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ÚVOD:

Využívanie jadrových technológií a s tým súvisiaci nárast produkcie

vysokotoxických transuránov má za následok zvýšenie kontaminácie životného

prostredia a tým aj negatívny vplyv na človeka. Z tohto dôvodu sa v stále väčšej

miere kladie dôraz na monitorovanie a kontrolu aktivity niektorých prírodných , ako

aj umelých rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia.

Cieľom diplomovej práce bolo na základe literárnej rešerže vypracovať

vhodnú separačnú schému stanovenia amerícia a plutónia vo vybraných vzorkách

životného prostredia, ktorá bola následne overená na vzorkách pôd a aplikovaná

na vzorky niektorých druhov rýb.



1. LITERÁRNA ČASŤ

1.1. RADIAČNÁ EKOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Radiačná ekológia patrí medzi osobitné oblasti ekológie, ktorá sa zaoberá

vzťahom rádioaktívnych látok a žiarenia k prostrediu. Radiačná ekológia študuje

význam účinkov jadrového žiarenia na jednotlivca, populáciu, spoločenstvá a

ekosystémy, sleduje osud rádioaktívnych látok uvoľňovaných do prostredia a

spôsoby, ktorými ekologické spoločenstvá a populácia pôsobia na šírenie sa

rádioaktivity.

Z ekologického hľadiska môžeme rádionuklidy rozdeliť do troch skupín :

jednu skupinu tvoria prírodné rádionuklidy, druhú rádioizotopy metabolický

dôležitých prvkov a tretiu skupinu tvoria rádionuklidy vznikajúce štiepením uránu a

niektorých ďaľších prvkov (tab. 1).

Tabuľka I: Ekologicky významné rádionuklidy [ 1 ]
Skupina

I

n

m

Rádionuklid

^ U , 2)«U, Z2bRa, Ii2Th, *>K, l 4 C

45Ca, 14C, "'Co, MCu, 1 3 1I, 5yFe, 3H, 54Mn,
3 2 P, 4 2 K, 2 2 Na, 3 5 S, 6 5 Zn

Skupina stroncia ( Sr a dcérske Y,
89Sr), skupina cézia (137Cs a dcérske 137Ba,
134Cs), skupiny céru (144Ce a dcérske 144Pr,
141Ce), skupina ruténia ( l06Ru a dcérske
106Rh, " " R u ^ Z r a dcérske 95Nb, 140Ba,
dcérsky 140La, 1 4 7Nd a dcérske 147Pm, 91Y,
2 3 9 Pu, 1 3 1 I ,U

Ekologický význam

Rádionukldy vyskytujúce sa v prírode, ktoré
prispievajú k radiačnému pozadiu ( dlhý polčas
rozpadu).
Rádioizotopy prvkov, ktoré sú dôležitými
zložkami organizmov. Využívajú sa ako
rádioaktívne indikátory pri štúdiu metabolizmu
spoločenstiev, ako aj pre žiarenie, ktoré emitujú.
Významné štiepne rádionuklidy, ktoré vstupujú
do prostredia so spádom alebo ako rádioaktívny
odpad.

1.2. TRANSURANOVE PRVKY V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Plutónium a amerícium sú transuránové prvky z jadrového palivového

cyklu. S rozvojom jadrového priemyslu sa zvyšuje možnosť kontaminácie biosféry

týmito rádionuklidmi. Nie je to však len jadrová energetika, ale aj celkové spády zo

skúšok jadrových zbraní sa podieľajú na prítomnosti týchto rádionuklidov

v životnom prostredí, aj keď len v malých koncentráciách.Nárast produkcie vysoko

toxických transuránov má za následok zvýšenie kontaninácie životného

prostredia a tým aj vplyv na človeka. Na základe tejto skutočnosti sa stále



väčší dôraz kladie na meranie nuklidov aktinoidov vo vzorkách životného

prostredia. Z umelých rádionuklidov sú najzaujímavejšie 237Pu, 239Pu, 241Am a
242Cm, ale tiež aj 2 3 7Np [ 2].

Transurány sú produkované pri výbuchoch jadrových aj termojadrových

bômb. Plutónium, ktoré sa dostalo do atmosféry pri jadrových výbuchoch,

realizovaných do roku 1962, je už v súčasnosti pevne viazané na pôdu, alebo sa

nachádza v sedimentoch oceánov a kontinentálnych vôd, s čím súvisí aj prechod

týchto prvkov do potravinového reťazca.

Technogénne rádionuklidy, ktoré prispievajú k celkovej dávkovej záťaži

obyvateľstva sa vyznačujú predovšetkým dlhými polčasmi premeny a

fyzikálnochemickými vlastnosťami, ktoré spôsobujú ich globálnu disperziu

v životnom prostredí. Patria sem osobitne rádionuklidy 85K, 14C, 3H, 1291,137Cs, 90Sr

a tiež aj 239Pu a 241Am.

Rádioaktívne štiepne a aktivačně produkty sa prenášajú do životného

prostredia buď plynnými odpadmi, ktoré predstavujú viac ako 99% celkovej

rádioaktivity unikajúcej z elektrární, alebo ako kvapalné, či tuhé odpady.

Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika rádioaktívnych látok unikajúcich

do životného prostredia z jadrových elektrární závisí od typu reaktora, od

použitého prevádzkového systému a stavu technológie spracovania odpadov

v elektrárni.

Popri opísaných hlavných zdrojoch rádioaktivity prostredia je ešte celý rad

ďalších , ktorých príspevok k celkovej rádioaktivite je malý alebo úplne

zanedbateľný.

Medzi globálne zdroje patrí ťažba veľkého množstva rúd všetkého druhu,

uhlia, ropy a zemného plynu, s ktorými sa dostáva na povrch a uniká do atmosféry

veľké množstvo radónu. Množstvo radónu, ktoré uniká z niektorých rudných baní,

je porovnateľné s únikom radónu z uránových baní.

Pri spaľovaní uhlia a ropy dochádza ku koncentrácii stopových prvkov,

okrem iných aj uránu, tória a rádia. Ich koncentrácia v elektrárenskom popolčeku

môže nadobudnúť také hodnoty, že niektoré elektrárne, ktoré spaľujú fosílne

palivá, zaťažujú svoje široké okolie rádioaktívnymi látkami viac ako jadrové

elektrárne pri normálnej prevádzke.



