočet založený na měření stroncia s použitía hliníkového 

filtru o tloušťce ÍOO mg/cm? (c) 
- Výpočet založený na měření vzorku stroncia po určité prodlevě 

(d) 
- VýpoCet založený na opakované» měření vzorku se stranci** (e) 

Stručné uvedeme principy těchto postupu. 

7вЛтгЛ% а ) 
První zpusob (měření»°Y separovaného z rovnovážné směsi 

»*Sr + *<>Y) se doporučuje všude, kde je uskutečnitelný. 
Doporučuje se «eřit vzorek »°Y třikrát, a to vždy s Časovým 

odstupem asi tři dny. Vždy se mé naměřit alespoň 3000 pulsfl. 
Faktor rozpadu »°Y pro každé měření se vypočte jako 

fi - exp (0,69315 ti/2,69) 
kde ti je doba (dni) od separace »°Y к době i-tého mftření (Časový 
bod středu doby měřeni). 

Není-li přítomna dlouhodobé kontaminujíc! radioaktivita 
platí Cifi = СгТ2 = Cjfs кье С jsou střední Četnosti pulsu pro 
doby měření 1, 2 a 3. 
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J e s t l i ž e hodnoty C»fi v z r á s t a j l v fade i = l až 3, j e přítomná 
dlouhodobá a k t v i t a a j e třeba každé od hodnoty Ci,C2 a C» odečíst 
i^ravu ti hodnotě (*эСз - f i C i ) / ( f 3 - f i > . 

RadioaH i.v í.ta 'OSr (v Bq) se vypočte z výrazu (odvození j e 
evidentní ) 

voSr « 10*C/60 S x Y x E, kde 
Г - i.pravcriu če tnos t pulsfl za minu tu , 
'.'; '̂í lc-2c!li '..>ep«í асе; Si (X) 
V - výt řž f ík sopřtrace Y (Z) 
С ~ ářinnc.í.1 trubice.- pra *<>Y <X) 

ZpflSPtt, Ы 
Druťtf zpAiif.il.» měření je vhodný pro málo radioaktivní vzorky. 

V.4.rfc)k ье iífiiefí (С) po nejméně čtrnáctidenním skladování tak, že 
se registruje alespoň 3000 pulsá. Pak se opětně změří za Ь až 8 
týrinfl. Četnussti se opraví na pozadí a jsou-li obě četnosti Ci a 
Ca £.tejné, 11t»ni přítomno zjistitelné množství B9gr a platí 

Ci x 10* 
л*3г (Вч> ~ . kde 

Л0 y. 5 x E 

3 je výtěžuk isolace Br (Z) 
h je účinnobt detektoru pro '<>Sr a *°Y/t.j. pulsfl/min od vosr+9ov 

na 100 rozpadli /min 9°Sr). 

•7o--l.i C,Í > Ca, předpokládáme, že je přítomno «'Sr a vypočítáme 
•faktor- jeho rozpadu pro časový interval <t) mezi oběma měřeními 
f •• tííip (0,69315 t/50,5) (t = doba ve dnech) 
Pak ье aktivita 9°Br (Bq) vypočte ze vztahu 
r">8r •••- 10* (fCa -Ct)/tó « S K E If - 1) 

7pfl«nh i-) 
Při. měření «'Sr, kde poměr 89Sr/»<>Br > ю a lze s použitím 
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filtru 100 mg/cm3 naměřit alciepoň 3000 pulsu za 24 hodin, lze 
použit metody, kdy se stronciový preparát měří ihned (co 
nejdříve) po separaci ytria. 

Četnost pulsA se opraví na pozadí a mrtvou dobu. 
Pak platí 

s»Sr (Bq) * (10*C/60 x S x e) - (AEi/e), kde 

С - opravená Četnost pulsu (niin-1) 
S - výtěžek Sr U> 
A - obsah »<>Sr ve vzorku (Bq) 
Ej- účinnost počítače pro *<>Sr & použitím filtru (Z) 
e - účinnost počítače pro e»Sr spoužitím filtru (Z) 

Tento vzorec platí za předpokladu, že množství vzniklého *°Y 
Je zanedbatelné. Neni-li tomu tak, Je třeba vzít opravu na vznik 
*©Y, takže platí 

e*gr = (104C/60 x S x e) - (AEi/e) - С (f - 1> Ea/f3, 

kde Ea je účinnost počítače při použití filtru pro »<>Y. 

ZBUsob d) 
Pro vzorky s nízkou aktivitou anebo poměrem e'Sr/»°Br < 10t 

se vyCkáA-14 dní) -dosažení rovnovážného množství " Y a méří *e 
bt»z filtru. Příspěvek *°Sr a *°Y se vypočte měřením dceřinného 
9 о у. 

Vzorek se zmttři po období > 14 dní bez filtru tak, že se 
registruje £ 3000 pulsa. Aktivita «'Sr (Bq) se vypočte ze vztahu 

a»Sr - (JO*C/60 Se) •- (AEj/e), kde 

С — opravená četnost pulsQ (min *) 
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S - vý tčzek Sr (X) 
A - obsah *<>Sr ve vzorku (Bq) 
E i - l i č i nnos t d e t e k t o r u pro »«Sr + »<>Y (Z) 
« - i l i f i n i ios t d e t e k t o r u pro e»Sr (Z) 

ZpQaob c? 
Pro vzorky velmi málo aktivní a s velmi nízkým poměrem 

эгрг /?ogr se у některých laboratořích měří dvakrát я rozmezí ni 3 
týdnu, aby by? zachycen rozpad e*Sr. 