Za ďalšie zdroje rádioaktivity možno považovať aj rádionuklidové zdroje

niektorých kozmických lodí. Najčastejšie sú to zdroje 238Pu. Pri zániku kozmickej

lode v atmosfére dochádza k rozptýleniu plutónia do celej atmosféry.

Lokálnymi zdrojmi rádioaktivity sú rôzne aplikácie rádionuklidov. Sú to

hlavne terapeutické aplikácie rádiofarmák, pri ktorých časť aplikovaných

rádionuklidov uniká do prostredia kanalizáciou.

Pre určovanie výskytu rádioaktívnych látok v životnom prostredí je

potrebné zaviesť stále monitorovanie, ktoré umožňuje sledovať dlhodobé zmeny

v rádioaktívnom znečistení a tiež získavať údaje o správaní sa rádioaktívnych

látok v životnom prostredí. Monitoring sa sústreďuje na analýzu dvoch typov

vzoriek (tab.2).

Tabuľka 2: Typy monitorovacích vzoriek

Enviromentálne vzorky

Potravinové vzorky

Voda, vzduch, pôda, sediment, tráva

Mäso, mlieko, obilniny, huby, zelenina, ovocie

Vypracované programy a používané technologické prostriedky pre

monitorovanie vychádzajú z rozdelenia životného prostredia na nasledovné

zložky:

- potravinové reťazce v pôdnych ekosystémoch

- potravinové reťazce vo vodných ekosystémoch

- povrchové a podzemné vody

- pôda a vegetácia

- vzduch a zrážky

Najrozšírenejšia technika monitorovania životného prostredia je

laboratórne meranie spojené s odberom vzoriek, ktoré je vhodné pre všetky

uvedené zložky prostredia.

Rádioaktívne nuklidy 90Sr, 89Sr, 239Pu a 241Am patria medzi vysokotoxické a

preto je ich monitorovanie v matriciach životného prostredia a v celom

potravinovom reťazci veľmi dôležité, najmä z hľadiska rádioekologickej kontroly.

Základné metodické kroky rádiochemickej analýzy stanovenia uvedených

ekotoxických rádionuklidov [ 3 ] možno rozdeliť do niekoľkých etáp :



1. odber vzorky

2. spracovanie a homogenizácia vzorky

3. odstránenie matrice

4. čistenie od rádioaktívnych prímesí

5. izolácia individuálneho rádioaktívneho nuklidu

6. spracovanie do formy vhodnej na meranie

7. meranie vzorky a určenie mernej resp. objemovej aktivity



1.3. PLUTONIUM A AMERÍCIUM - ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY

Transuránové prvky amerícium a plutonium sú uvoľňované pri skúškach

jadrových zbraní, prevádzke jadrových reaktorov a haváriách jadrových zariadení

a v súčasnosti sú všeobecne rozšírené v životnom prostredí.

Amerícium a plutónium patria medzi transuránové prvky. Na objavení

oboch striebrobielych, extrémne rádioaktívnych, umelo pripravených kovov sa

podieľal G. T. Seaborg v rokoch 1940 - 1945. Plutónium ( Z = 94) bolo objavené

v roku 1940 na základe procesu 2 3 8U (d,2n) 2 3 8 N p ^ > 2 38 p u ^ T _ QJ 7 ry | z o t o p

Pu - 239 bol izolovaný neskôr, v súčasnej dobe vzniká v jadrových reaktoroch

procesom 238U (n,y)239U - % 239Np —£> 239Pu. Izotop 239Pu je dlhodobý žiarič a

('24 390r. ).

Amerícium ( Z = 95) bolo objavené v roku 1945. Najstálejším izotopom je
243Am, ( T = 7,95 . 103r.). Je to striebrobiely ťažný kov, p = 11,7 g.cm"3. Medzi

známe izotopy amerícia patria izotopy s nukleónovými číslami 237 až 246,

z ktorých Am - 241( T = 458r, a žiarič) sa získava vo väčších množstvách

ožarovaním plutónia neutrónmi: 239Pu (n,y) 240Pu (n,y) 241Pu —!Ľ>2 4 1Am.

Plutónium a amerícium vystupujú ako polyvalentné prvky . Pu je známe

v oxidačných stupňoch od II po IV, s relatívne najväčšou stabilitou Pu l v.

V trojmocnom stave sa Pu a Am chovajú analogicky ako prvky vzácnych zemín a

poskytujú nerozpustné hydroxidy, šťaveľany, fluoridy a fosforečnany. Roztoky Pu l v

sú stále v silne kyslom prostredí, v slabo kyslom prostredí disproporcionujú.

V roztokoch poskytujú zlúčeniny Pu ióny Pu3+, Pu4+, PuO2

+, PuO2

2+, PuO5

3",

Pu2O6

2~ a Pu2O7

2". Ióny Pu3+, PuO2

2+ a hlavne Pu4 + vytvárajú celý rad

komplexotvomých iónov a zlúčenín s mnohými anorganickými i organickými

aniónmi vrátane chelátotvorných. Hydrolýzou Pu4+ vzniká základný hydroxid

Pu(OH)4 .Zlúčeniny amerícia majú najstabilnejší oxidačný stupeň III. U Am sú

známe aj oxidačné stupne II ( AmO, Am2+) a IV - VII ( AmO2, AmF4, AmO2'
A m O

2

2 +) Am l v je v roztoku známe len vo forme fluoridových komplexov.



V tejto práci je venovaná pozornosť izotopom plutónia : Pu - 238, Pu -

239, Pu - 240 a izotopom amerícia : Am - 241. Tieto izotopy sú dlhožijúce alfa

žiariče a z toho dôvodu sú veľmi toxické a nebezpečné pre ľudský organizmus.

Z tohto hľadiska je preto nevyhnutné sledovať množstvo a pohyb týchto

rádionuklidov v životnom prostredí, čo sa dá uskutočniť len použitím vhodných a

dostupných rádiochemických metód. Literárny prehľad týchto metód sa uvádza

v nasledujúcej časti.



1.4 . LITERÁRNY PREHĽAD METOD STANOVENIA TECHNOGENNYCH ALFA

ŽIARIČOV ( Pu-239,240 a Am-241 )VO VYBRANÝCH VZORKÁCH ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

1.4.1. Prehľad o súčasnom stave problematiky

Stanovenie obsahu transuránových prvkov v prírodných vzorkách je

zložitým problémom, pretože ich koncentrácie bývajú veľmi nízke. V posledných

rokoch sa vypracovalo niekoľko postupov na izoláciu a stanovenie transuránových

prvkov. Ide hlavne o metódy, ktoré využívajú rôzne separačné postupy a

koncentračné metódy ako sú iónovýmena, kvapalinová extrakcia a spoluzrážanie.

Priame stanovenie umožňujú len radiometrické metódy. V mnohých prípadoch sa

používa alfa spektrometria a niekedy aj kvapalná scintilácia.

Pri stanovení transuránových prvkov v prírodných vzorkách treba dbať na

vyriešenie týchto problémov:

1. zakoncentrovanie transuránových prvkov

2. separácia transuránov od rušiacich alfa rádionuklidov [10,34,35,37]

3.separácia od neaktívnych nečistôt, ktoré poškodzujú kvalitu alfa

spektrometrov [ 4,38,39 ].

Medzi prvé kroky pre úspešnú separáciu transuránových prvkov patrí

úprava a spracovanie vzorky.

Spracovanie vzorky predstavuje niekoľko krokov :

- homogenizácia vzorky

- sušenie vzorky pri teplote 105 °C do konštantnej hmotnosti

- žíhanie pri teplote 550 °C [ 10,17]

Podľa druhu vzorky a metódy spracovania sa volí aj navážka vzorky. V prípade

prírodných alebo biologických vzoriek sa navážky nachádzajú v intervale od

niekoľko gramov až po 50 g [ 7,10,13 ].

Spopolnené vzorky sa ďalej rozpúšťajú v rôznych silne koncentrovaných

minerálnych kyselinách. Spracovanie popola sa líši od druhu vzorky , v podstate

sem zahŕňame nasledovné kroky :

- rozpúšťanie celej vzorky (HF + koncentrované minerálne kyseliny)



- vylúhovanie vzoriek v autokláve, resp. v kadičke so zmesou H2O2+8M

HNO3

- mikrovlný rozklad

Po týchto krokoch spracovania vzoriek sa musí dbať na zloženie vodnej

fázy, ktorá má byť extrahovaná, prípadne nanášaná na kolónu. Táto fáza je

dôležitá aj z hľadiska odstránenia rádionuklidov, ktoré rušia stanovenie

transuránových prvkov. V prípade plutónia a amerícia je dôležité dbať na oxidačný

stav týchto prvkov. Plutónium (III) sa dobre oxiduje na plutónium (IV) pomocou

NaNO2 alebo H2O2 a redukuje z oxidačného stavu V a VI pomocou NaNC>2 [ 14 ].

Nevhodná voľba oxidačného stupňa ako aj pH roztoku je častou príčinou pre

neúspešnú separáciu.

Po úprave oxidačného stupňa nasledujú metódy, ktoré sú zamerané na

koncentrovanie a izoláciu požadovaných prvkov. Medzi tieto metódy patria

extrakčné metódy ( kvapalinové extrakcie ), iónovýmenné metódy a extrakčná

chromatografia [43]

Po očistení vzoriek od rádionuklidových nečistôt s využitím extrakčnej

chromatografie a kvapalinovej extrakcie sa vzorka spracuje do formy vhodnej na

meranie. Vhodným spôsobom pre prípravu vzoriek na meranie je ultrafiltrácia cez

filtre s malými pórmi. Táto metóda je ďalším krokom po mikrozrážaní s vhodným

činidlom. Je to nenáročná a veľmi vhodná metóda pre prípravu vzoriek na meranie

alfa rádionuklidov [40 - 42,44].

Nakoľko analýza transuránových prvkov v biologických a prírodných

materiáloch vyžaduje stanovenie extrémne nízkych aktivít, kladú sa na detekciu

mimoriadne nároky. Súčasné meracie prístroje dovoľujú stanoviť Pu a Am na

úrovni 1mBq. Medzi najčastejšie používané spektrometrické metódy patrí alfa

spektrometria s polovodičovým detektorom [45,46,48] a kvapalinová scintilačná

spektrometria [47,54].



1.4.2. EXTRAKCNE METODY

Rozdeľovanie v sústave kvapalina - kvapalina je proces, pri ktorom sa

rozpustená látka prevedie zjednej kvapalnej fázy do druhej (nemiešateľnej)

kvapalnej fázy.

Extrakciou do kvapaliny sa označuje len taký prechod rozpustenej látky

zjednej fázy do druhej, kedy príčinou tohto prechodu je rôzna rozpustnost' delenej

zložky v obidvoch fázach. Jednou fázou je zvyčajne vodný roztok, druhou fázou

organické rozpúšťadlo. Veľký význam pre vlastnú separáciu majú chemické

interakcie extrahovateľných látok s ostatnými zložkami v obidvoch fázach. Pre

analytické účely je potrebné poznať celkové rozdelenie študovanej látky

v obidvoch fázach. Pre tento účel bola zavedená veličina - rozdeľovači pomer D.

Týmto pomerom sa rozumie pomer celkovej, analytickej koncentrácie látky B

v organickej fáze Ce.org k analytickej koncentrácii tejto látky vo vodnej fáze CB.VOCJ

D = CB.org / Ce.vod

Kvapalinová extrakcia patrí medzi separačné procesy, ktoré sa vo veľkej

miere uplatňujú v chemickej analýze. Je to metóda na separáciu jednej alebo

viacerých zložiek zo sústavy. Jej podstatou je kontakt fáz a následný transport

separovanej zložky zjednej fázy do druhej a ustálenie fázovej rovnováhy. Okrem

separácie zložiek zo sústavy sa používa aj pre účely zakoncentrovania.

Extrakčné metódy separácie a izolácie transuránových prvkov sa široko

aplikujú v analytickej chémii týchto prvkov ako aj v technológii ich produktov. Pre

extrakčnú separáciu sa používajú extraktanty rôznych tried, ako sú

organofosforečné zlúčeniny, amíny, chelátotvomé činidla a ich zmesi. Ako

extrakčné činidlá sa používajú :

TTA (thenoyltrifluoroacetón) v benzéne, toluéne [15,16]

TBP (tributhylfosfát) [6,34,49,50]

HDEHP (bis - (2 - ethylhexyl) - fosforečná kyselina v benzéne [8,25,26]

TIOA (triizo - octylamín) v xyléne [11,12]

DDCP (dibutyl-n.n-octylcarbamoylfosfonát) [11]

TOPO (tri - n - oktylfosfín oxid) v toluéne, xyléne [18,23,24,46]
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AMÍNY - terciálně (tri - isooktylamín, tri - n - oktylamín) [27]

- kvartérne (Aliquat 336) [18 - 22]

Podľa najnovších prác, zaoberajúcich sa extrakciami transuránových

prvkov sa zistilo, že najlepšie prebiehajú kvapalinové extrakcie zo silne kyslých

roztokov. Autori sa zamerali na separáciu Pu - 239,240 z enviromentálnych

vzoriek z okolia atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach [21]. Plutónium

bolo extrahované z 8M HNO3 s 30% Aliquatom 336 v toluéne. Chemický výťažok

separácie sa pohyboval v rozmedzí 50-60%.