Postupuje ее stejně, jako při výpočtu založeném na 
radioaktivitě Sr. Aktivita 8*Sr (Bq) ее vypočte? takto 

з-?вг = 10* f (Ci - C2)/60 Se <t - 1), kde 

Ti - pAvodní řt-ít.nost pul&A (po opravách) (min~*) v době ti 
Ca - druhá Četnost pulsu (po opravách) (min-*) v době ta 
; - faktur rozpadu 8*Sr za údobí ti - t2 
S - Lhumir.ký výtěžek Sr (%) 
i? ~ účinnost detektoru pro *»Sr (X) 

V práci CA13 jsou .podrobně popsány metody výpoCtu účinností 
E ČI в (kalibrnct? detektoru) i zpAsob výpočtu výtěžku stroncia 
založený na použití e^Sr. 

Volmi podobný přehled používaných vzcthft je obsažen v návodu 
ГАЯЭ. 

Analogicky shrnující charakter má soubor vzorcA, přednášený 
posluchačAm kursu MAAE M. Pimplem CP53. 

7.2.2. TYPICKÝ VÝPOČET AKTIVITY *°Br Z NAMĚŘENÉ AKTIVITY »<>Y 

Jde o nejjednodušší formuli platící za předpokladu, že 
rovnováhy 9<»Зг/*оу bylo plně dosaženo. Ve formulaci CB73 platí, 
že aktivit.* ?<»Br v pCí na 1 g popela (např. potravin) je rovna 

W 



G - A - R 
э kde 

2.22.C.D.E.W 

G - celková naměřená četnost pulsft (běs, oprav) - pulsu/minutu 
A - pozadí detektoru 
R - hodnota slepého pokusu s činidly (bez popela) 
С - chemický výtěžek 
D - faktor geometrie 
E - faktor rozpadu уtria v době mezi separací a měřením 
'W - váha popela (g) 

Čím je stanovená aktivita **Sr nižší, tím je role hodnoty 
slepého pokusu R vyšší. Při malém rozdílu mezi G a R je možnost 
případné hodnotu R snížit přečištěním použitých chemikálií. Zatím 
se к tomu v popsaných stanoveních autoři neuchylovali. 

Podobný vztah, avšak s explicitním uvedením faktoru zpětného 
rozptylu záření beta 9<"Y» uvádí Petron CP33, při Čemž v publikaci 
je tento vztah uváděn s tiskovou chybou. 

7.2.3. VÝTĚŽEK AKTIVITY »<>sr z AKTIVITY POUZE ČÁSTEČNĚ 
NAHROMADĚNÉHO »©Y EJ» 

3de o případ, kdy ve snaze urychlit zjištění výsledku, 
nevyčká ье po vyčistění *»»»<>5г od dekontaminantA a od »°Y 
úplného dosažení radioaktivní rovnováhy »©Sr/»©Y. Situace je 
stejná jako při způsobu b) v kapitole 7,2.1., avšak formulace 
vztahu je poněkud jiná. 

Měří se preparát isolovaného radioetroncia ihned po isolaci 
<Л<>> a po době t, k + erá leží mezi 3-14 dny. 

Aktivita ?<»8г«и' se vypočte z rovnice 
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:< * (pAt. - Ao>/ka , kde 

к = obsah stroncia 
Ao = aktivita preparátu ihned po odstranění Y (sek-1) 
rYi = aktivita preparátu po době t (sek-1) 
a = objem analyzovaného vzorku (v ml) 
P,r= výpočtové koeficienty závislé na době t 

t(dny> 
P 
k 

3 
1,042 
0,622 

5 
1,071 
0,866 

7 
1,101 
1,036 

14 
1,2118 
1,3963 

Úplná tabulka hodnot p a k je obsažena v CJ13. 

7.2.4. VÝPOČET AKTIVITY »©Sr A e»Sr Z MĚŘENÍ *°Br A ••Sr IHNED PO 
PŘEČIŠTĚNÍ A Z POZDĚJŠÍHO MĚŘENÍ ISOLOVANÉHO »<>Y CJ43 

Jde o postup, kdy se vzorek po změření aktivity *<>Sr a e»Sr 
uschová a po době alespoň 5 dní se z něho isoluje 9©Y, které se 
změří. Výhodou této JužniCovy práce je to, že zpusob výpočtu 
aktivit v ní odvozuje. 