Najintenzívnejšie výskumné práce zaoberajúce sa extrakciami rôznych

rádionuklidov s rozličnými extrakčnými činidlami sa robili v Rusku, USA, a

v posledných rokoch aj v Japonsku, Čechách, Slovensku, Francúzsku a Indii

[4,45].
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1.4.3. IÓNOVÝMENNÁ CHROMATOGRAFIA

lonexy sú látky prirodzeného alebo umelého pôvodu s funkčnými

skupinami schopnými meniť katióny alebo anióny za ekvivalentné množstvo iónov

z roztoku, s ktorým sú v kontakte. Pri výmene iónov sa uplatňujú predovšetkým

príťažlivé elektrostatické sily. Všeobecne ionexy predstavujú priestorovo

usporiadanú makromolekulu s pozitívnymi alebo negatívnymi funkčnými skupinami

( anexy alebo katexy ), ktorých elektrický náboj je kompenzovaný opačne nabitými

iónmi.

Iónomeniče sú organické alebo anorganické. Výhodou organických je

možnosť zavádzať do živicového skeletu rôzne funkčné skupiny, čo je analyticky

veľmi významné, pretože sa tak dosahuje vyššia selektivita výmeny. Sú taktiež

dostatočne mechanicky aj chemicky odolné a majú vysokú výmennú kapacitu. Ich

štruktúra umožňuje rýchlu difúziu iónov vo vnútri ionexu, a tým aj dostatočne

rýchlu rýchlosť výmeny.

V súčasnosti sa pre iónovýmenné metódy používajú najmä tieto

vymieňače aniónov:

Dowex 1X8 [10,29,30], Dowex 1X2 [31], AGMP-1 [7], AG1X8, AG1X4 [28],

Ostion AT0806 [16] a Amberlite CG-400 [36], ale aj vymieňače katiónov : AG

50X8 [32,33].

V experimentálnych prácach sa často využívajú kombinácie katexov a

anexov. Yamato popisuje [10] stanovenie plutónia a amerícia v biologických

vzorkách a vo vzorkách životného prostredia. Amerícium a plutónium boli

separované na aniónových kolónach, pričom plutónium sa sorbovalo na nosič a

amerícium sa eluovalo pomocou 8M HNO3. Plutónium sa potom následne

eluovalo s 0,1M Hl v 10M HCI. Amerícium podliehalo ešte dočisťovacím metódam,

na ktoré bola použitá kolóna Dowex 1X8 a Dowex 1X4.

Rosner a koľ rozpracovali metódu pre následné stanovenie nuklidov

Pu,Sr,U a Fe [28]. Táto metóda je založená na veľmi dobrej sorpcii Pu(IV), U(IV) a

Fe(lll) na silne kyslý aniónový menič AG1X4 zo silnej HCI. Pri použití tejto kolóny

je možnosť separovať aj trojmocné aktinoidy ako sú Am a Cm.
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1.4.4. EXTRAKCNA CHROMATOGRAFIA

Pri extrakčnej chromatografii sa ako stacionárna fáza používa organické

činidlo (alebo roztok v organickom činidle) zakotvené na pevnom hydrofóbnom

nosiči, mobilnú fázu tvoria vodné roztoky elektrolytov. Organická fáza nie je

miešateľná s vodou, a preto rozdelenie látky je určované len hodnotou

rozdeľovacieho pomeru D.

Extrakčná chromatografia má množstvo predností. Vďaka dynamickému

usporiadaniu procesu možno ľahko oddeliť aj tak chemicky podobné prvky, ako sú

lantanoidy a transuránové prvky. Aparatúra na extrakčnú chromatografiu je veľmi

jednoduchá a predstavuje vysoko účinný protiprúdový extraktor, ktorý je možné

použiť aj niekoľkokrát za sebou.

Efektivitu extrakčného chromatografického procesu ovplyvňuje výber

vhodného rozpúšťadla. Používané rozpúšťadlá musia spĺňať tieto požiadavky :

musia byť ľahko oddeliteľné od rozpustených látok, nemajú reagovať ani so

sorbentom, ani s delenými látkami a nemajú byť príliš viskózne.

Medzi chromatografické materiály patria :

TOPO + mikroporézny polyetylén

HDEHP + mikroporézny polyetylén

TBP nasorbovaný na XAD-4

Dihexyl-N,N-dietylcarbamoylmethylphosponat nasorbovaný na: XAD-4,

Chromosorb 102, XAD-7

Octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarbamoylmethyl-phospin oxid (CMPO) nasorbovaný

na silikagéle [49,50]

TRU - Spec™ : 13% CMPO + 27% TBP nasorbovaný na polyakryl ester

Extrakčná chromatografia sa používa na čistenie od rádionuklidových

nečistôt. Pri separácii plutónia sa za rádionuklidové nečistoty považuje U a Th.

Čistenie od uránu sa uskutočňuje pomocou 8M HNO3, na čistenie od

rádionuklidov Th a členov tóriového radu sa používa koncentrovaná HCI. Pri

separácii Am zo vzoriek pôd je nutné odseparovať tiež vzácne zeminy.
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1.4. 5. STANOVENIE AMERÍCIA A PLUTÓNIA VO VZORKÁCH ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

Stanovenie transuránových prvkov v prírodných vzorkách je dôležité pre

monitorovanie životného prostredia a zároveň určenie migrácie a akumulácie

transuránových prvkov v rastlinách a prostredí.

Monitorovanie životného prostredia zahŕňa stanovenie transuránových

prvkov v pôdach, vodách, v pobrežných sedimentoch, v morských živočíchoch,

trávach a tiež aj v technických vzorkách ako sú kvapalné odpady a aerosolové

filtre.