Odvození má pět stádií. 
1. Respektování rozpadu »ov během měření aktivity 

Ai * AXit екр (Xit>/Cexp (Xxt) - П , kde 
A - prumérná Četnost pulsu/min od УзОэ za dobu měření t 
Ai- aktivita na zaCátku měření 
Xi- rozpadová konstanta »<>Y (1,069.10-я hod-*) 

2. Rozpad *©Ý v době ti od Jeho isolaci z preparátu »o»«*Sr k 
zaCátku měření aktivity. 
Аг s At exp(Xiti), kde A3 je aktivita *<>Y v době isolace. 
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3. Přechod oil hodnoty As к aktivitě *<>Sr v pAvodnín vzorku (Аэ) 
pomocí vztahu pro Částečné ustavení radioaktivní rovnováhy za 
dobu tz (od pA* sdni isolace *°Y do druhé isolace »oy>. 

Аэ - Aa exp( its)/Cexp( its) - 13 

4. Přechod od hodnoty Аз к hledanému množství »*Sr ve vzorku 

v (pCi/g). 

A4 = Аэ (100)3/1!i2l2x . 2,22 , kde 
li je chemický výtěžek isolace Sr (v X) 
I2 je totéž pro Y 
lax je i\í*innast registrace záfení pro částice beta »<>Y (X) 
(Hodnota 2.22 odpovídá přepočtu z imp/min na pCi; 
3,7.60/100 = 2.2?) 

5. Výpočet aktivity e»Sr ve vzorku Ав (pCi/g) 
lt* 100 (100)2 

ЛЕ = (Ai - Аэ ) . , kde 
li ls Ъ* U.2,22 

- 1э* je účinnost registrace záření e*Sr (X) 
li* je totéž pro 9°Sr 

Chybu měření aktivity vyjadřujeme známým vztahem 
R ± BH * Rg - Rt, ± (R-j/tg + Rb/tb)0'* ,kde 

SR je standardní odchylka, R - opravená hodnota aktivity, Re -
- přímo naměřená hodnota (včetně pozadí), Rt> je pozadí, ta je 
doba měření hodnoty R9 a to je doba měření hodnoty R&. 

7.2.5. VZTAH PRO VÝPOČET AKTIVIT »<>Sr A e»sr z DVOU MĚŘENÍ ČASOVĚ 
POSUNUTÝCH ZA ROVNOVÁHY *oSr/**Y CS33 

Příblusné vzorce pro výpočet lze odvodit takto. 
Г'го dubu to ~ 0 platí 
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Ao s Aio + A20» kde A označuje aktivitu a index l.se vztahuje ke 
stronciu 90 a index 2 te stronciu 89. Po uplynutí doby t platí 
analogicky 

At - Ait. + Ааг ж Aio e-̂ *- + Aao e-̂ e*-
Z těchto rovnic plyne 

A20 - <Aoe-ty - At.>/<*-*»* - е"**ам 
Je-li^i c)ci a doba t mnohem kratší než doba polovičního 

rozpadu »©Sr, je e-*** • 1 a platí 
A20 - (Ao - At)/(1 - r-^at) 

Pro poměr aktivit pak platí 
A10/A20 • CAo (1 - e-^e*)/(Ao - АОЗ - 1 

Nesmí se opomenout. Ze-, 2n aktivita frakce *°Sr + aktivita 
e»sr • celková aktivita frakce Sr, neboť se měří i dceřinné *<>Y. 
(Pro ověření formulí: t = 51 dní, At. - 0.8 Ao» poměr »«>Sr/*»Sr v 
době to • 0,75). 

7.2.6. VZTAH PRO VÝPOČET AKTIVITY *©Sr A *»Sr PŘI POUŽITÍ 
SCINTILAČNÍHO DETEKTORU CR3D 

Preparát se měří poprvé brzy po oddělení »°Y, podruhé 
později. 
Symboly: 
С1 - povodní Četnost pulsu opravená na pozadí 
CV - konečná Četnost pulsu opravená na pozadí 
Oj - faktor nárftstu *<>Y pro střední Časový bod prvního měření 
GF - faktor nárftstu *©Y pro střední Časový bod koneCného měření 
D - faktor rozpadu **Sr pro dobu, která uplyne mezi středními 

Časovými body prvního a koneCného měření 

Caver frakCní úCinnost detektoru pro *»Sr 
E*o*r ~ frakCní úCinnost detektoru pro **>Sr 
E*OY - frakCní úCinnost detektoru pro *©Y 
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R - frakční chemický výtěžek stroncia 
V - objem vzorku v litrech 

к - Eiosr <i - D) + E^OY (GF - GiD) 
К - (E?osr * GjEvov >̂ Ee»y 

Vzorce pro výpočet 
aktivita ^osr = (CF - CiD)/kRV.2.22 tpCil-*3 

-Л aktivita «»Sr - CCi (Ee9sr • + DK/k) - СрК/кЗ/Ш. V.2,22) (pCi.'1-i) 

7.2.7. VZTAH PRO STANOVENÍ f>ZÍr A e»sr v PŘÍTOMNOSTI i^'Cs POMOCÍ 
SPEKTROSKOPIE ČERENKOVOVA ZÁŘENÍ 

Tafiiion a Dyer ГГ13 navrhují stanovit radioaktivitu 8'Sr nebo 
9c>sr v přítomnosti slabých zářičo beta typu *37Cs využitím 
Herenkovová záření. Je třeba dvou oddělených měření, a to 
radioaktivity 137Cs měřené spektrometrií gama (0,662 MeV pro 
!37Cs) a dále celkové měření Četnosti pulsu Čerenkovova záření 
(využití tří kanálu spektrometru pro kapaluě-^cintilační 
spektrometrii). 

Ryclilťjt»l. rozpadu 9°Sr (Asr) maže pak být vypočtena ?. rovnice 

Nt. (Čer) - Dcstcs (Čer) ftgr в . f ^de 
7.22.10* tsr (Čer) 

Asr - aktivita *°Sr (JJCÍ) 
Nt,(Čc?r) =» celková Četnost pulsu Čerenkovova záření (pul«ft/min) 
Vies ••'•• rychlost rozpadu *37Cs určena spektrometrií gama 
tes(Čer)» účinnost registrace Čerenkovova záření pro *э?Св 
t»r(Čer)» účinnost registrace Čerenkovova záření pro **Br. 
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Pu^ Acs /tyamdi i í;-ilta Acs je uměřená četnost ри1ь«* při měření 
-• " T : il.vttrkci ?Aři?ní gama, t^ama Je účinnost registrace stanovená 
к til i brací. 

'>:• и<>нвД|| i -*JEHlnodufiený postup v nepřítomnosti radiocesie 
ECH. Postup je vhodný pro relativné vyssí úrovně aktivit. 

7.2.0. VZTAH PRO VÝPOČET AKTIVITY '<*Br NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ 
SCINTILACÍ I ČERENKOVnVA ZÁŘENÍ CB53 

Ruchtela a Tschurlovits popsali souborné v roce 1975 běžné 
y.pOsviby měření radioaktivity nuklidu ?^Gr, *°Y а в*Г5г а navrhli 
tehdy novou metodu naloženou na třech měřeních vodných vzorkfl po 
chemické separaci stroncia pomocí jednokanáloveno analyzátoru a 
kapalného scintilátoru EB53. Měří se (i) scintilačně (ii) 

dtto Cerenkovovo záření (ixi)vs posunem vlnové délky. Měření (i) 
;• «i-hycuje všechny tři radionuklidy, měření (ii) nezachycuje *°Sr, 
měření (iii) vykazuje rozdílnou účinnost pro e»Sr а »оу. 

A4t.ivita ?°Sr (min~*) se potom vypočte ze vztahu 

-\ 
Ли «• 1\sx-* Cis - 1сГ|<-у ••• Ojsy * <l|s*»|cy ~»Jsyt|cz)/(í|cyk~i +)jcz)]> 

kde indexy se vztahují к rádionuklidům takto 
;•: - 'OQr , > - 90Y, z «'!5r, 

с к typu měření takto 
В - měření se ecintilatorem 
С ••• měření Čerenkovovým efektem 
гзр - měření Cerenkovovým efektem s posunem vlnové délky 

Л značí aktivity v rozpadech za minutu, 
I nameřené a opravené (pozadí, mrtvá doba) četnosti pulsfl/min, 
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učinnobt (výtěžky) měření 
к je puměr к = Аг/Ау a lze jej odečíst z grafu к = f(Isp/Ic> 

uvedeného v práci CB53. 

Autoři se podrobné zabývají i stanovením odchylky hodnoty 
Ax a konstatují, že hlavní příspěvek к nejistotě hodnoty Ax 
vyplývá z hodnoty k. Hodnota к v5ak za vzore* pro výpočet Ax 
vymizí ve dvou extrémních případech, a to při měření ihned po 
oddělení (k — > ю) ytria a při měření za rovnováhy »oSr/'<>Y a 
značném rozpadu 8?Sr (k — > 0). 

Jednodušší vztahy vhodné při použití Čerenkovova záření jsou 
obsaženy v CH33, kde lze nalézt i rovnice pro výpočet standardní 
chyby zjišťování výtěžku isolace pomocí esSr a pro stanovení 
standardní chyby při stanovení radioaktivity 8*Sr. 

7.2.9. VZTAHY PRO STANOVENÍ *»°Sr A B*Sr PŘI MĚŘENÍ POMOCÍ 
HLINÍKOVÝCH FILTRŮ 

Tyto vztahy včetně jejich podrobného odvození jsou dány ve starší 
práci. CG4] a nebudou zde reprodukovány. Jejich rychlé využití 
vysiluje zřejmě použití výpočetní techniky. 

7.3. К VOLBĚ METODY A POSTUPU RADIOMETRICKÉHO MĚŘENÍ 

Pre» maření 905r/*<>Y jsou к dispozici nízkopozaďové 
(např. < 0,5 pulsA/min) prfttokové trubice beta, které dovolují 
dosáhnout limitní hodnoty detekce až 5x výhodnější než při měření 
Cerenkovovým zářením CH33. Podle СН2Э jsou meze detekovatelnost 
při využiti Čerenkovova záření téměř tak nízké jako u 
nízfcoůrovňových trubic beta. 

Při měření «»Sr lze považovat měření Cerenkovovým zářením ve 
vodném roztoku za nejvýhodnější, protože *°Y lze do značné míry 
odstranit a *°Sr je registrováno s velmi nízkou efektivností 
CH33, (např. pro в*5г > 40%, 90Sr - XX CH23). Při měření 
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Čeřenkovová zářeni kapalným scintilátorem LKB 1217 Rackbeta byly 
nalezeny tyto účinnosti « Y - 2,28 MeV - 53Z, »?Sr - 1,488 MeV -
- 28Z, *°Sr _ 0,546 MeV - IX CH33. 