Práce [33,49 - 51] sa zaoberajú stanovením transuránových prvkov

v morských sedimentoch, koraloch a morských živočíchoch. Následná separácia

týchto prvkov a ich stanovenie sa skúmala na nízko hladinových prvkoch ako je

plutónium, amerícium, stroncium a cézium. Dôraz bol kladený na odstránenie

vápenatých a horčíkových solí, pretože morské živočíchy ako sú lastúry a koraly

obsahujú vo svojej štruktúre vápnik. V inej práci môžeme nájsť stanovenia

transuránových prvkov v rôznych druhoch materiálov z veľkej morskej hĺbky ako

sú sedimenty. Vzorky sa najskôr hydrolyzovali a neskôr sa čistili na kolóne.

Chemické výťažky sa nachádzali v intervale od 50 do 90%.

Strachnov a koľ [52] sa zaoberali separáciou rádionuklidov 40K, 90Sr,
134Cs, 137Cs, 2 3 9 2 4 0 Pu, 226Ra, U, Th a dalších rádionuklidov v ďateline, v morskom

sedimente, v mase ztuniaka, v mlieku a iných potravinách. Aktivita 137-Cs

nameraná v morskom sedimente sa pohybovala okolo 0,8 Bq / kg.

Práca [53] podáva výsledky merania Po, U a Pu v rozličných

komponentoch ekosystému Baltického mora a takisto skúma akumulačný proces

týchto rádionuklidov v danom ekosystéme. Meraním a porovnávaním vzoriek

z Baltického mora bol zistený nárast rádionuklidov 210-Po, 239-Pu a 240-Pu, ktoré

sa zhromažďujú hlavne v niektorých druhoch živočíchov, predovšetkým v rybách a

v planktóne. V práci bol stanovený bioakumulačný faktor ( BF ), ktorého hodnota

pre kritické druhy živočíchov sa pohybovala v rozmedzí od 9 .102 do 3,5 . 104.

Ďalej sa zistilo, že izotopy uránu sú koncentrované len v malom množstve a

hodnoty BF sú o niekoľko rádov nižšie ako hodnoty BF namerané pre Pu a Po.
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Pavlotskaya [55] vo svojej práci rozoberá základné princípy pre separáciu

a stanovenie ráďionuklidov ako sú stroncium, neptunium, plutónium, amerícium a

curium z aerosolí, pôdy, morských sedimentov, morskej vody, rastlín, biologického

materiálu, morských živočíchov a potravinového reťazca.

Separáciou plutónia z rôznych druhov rýb sa zaoberal Baratta [56].

Sledoval koncentráciu plutónia a jeho cestu do potravinového reťazca, konkrétne

rýb. Spolu 56 vzoriek rýb bolo spálených na popol, pričom množstvo popola

potrebného na analýzu sa pohybovalo od 1g po 10g. Popol bol rozpustený

zmesou HNO3 - HF a HNO3 - HF - HCI a ku vzorke bol pridaný nosič 236-Pu.

K takto upravenej vzorke bola pridaná kyselina boritá, ktorá slúžila na

skomplexovanie fluoridových iónov a tiež sa pridávala k extrakcii Pu na

odstránenie nerozpustných zbytkov. Ióny kovov boli zrážané s NaOH a NH4OH,

prípadne boli odstránené amfoterické prvky a vápnik a eliminované rozpustné

fluoridy. Zrazené hydroxidy boli rozpustené v HNO3 saturovanej kyselinou boritou

a plutónium bolo izolované a čistené pomocou aniónovej výmennej separácie.

Izotopy plutónia boli merané alfa spektrometriou. Namerané výsledky sa

pohybovali väčšinou pod detekčným limitom, ktorého hodnotu autori v práci

uvádzali 3,7mBq / kg. Výnimku tvorili len niektoré druhy rýb a morských

živočíchov ako: morský rak 5,5 ± 3,0 mBq / kg a okúnik 28,1 ± 6,5 mBq / kg.

Detekcii, separácii a stanoveniu plutónia a amerícia vo vzorkách životného

prostredia sa venujú aj práce [57 - 60,63 - 68].

Veľmi významné sú aj práce, ktoré sa zaoberajú toxicitou a účinkami

amerícia a plutónia na živočíšny, ale aj ľudský organizmus [57,61,62].
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1.4.6. NOVÉ MATERIÁLY PRE EXTRAKČNÚ CHROMATOGRAFIU A ICH

POUŽITIE NA SEPARÁCIU A PREKONCENTRÁCIU AKTINOIDOV

Extrakčný chromatografický materiál poskytuje efektívnu metódu na

separáciu a zakoncentrovanie aktinoidov zo vzoriek životného prostredia.

Chromatografická metóda dáva možnosť automatizácie a vylúčenia toxických

organických činidiel, ktoré sa používajú na extrakciu. Z výhod uvedeného

materiálu je efektívna sorpcia 3-, 4- a 6-mocných aktinoidov z roztokov v širokej

škále koncentrácií kyseliny dusičnej. Ďalšou prednosťou je, že veľa spoločných

interferenčných katiónov (Ca, Na, K, A l ) sa zachytáva iba v malom množstve, čo

robí daný materiál potenciálne veľmi výhodným na izoláciu aktinoidov aj z rôznych

enviromentálnych a biologických vzoriek.

Horwitz a kol. poskytuje podrobný popis charakteristík extrakčnej

chromatografickej kolóny TRU - Spec™. Práca [69] zahŕňa prípravu kolóny a jej

parametre, zisťovanie hmotnostného rozdeľovacieho pomeru a faktorov kapacity,

zistenie elučného profilu Am s 2M HNO3 ako eluentom, elučné správanie

vybraných prvkov, vplyv matrice, postupnú separáciu aktinoidov a testovanie

stability náplne kolóny. Efekt makrokoncentrácií rôznych katiónov ( Ca2+, Fe3+...) a

aniónov ( SO42") alebo komplexujúcich činidiel na sorpciu Am a Np na kolóne bol

zistený meraním sorpcie Am-241 a Np-239 z 2M HNO3, obsahujúcej rôzne

koncentrácie testovaných častíc. V tejto práci autor opisuje aj vplyv koncentrácie

HNO3 a HCI a makromnožstva niektorých prvkov na sorpciu aktinoidov.