Čerenkovovo záření je schopno také energeticko diskriminace 
mezi ">Y a'iY СА2Э, což urychluje analýzu »<>Sr гдг str. 67, G33. 

Výhodou měření Čerenkovova záření je i to, že při měření »°Y 
po extrakci tributy1fosfátem CB123, při níž maže být ytrium 
poněkud kontaminováno 9S2r/»5Nb, je účinnost registrace těchto 
měkkých zářičft velmi nízká (< 11). 

V doporučeních ze schazky konsulfenta Cstr. 203, A23 se 
předpokládá,. že e?>*<>Sr se bude měřit nízkopozaďovým poCitácem 
bota, zatímco tricium kapalnou scintilací. To odpovídá tradiční 
představě CR41, že kapalinová scintilace je vhodná hlavně pro 
radiouhlík a tricium. 

V tabulce přehledu metod vhodných pro stanovení '«3r v 
rftzných materiálech, sestavené Ghodsem a spoluautory (str.67 v 
СЛ23), zahrnující období 1957-1987*se nlzkopozaďové měření beta 
vyskytuje celkem 7x, kapalná scintilaCní metoda 3x a měření 
Cfcrenkovova záření 1л. 

Podle rH23)má-li laboratoř к dispozici kapalný scinitlacnl 
počítač vybavený antikeincidencním stíněním, spektrální analýzu/ 
* počítačové zpracování dat, je analýza nízkých aktivit Sr 
...IQIUÍ, rychlejší a spolehlivější než s dřívějšími metodami 
•něřenť aktivity < trutticc beta). 

Pokud jJt- o optimalizaci volby objemu směsí (M> pro měření 
aktivit kapalnou srintilací, роь.ег objemu přidaného roztoku к 
čučítací směsi (f) a volby příměsí a podobně, byla jako 
•.•ptimali zacní funkce OF (z hlediska dosažení nejnižší meze 
stanovítelnosti) navržena rovnice CR43. 

OF * (1/fM) (B1/3/E), kde 

В j e pozadí p ř i měře-ní a k t i v i t y 
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E je účinnost měření 
Vhodná hodnota f je například 50X. 
Hledá se pochopitelná minimální hodnota OF. 

Doby měření bývají v rozmezí i několika hodin, jde-li o 
stanovení nízkých aktivit. 

Regan a Tyler uvádějí, že maximální doba měření aktivity 
beta scintilační metodou, která se prakticky ještě dá užit bez 
komplikací, je 5O0 minut, takže během 24 hodin lze změqřit dva 
v.:urky a jeden slepý pokus. Časové úseky (cykly) měření 
doporučují pa 100 minutách na jednu měřici nádobku CR31. 

8. ZDROJE CHYB A ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÉ KVALITY 

8.1. MOŽNÉ ZDROJE CHYB PŘI SEPARAČNÍCH POSTUPECH 

1 ,. Neúplné získání stanovovaných radiormklidfl z matric je běžným 
zt'r ('jem chyb. Nř-které odolné materiály mohou vyžadovat úplné 
» odpuštění, aby bylo solubilizováno všechno přítomné 
*l.roriciufti. Je obtížným úkolem analytika rozhodnout, které 
metody použít. Je samozřejmé, že použtí monitoru ztrát 
neodrazí ty ztráty, které vznikají před úplným dosažením 
izotopové výměny CH33. 

2. Nedostatečná Cibtota isolovaného *°Sr & *?Sr vede ke zvýšení 
nalezené hodnoty obsahu radionukl irlu. Absenci této chyby lze 
нгuvěřit použitím spektrometrie gama, beta, případně alfa, 
'•,U.'fJoViii)íi)i rozpadové křivky *°Y nebo, p.racněji, porovnáním 
výsledku BH stanovením, při němž byl separační postup v 
klíCových operacích podstatně zdokonalen. Mezi radionuklidy, 
jejichž přítomnost rnAže kýt nejCastěji zdrojem chyb, patří 
*sr,a, ?*Y, 9SZr/»*Nb, *o*Ru/*^*Rh, 4<>Ba/***La, 
«íoPb/íiOBi, 226Ra a <2**Pb/2*«Bi > CH33. 
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3. Při nehod'«..h, kde se výtěžek nemonitoruje a spoléhá se na to, 
5e ví rti.Jar dní postup zaručuje standardní výtěžek, nohou změna 
оьоЬу operátora, líû na šarže Činidla, odchylná teplota v 
laboratoři, použití zdánlivé nepatrně odlišného postupu a jiné 
faktory vyvolat i podstatnou změnu výtěžku. Zcela vyloučit 
tuto chybu je velmi obtížné. 

B.2. ZDROJE CHYB PŘI RADIOMETRICKÝCH MĚŘENÍCH 

VétSina potenciálních chyb vzniká právě v této oblasti. V 
dasletlt-u statistického charakteru radioaktivního rozpadu je měření 
aktivity spojeno vždy s určitou náhodnou nepřesností. Obecné a 
v principu je možno vždy provádět měření tak dlouho, až chyba 
statistického charakteru je dostatečně nízká. Systematické chyby 
mohou vznikat zar^dbaním vlivu narůstajícího množství *<>Y, když 
se měří B9sr v přítomnosti *°Sr. Zkušený analytik vsak takovou 
chybu muže eliminovat příslušnou opravou. 

Určité chyby mohou vznikat při stanovení výtěžku separace 
btroncia pomocí 8ESr, které je zářiCem gama. Přítomné částice 
béla emitované e?Sr a*<>Y vašek mohou být zdrojem brzdného záření 
ье Širokým spektrem energií gama, z nichž některé mohou ležet v 
rozmezí energií, které registruje čidlo pro měření záření gama 
esSr. Jestliže se vsak úroveň měřené aktivity e^Sr pohybuje kolem 
Б0О-100 pulsA/min a aktivita »»Sr a »c,Sr ve vzorcích životního 
prostředí není mimořádně vysoká, bývá zkreslující vliv brzdného 
:,'(ření bezvýznamný ГНЗЭ. 

Při zpracování vzorkA brzy po určité nárazové emisi by mohla 
být chyba zpAsobena zanedbáním přítomnosti **Y v preparátu *°Y 
EA23. Tuto chybu lze eliminovat, mimo jiné, CP33 buď použitím 
hliníkového filtru nebo rozpadové křivky, avšak lépe je isolaci Y 
provést dvakrát, přičemž mezi oběma isolacemi se zabezpečí 
potřebná doba pro nárAst »*Y. 

Při měření **Sr a *°Sr pomocí hliníkových filtrA C043 by 
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vznikla výinÍ>.гаг./: «"hyb* zanertbáním íulL-absorpLr rí.fcní beta v 
preparátu pro «Křření. 

Rozdíl cieri výs-ledky stanoveni ?<'Sr v kostním popelu byl, 
mimo jiné, vysvětlován v rozdílné hodnotě faktoru zp&tného 
rozptylu záření beta pro *oy na ň.istifkách - nerezové oceli 
(hodnota asi 1,58) ГРЗЗ. 

Je tffcbu zabezpečit stejná "zháfiecí" podmínky vzorku a 
standardu při čeření kapalnými stintilátorу ЕВ1Э ECJ3. 

Mnohé chyby, jsou rpCsobeny nepřesnou kalibrací měřících 
přístroje EB13 CP33. 

B.3. OBLCNÁ OPATŘENÍ PRO ZMENŠENÍ RIZIKA CHYBNÝCH VÝSLEDKU CA23 
(ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÉ KVALITY) 

Integrální součástí nového "Koordinovaného výzkumného 
programu vývoje rychlých metod" v rámci MAAE je zabezpečení 
analytické kvality. 

Toto zabezpeCení se prověřuje pro obecně přijímané rychlé 
metody tak, 2e "Kontrolní služby analytické kvality" umo2ní 
příslušné laboratoři analýzu "neznámého vzorku." Navíc danná 
metodika vyvinutá v jedné laboratoři musí být prověřena v jiných 
laboratořích, a to jak z hlediska srozumitelnosti popisu 
jednotlivých operací, tak z hlediska souladu vyvinut;-с n pastupC s 
obecnými požadavky na ně kladenými. 

Navrhovaný systém ověření nově vypracované rychlé metody 
л.А2е zahrnovat tyto kroky: 
A — Vydat příručku s přesným popisem stanovení, 

- Poskytnout příručku a referenční vzorky několika laboratořím 
a vyZádat si jejich výsledky a posouzení. 

- Na základě těchto informací zdokonalit příručku. 
B - Při po?/.dar,í výcvi tevého K<I:Í- -,- rychlé rrtrdy 'd/.t 

účastníkAm analyzovat vjorly, г-ři ."r*i? jr pr:rr\ij-f (í!r-
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neřídí) pracovníci laboratoře, která metody vyvinula. 
С - Použít nové metody při mezilabaratorním srovnání výsledkft 

analýzy standardních vzorku. 

Kontrolu kvality lze pochopitelné organizovat i v rámci 
jedné organizace. Erikson a spoluautoři z Tdako National 
Engineering Laborať -у (USA) CE13 popisují dva odlišné typy 

takové kontroly. J*. зеп z nich např. spočívá v tom, že jiná 
laboratoř připraví laboratorní myši se známým obsaiem *<>Sr a 
některých zářičft alfa a předloží je jako "slepé" kontrolní vzorky 
příslušné analytické laboratoře. 

Podle americké agentury ЕРА СА53 patří к zajifitání kvality 
analýz na Sr-90 a 8? ve vodě, potravinách a mléce nezbytnost 
alespoň- desetinu všech zpracovávaných vzorků zvolit s cílem 
kontroly přesné práce. Mezi tyto vzorky patří např. slepé pokusy, 
opakované vzorky stanovené se známým množstvím záměrné přidané 
aktivity ("spiked samplas"). К udržení kvality přispívá i příkaz 
o řádnéma přehledném vedení veškerých záznamu spojených s 
analýzou a jejich archivování po předepsanou dobu na patřičných 
pracovištích CA53. 
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9. Závěry 
1) Problematika rychlého stanoveni »°Sr a ••Sr v objektech 

životního prostředí Je aktuální, významná a její dalsl vývoj maže 
přinést podstatná zlepšení do stávajících postupa. Stanoveni 
radiomtroncia me obecné* povazuje za obtížný ukol. Sximtujl rozsáhlé 
zdroje chyb jak při separaci, tak při měření. 