Sorpcia aktinoidov je najefektívnejšia pri koncentráciách HNO3>1mol.dm~3,

aj keď 4- a 6-valentné aktinoidy sa zachytávajú z veľmi zriedených roztokov HNO3

(0.05M). Makrokoncentrácie niektorých aniónov (PO43", SO42") alebo

komplexujúcich činidiel (H2C2O4) neovplyvňujú sorpciu 3-mocných aktinoidov, ale

redukujú sorpciu 4-mocných. Tieto efekty poskytujú základ pre postupnú elúciu

jednotlivých aktinoidov a ich izoláciu z prírodných a biologických matríc.

Vplyv Fe (II) na sorpciu Am sa skúmal pomocou redukcie Fe (III) v 2M

HNO3 s čerstvo pripraveným roztokom 0,8M kyseliny askorbovej. Po pridaní

kyseliny sa roztok zafarbí na modro, po premiešaní sfarbenie zmizne. Ak sa už

roztok nesfarbí, všetko Fe (III) sa zredukovalo na Fe (II). Na indikáciu prítomnosti
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Fe (III) sa môže použiť KSCN.

Kaye a koľ [70] vo svojej práci použili extrakčný chromatograficky materiál

TRU-Spec™ na separáciu Am a Pu z pôdy, kalov a rádioaktívneho odpadu. Na

redukciu železa opäť použili kyselinu askorbovú. Ako elučné činidlá použili pre

Am: 9M HCI a 4M HCI a pre Pu bol použitý 0,1 M hydrochinón v 4M HCI. Na

eluovanie aktinoidov ako skupiny bol použitý roztok 0,025M HNO3 a 0,1 M

šťaveľan amónny. Podľa dosiahnutých výsledkov je táto metóda považovaná

Kayom a koľ za spoľahlivú pre analýzu vzoriek s rôznymi matricami. Množstvo

odpadu sa znížilo štvornásobne, čas potrebný pre analýzu 8-12 vzoriek sa v tomto

danom prípade zredukoval trojnásobne.

Využitie extrakčného chromatografického materiálu pre separáciu a

zakoncentrovanie aktinoidov z biologických a potravinových vzoriek a tiež zo

vzoriek rádioaktívnych odpadov je opísané aj v prácach [71,72].
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CHARAKTERISTIKA TRU-Spec™ EXTRAKČNÉHO CHROMATOGRAFICKEHO

MATERIÁLU A KOLONY

Chromatoqrafickv materiál:

Stacionárna fáza

Matrica

Priemer častíc

Množstvo extrakčného činidla

Priemerná hustota materiálu

0,75M CMPC

Amberchrom

50-100 nm

40%

1,12g/ml

Pripravená kolóna:

(1)

TM CG-71 (2)

Vs (objem stacionárnej fázy)

Hustota náplne v kolóne

Vm ( objem mobilnej fázy)

vs/vm

Vypočítaná kapacita

Experimentálne zistená kapacita

0,152 ml/ ml náplne

0,370 g/ml

0,68 ml / ml náplne

0,223

9,18 mg Am-241 / ml náplne

6,8 mg Am-241 / ml náplne

(1)CMPO : oktylfenyl - N,N - di - izobutylkarbamoyl(metyl)fosfínoxid
(2) Uvádza sa aj Amberlite XAD7
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EXPERIMENTÁLNA CAST
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STANOVENIE MERNEJ AKTIVITY PLUTÓNIA A AMERÍCIA VO VYBRANÝCH

VZORKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Princíp metódy

1.1. Vzorky životného prostredia určené na analýzu sú po homogenizácii a

vysušení spopolnené.

1.2. Popol je digerovaný zmesou kyseliny dusičnej a peroxidu vodíka za

prítomnosti stopovacích rádionuklidov Pu-236. resp. Pu-242 a Am-243

v laboratórnom autokláve.

1.3. Plutónium je separované pomocou kvapalinovej extrakcie s Aliquatom 336

a amerícium extrakčnou chromatografiou pomocou sorbentu TRU-Spec™

fy Eichrom.

1.4. Plutónium a amerícium sú spoluzrážané s fluoridom neodýmu a alfa

aktivita je zmeraná pomocou alfa spektrometrickej analýzy.

2. Citlivosť

2.1. Citlivosť je limitovaná pozadím meracieho zariadenia.

3. Presnosť a reprodukovateľnosť

3.1. Je určená pomocou štandardov a stopovacích rádionuklidov.

4. Interferencia

4.1. Interferencia môže byť od prítomných rádionuklidov s energiou v oblasti

4,8 - 5,6 MeV pri stanovení Pu -238 a Pu -239.

4.2. Th -228, Ra -224, Rn -222 a Pu -238 interferujú s Am -241 pri

spektrometrickom stanovení.
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5. Pomôcky

5.1. Alfa spektrometer (Canbera, 300 -mm 2 silicon -surface barrier detectors).

5.2. Elektromagnetická miešačka s vyhrievacou doskou.

5.3. Infralampa.

5.4. Centrifúga so skúmavkami.

5.5. Analytické váhy, presnosť 0,1 mg.

5.6. Muflová pec.

5.7. Laboratórny autokláv.

5.8. Ultrazvuková vaňa.

5.9. Laboratórna třepačka.

5.10. Laboratórna sušiareň.

5.11. Predvažovačky.

5.12. Pinzeta.

5.13. Filtračné zariadenie na filtráciu pomocou filtrov s priemerom 25 mm.

5.14. Alumíniová miska.

5.15. Vodná výveva.

5.16. Polysulfónové filtre s priemerom 25 mm, hydrofilné, Gelman HT -200

Tuffryn, resp. ekvivalentné.

5.17. Manžeta na odsávačku.

5.18. Separačný lievik.

5.19. Ependorf pipeta ( na rôzny objem ).

5.20. Petriho miska.

5.21. Sklenené kadičky ( od 25 ml do 500 ml).

5.22. Stričky plastické na destilovanú vodu a alkohol.

5.23. Plastická fľaša so zátkou (100 ml).

5.24. Odmerný valec ( od 10 ml do 100 ml).

5.25. Odmerné banky (od 50 ml do 500 ml).

5.26. Erlenmeyerova banka s uzáverom ( 250 ml).

5.27. Plastické skúmavky (10 ml).

5.28. Hustomer na hustotu : 1,235 - 1,305 g.cm"3 a 1,000 - 1,065 g.crrf3.

5.29. Lievik sklenený.

5.30. Sklenené pipety ( 1 - 5 ml).
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5.31. Porcelánový téglik.

6. Chemikálie

6.1. Kyselina chlorovodíková ( koncentrovaná, p.a. 36% ).

6.2. Kyselina fluorovodíková ( koncentrovaná, p.a. 48% ).

6.3. Kyselina dusičná ( 7,8, resp. 8M ), 560 ml koncentrovanej HNO3do 1 dm3

s deionizovanou vodou.

6.4. Kyselina chlorovodíková ( 1M ). Postupne pridáme 8,5 ml koncentrovanej

HCI do 91,5 ml deionizovanej vody. Zistíme skutočnú molaritu.

6.5. Aliquat 336 v dusičnanovej forme ( 30% ). Rozpustíme 30 ml Aliquatu 336

v chloridovej forme ( Tricaprylamin hydrochloridu ) v 70 ml toluénu.

Roztok prenesieme do separačného lievika. Miešame 10 minút s 2 x 100

ml 4M HNO3. Zopakujeme krok s 2 x 50 ml 8M HNO3.

6.6. Toluén ( p.a.).

6.7. Kyselina dusičná ( koncentrovaná, p.a.).

6.8. Dusitan sodný ( p.a.).

6.9. Peroxid vodíka ( koncentrovaný, p.a.).

6.10. Etylalkohol (čistý).

6.11. Chlorid neodýmu ( 99,9% ).

6.12. Kyselina šťaveľová ( p.a.).

6.13. Dekontaminačný roztok.

6.14. TRU -Spec ™ f. Eichrom.

6.15. Kyselina dusičná ( 4M ). 280 ml koncentrovanej HNO3 do 720 ml

deionizovanej vody.

6.16. Nd - nosičovy roztok ( 1 mg / ml ) : rozpustíme 52,1 mg NdCh v 30 ml

deionizovanej vody.

6.17. Nd - nosičovy roztok ( 0,5 mg / ml ) : zriedime Nd - roztok z kroku 6.16.

v pomere 1 : 1 s deionizovanou vodou.

6.18. 0,58M HF. Dáme 98 ml deionizovanej vody do 250 ml plastickej fľaše.

Pridáme 2 ml 40% HF. Zazátkujeme a dokonale premiešame.
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6.19. Reextrakčné činidlo : 0,025 M kyselina šťaveľová - 0,15 M kyselina

chlorovodíková. Rozpustíme 0,315 g C2H2O4 v 100 ml 0,15 M HCI.

6.20. Kyselina chlorovodíková ( 0,15 M ). Zmiešame 15 m M M HCI a 85 ml

deionizovanej vody v 100 ml odmernej banke.

6.21. Plutónium -236, resp. plutónium -242 stopovacie rádionuklidy

s objemovou aktivitou 10,0 Bq / ml, resp. 1,0 Bq / ml.

6.22. Amerícium -243 stopovací rádionuklid s objemovou aktivitou 10,0 Bq / ml,

resp. 1,0 Bq / ml.

6.23. Kyselina šťaveľová, kryštalická p.a.

7. Metodika

7.1. Príprava vzorky

7.1.1. Vvlúhovanie pôdv

7.1.1.1. 100 g zhomogenizovanej a vysušenej pôdy sa rovnomerne uloží na Al -

misku (vzorka musí byť v čo možno v najtenšej vrstve ). Po vložení do

muflovej pece sa rovnomerne zvyšuje teplota až na 550°C (100°C na

1 hod.). Po 10 -14 hod. sa vzorka vyberie a po ochladení a zvážení sa

prenesie do plastickej fľaše a uzatvorí. Zistíme popolnatosť.

7.1.1.2. Doteflónovej nádoby autoklávu odvážime 20 g spopolnenej vzorky

pôdy.

7.1.1.3. Pridáme zodpovedajúce množstvo stopovacieho rádionuklidu Pu -236,

resp. Pu -242 a Am -243.

7.1.1.4. Opatrne pridáme po dávkach 50 ml 8M HNO3 a 2 ml H2O2.

7.1.1.5. Autokláv uzatvoríme a umiestnime do vyhriatej laboratórnej sušiarne na

teplotu 180 °C na dobu 6 hodín.

7.1.1.6. Autokláv vyberieme, necháme vychladnúť a otvoríme.

7.1.1.7. Vzorku prenesieme do centrifugačnej skúmavky a scentrifugujeme.

7.1.1.8. Supernatant prenesieme do 200 ml označenej banky.
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7.1.1.9. Zopakujeme kroky 7.1.1.4. - 7.1.1.8..

7.1.1.10. Supernatanty spojíme a zopakujeme krok 7.1.1.9..

Poznámka : dobre vyluhovaná pôda je bledosivej farby, na pohľad

obsahuje len kremičitany. Celkové vylúhovanie 3 x 50 ml 8 M HNO3

spolu s 2 ml peroxidu vodíka.

7.1.1.11. Spojené výluhy v odmemej banke uchováme do separačného kroku

s Aliquatom -336.

7.1.2. Biologicky materiál

7.1.2.1. Veľké vzorky sú sušené pri teplote 60 °C v sklenenej nádobe do

konštantnej hmotnosti.

7.1.2.2. Pridáme 50 ml destilovanej vody a vzorku zakrytú Al -fóliou spopolní-

me pri teplote 100 - 200 °C po dobu 8 hodín.

7.1.2.3. Vzorku spopolňujeme ďalej pri teplote 300 °C cez noc, pri 400 °C po

dobu 8 hodín a 500 °C do konštantnej hmotnosti popola.

7.1.2.4. Odvážime 10 g popola do teflónovej nádoby autoklávu.

7.1.2.5. Pridáme stopovacie rádionuklidy Pu a Am.

7.1.2.6. Opatrne pridáme 20 ml 8 M HNO3 a 2 ml H2O2. Autokláv uzatvoríme.

7.1.2.7. Vložíme autokláv do laboratórnej sušiarne na teplotu 180 °C a po dobu

6 hodín ho nahrievame.

7.1.2.8. Autokláv vyberieme, necháme vychladnúť a otvoríme.

7A.2.9. Vzorku z teflónovej nádoby prenesieme do centrifugačnej skúmavky

a scentrifugujeme.

7.1.2.10. Supernatant pomocou pipety prenesieme do odmemej banky a uzatvo-

ríme.

7.1.2.11. Uchováme výluh do separácie s Aliquatom -336.
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7.2. Separácia plutónia s Aliquatom -336

7.2.1. Výluh matrice vzorky 7.1.1.9. a 7.1.2.11. prenesieme do 250 ml kadič -

ky.