2) Bxtrakdnl metody jsou v řad* přlpado schopny nahradit procesy 
srážecí a přispět к urychleni analýzy. 

3) Z hlediska zdokonalovaní separace Sr/Ba, případně Ba/Sr se zatím 
jako nejperspektivnější Jeví Činidla typu crown© (cyklických etheru). 
Analogické otevřené řetězce ( polyethylenelykoly ) zatím při 
analýze objektu životního prostředí nebyly dostatečně zkoumaný a 
zavedeny. 
4. Z hlediska měřicích metod jsou na vzestupu procesy s kapalnými 
seintilátory a využití Čerenkovova zářeni. Využívaní hliníkových 
liltru pro rozlišeni zářeni beta razných energii překonalo 
pravděpodobné svoj zenit. 
5. Využívaní »»8r pro stanoveni výtěžku separace stroneia je 
osvědčenou metodou a lze je ve většině případe považovat za vhodnějěí 
ne* stanoveni neaktivního stroneia. Hékteré laboratoře se využiti *»8r 
vyhýbají z finančních dovoda. 
6. Existuje pomérné bohatý "výběr" vztahu pro výpočet aktivity »°Sr a 
•»Sr pro rQzné zpQsoby séřeni a časové prodlevy. Chybí přehledná 
prače srovnávající tyto vztahy a shrnující jejich odvozeni. Mechanické 
použiti navržených vztaho bez provérky postupu jejich odvozeni nelze 
zejména laboratořím, které s danou problematikou teprve zaCinají, 
doporučit. 
7. Chybí byť i zárodechá teorie výstavby celkových postuptt isolace 
stroneia а уtria z jednotlivých kroko 1 teorie hodnoceni výhodnosti 
těchto kroko. V návrzích na celkové postupy dosud hraje pr.trně 
snachou roli subjektivismus až voluntarismus. 
8. Zainteresovaná analytická veřejnost by mohla kvalifikovaně posoudit 
navrženou klasifikaci a typisaci rychlých metod stanoveni radionuklidQ 
podanou v ( A2). Alternativní návrhy dosud patrně neexistují. 
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9. TAvBry 
J) Problematika rychlého stanoveni *í»S?r a "Sr v objektech 

životního prostředí je aktuálni, významná a její další vývoj muíc 
přintfst podrtatná zlepšeni do stávajících postupu. Stanovení 
radiostroncia se obecně povazuje za obtížný Okol. Existují rozsáhlé 
zdroj© chyb jak při separaci, tak při měření. 

2) ExtrakCnl metody jsou v řadě případu schopny nahradit procesy 
srážecí a přispět к urychleni analysy. 

3) Z hlediska zdokonalování separace Sr/Ba, připadne" Ba/Sr se zatím 
jako nejperspektivnější jeví Činidla typu crovmft (cyklických etheru). 
Analogické otevřen* řetězce ( polyethylenglykoly ) zatím při 
analýze objektu životního prostředí nebyly dostatečně zkoumány a 
zavedeny. 
4. Z hlediska měřicích metod jsou na vzestupu procesy в kapalnými 
Bcintilátory a využití Čerenkovova záření. Využívání hliníkových 
iiltru pro rozlišení záfenl beta rOzných energií překonalo 
pravděpodobně svůj zenit. 
5. Využíváni **Sr pro stanoveni výtěžku separace stroncia je 
osvědčenou metodou a lze je ve většině* případu považovat za vhodnějBl 
než stanovení neaktivního stroncia. Některé laboratoře se využiti "»*Sr 
vyhýbají z íinanCnich důvode. 
6. Existuje poměrně' bohatý "výbCr" vztahu pro výpočet aktivity *©Sr a 
•»8r pro rtkzne zpfisoby měřeni a Časově prodlevy. Chybí přehledná 
práce srovnávající tyto vztahy a shrnující jejich odvozeni. Mechanické 
použití navržených vztahu bez prověrky postupu jejich odvození nelze 
zejména laboratořím, které в danou problematikou teprve zaClnajl, 
doporučit. 
7. Chybí byť i zárodeCná teorie výstavby celkových postupu isolасе 
stroncia a ytria z jednotlivých kroku i teorie hodnocení výhodnosti 
těchto kroku. V návrzích na celkové postupy dosud hraje patrně 
znaCnou roli eubjektíviemus až voluntarismus. 
8. Zainteresovaná analytická veřejnost by mohla kvalilikovaně posoudit 
navrženou klasiiikaci a typisaci rychlých metod stanoveni radionuklidO 
podanou v ( A2) . Alternativní návrhy dosud patrně neexistují. 
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Stanovení JrpO :;tavelanoyou metod oj 

stanovení je založeno ic- :.;otod§ Volchoka a kol. СО 
Lletoda je vhodná pro staicvení '' 5r v exkretech a jiných biolo
gických materiálech,potravinách a vzorcích životního prostředí. 
Je použitelná též pro vzorky půd,spadu a aerosolu,i z planých 
výpustí jaderných zařízení. 

•i ř ed .'é šná úp r ava v z orků 
Vzorky potravin a biologických materiálů se nineralizují buď s.a-
lovani.'i"; při teplota až 000 С nebo na mokré cc-stě pomocí kyseliny 
dusičné a peroiridu vodíku.Горе! se rozpustí v minimálním objemu 
6 Л HC1.U rostlinný ca vzorku bohatých na krém i či taný se nerozpust
ný zbytek louží 6 ií HCl.?ůfla se louží 50- "ЛаОЬ • následné -5 7 >:.-l. 
U vzorků vody o velmi nízkí objemová aktivitě lze " 7r koncent.'O-

cr, n= 
vat koprecipitací ' 'Sr a přidaného """.Ir s přidaa.á' .vjsiče.•: Ca 
ve foi-mí ;h_ičit^nú z neutrálního prostředí. 

Yodstteta stanovaní 
Opakovaným, vys -ážením stavěl ani staor.cia a y'tria ze slab? kyse
lého prost red íípli 4) se oddílí rušící fosforečnany a některé 
štěpní produkty.Obsahuje-1 i vzorek 'r'3a nebo radium,odstraní se 
spolusrážením з chromanem V r i2tý:n z homoge'hiho prostředí» 
Koprecipitací s :?e(0H)3 а CeOiJ), se odstraní ruvící rad i onuk". idy, 
kt ;:ré tvoří nerozpustné hydroxidy, a dceřin.; ;"Y. 
?o ustavení rovnováhy ne z i ' Sr a dceřiným "'"Y sa yttrium očdíla 
jako hydroxid a po přivedení na čtavelan se no"-í jeho ̂  zářo aí 
na nízkopozaáov". . z,::r-í\:'~:.í.. 
Jako no ní Z pro ""'Sr -louží váp-iík obsaíev ve vz ;.*ku a 50 :?.£ ,'-i-
da.nčho st.*oncíf;,k oistr není 3a a За se přidává r.osí.Č Г-а а *•: o:l-
dílrní ''''4 r>e přidává nosič '•', 
Chenický výtěžek or --;e stanovuje pomocí -''k'ir n».': o AA3,v/té*ek . 
komple;:o:ietrickou txírací na ::./1ало1о''ол orv.:;. 
Poaud J. o dovalí kapacita a^aícíhj přístroj---, jr- \a".:áK ;::'iřit r.-:kc-
likrát biht;r prvního týdne od separace Y a př?-sv2''čit ~.e tak o 
sistotí pr'p:-.r.'4u.iíení-lí si «-dováni :-oz-. udu ''V. aoa;>;,;cmi.'í so 
vzorky pro kontrolu po trvok týdnech. • 



na 
3tr.nov=ní -'S 

Yf=r vzorcích n obc.--.hu jí cích 7„'::п&:..пг. nnošství v-' ni>;: 
např. ve sp?di •--. =г ̂ o^klových filtr' ch re enalý::-:: prov-4'.í. trk, 
že pj předchofcír spálení ?. louš-'r rí se- ' r "Ba oddělí spolusrise-
iií."u s BaCrO» a T)0 odd-lení radionuklidů tvořících пегок-л ;stn4 
hydroxidy а ' - .' spolusráženín s 7e(.>::}., а Ce(OH)-. s": srsí 

po r.r, *> т. v. 

ST jako SrCO-. а ineří se ûnifi ''Sr £ * Rr,případně v-?r r- absorp
čním filtrem.Po míření srv vzorují rozpustí v KC1 a nechí s° naruší' 
dceřiné '~Y.Po nárustu aktivity se '" Y oddělí s nosiče-; yttria 
jako Y(OK),, převede se ne štavelan a :.;Sří se jeh;> aktivitr.. 
Při analýze se přidávají nosiče Зг.Зь a Y stejně jako a šíavela-
nové metody. 
Pro výpočet aktivity ^'Зг a SCi?r je nutná znalost účinnosti mSři-
čího přístroje pro 'or, SrJ , я ?:.y. rř± použití absorpční 
ho je nutné stanovit i účinnost pro "'Sr s přísluš v " filtr':-;?.. 
Tokud nSřicí přístroj dete.kuje i у --Crc-ní,stanovuje r»'- ch-Tiický 
výtěžek stronciv. v̂.''; :ově nebo рогюсг .'-.Д.:. 

Ve vzorcích obsahujících С.-, и? používá klasick-' í -.sionanjvá 
i.ietoda (2).?ředpokl4d2: pro výpo'j;t jí?3u stejná jako .; výš- uve-
deíího postupu. 

(1) Volchok H.L.,"/;e Plancue G. (:ds),.;IL Procedur s Manual, 
íep. HA,:5L-300,26th edn,-rivironmentť.l !'e&surs;ner.ts Lab., 
Лед- York 01)33) 

(2) V/orld Health •::-.'£ani7.Bt.ío-it'.:»št.:.oč;s of 5̂.áioc::.'.--ie'..l Analys 
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