7.2.2. Pridáme 3,5 g NaNC>2 a občas premiešame po dobu 30 minút.

Poznámka : množstvo dusitanu možno pozmeniť vzhľadom na

hmotnosť lúženej vzorky.

7.2.3. Po tejto dobe je roztok nahnevaný ( 80 °C )do rozloženia dusitanu.

7.2.4. Roztok ochladíme na teplotu miestnosti a skontrolujeme molaritu

kyseliny.

7.2.5. Vzorku prenesieme do 250 ml Erlenmeyerovej banky, pridáme 50 ml

30% aliquatu -336 v NO3" forme.

7.2.6. Roztoky sú trepané na laboratórnej trepačke po dobu 45 minút.

7.2.7. V separačnom lieviku sa fázy rozdelia.

Vodnú fázu oddelíme a uchovávame na separáciu Am -241.

7.2.8. Organickú fázu premyjeme 2 x 8 M HNO3 po dobu 20 minút. V sepa-

račnom lieviku vodnú fázu odseparujeme a odstránime.

7.2.9. Organickú fázu premyjeme 4 x 100 ml koncentrovanej HCI po dobu

10 minút. Vodnú fázu vždy odseparujeme a odstránime.

Poznámka : množstvo Aliquatu -336 je možné meniť vzhľadom na

vyluhovaný objem vzorky.

Množstvo premývacích kyselín ( HNO3 a HCI je závislé na množstve

Prítomných dcérskych produktov U - a Th -radu ).

7.2.10. Plutónium reextrahujeme 2 x 50 ml zmesi 0,315 g H2C2O4 v 15 ml

1 M HCI. Doba reextrakcie je 20 minút.

7.2.11. V separačnom lieviku vodnú fázu oddelíme do 400 ml kadičky.

Spojené vodné reextrakčné fázy odparíme na malý objem.

7.2.12. Vodnú fázu prenesieme pomocou pipety do porcelánového téglika

a doodparujeme pod infralampou.

7.2.13. Kadičku dôkladne vypláchneme teplou 8 M HNO3 a po prenesení do

téglika odparíme.

7.2.14. Prítomnú organickú zložku odstránime žíháním v muflovej peci pri

25



teplote 550 °C. Po 20. minútach téglik vyberieme a po vychladnutí

pridáme 5 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej. Odparíme pod infra -

lampou. Vložíme do muflovej pece na dobu 10 minút.

7.2.15. V prípade vizuálneho zistenia neúplného odstránenia organickej zložky

zopakujeme krok 7.2.14..

7.2.16. Po vychladnutí rozpustíme vzorku v tégliku pridaním 5 ml 8 M HNO3.

7.2.17. Kyselinu odparíme pod infralampou.

7.2.18. Vzorku postupne rozpustíme v 6 ml 1 M HCI a pomocou pipety ju

premiestnime do plastickej 10 ml skúmavky.

7.2.19. Nasleduje spoluzrážanie Pu s NdF3.

7.3. Separácia amerícia :

7.3.1. Vzorku z kroku 7.2.7. dáme do kadičky a opatrne odparíme do sucha.

7.3.2. Odparok rozpustíme v minimálnom množstve (2 -5 ml) 12 M HCI.

7.3.3. Roztok nasledovne zriedime na 1 M HCI.

7.3.4. Pridáme 0,2 - 0,5 g NH2OH . HCI a 15 min. roztok nahrievanie pri

teplote 70 °C.

7.3.5. Do horúceho roztoku za stáleho miešania pridáme 20 g kyseliny

šťaveľovej v kryštalickej forme ( v prípade, že vzorka obsahuje malé

množstvo vápnika, pridáme 100 mg Ca2+ vo forme CaCb ). Roztok sa

mieša na miešačke 30 minút.

7.3.6. Upravíme pH roztoku na hodnotu 2,5 - 3 pridaním 1 5 - 1 8 ml 13M

NH4OH v cca 1 ml množstvách v priebehu 5 minút ( pH sa kontroluje

pomocou indikačného pH papiera ). Dochádza k vyzrážaniu šťaveľanu

vápenatého z roztoku; šťaveľany kovov Fe, Cr, Ni a Al zostávajú

v roztoku ako šťaveľanové komplexy. Zrazeninu necháme usadiť cez

noc.

7.3.7. Na druhý deň roztok nad zrazeninou dekantujeme a zvyšok následne

odstránime centrifugáciou.

7.3.8. Zrazeninu premyjeme 3 x s 1 % -ným roztokom kyseliny šťaveľovej
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( maximálne odstránenie Fe3+ iónov) a scentrifugujeme. Centrifugujeme

3 x po 20 minút.

7.3.9. Dôkladne premytú zrazeninu rozpustíme v minimálnom množstve

(cca 5 ml) 14 M HNO3 a zahrievame do deštrukcie šťaveľanu

a následného odparenia roztoku do sucha.

7.3.10. Odparok rozpustíme v koncentrovanej kyseline dusičnej, ktorá je ďalej

zriedená na 1 M HNO3 a zopakujeme opäť šťaveľanové zrážanie s 20 g

novej kyseliny šťaveľovej pri pH 2,5 - 3.

7.3.11. Získanú zrazeninu scentrifugujeme a premývame , až kým roztok nad

zrazeninou nebude číry.

7.3.12. Zrazeninu rozpustíme v 5 - 10 ml 14 M HNO3 a nasleduje deštrukcia

šťaveľanu zahrievaním.

7.3.13. Odparok rozpustíme v 10 ml 2 M HNO3 / 0,5M AI(NO3)3

7.4. Separácia Am extrakčnou chromatografiou na kolóne TRU -Spec Resin

7.4.1. Pripravíme kolónu TRU -Spec s bed volume 1,3 ml ( 0,4 g sorbentu ),

dĺžkou kolóny 150 mm. Kolónu kondiciujeme s 10 ml 9 M HCI a 10 ml

2 M HNO3.

7.4.2. Vykonáme test na prítomnosť Fe3+ vo vzorke pomocou kvapky 1 M

NH4SCN do kvapky roztoku vzorky (v prípade pozitívneho výsledku -

červené sfarbenie), pridáme do roztoku cca 300 mg kyseliny askorbovej

(redukcia Fe3 +).

7.4.3. Vzorku nanesieme na kolónu a následne premyjeme s 5 ml 2 M HNO3.

7.4.4. Kolónu premyjeme s 10 ml 0,05 M NaNO2 v 2 M HNO3 ( 0,0345 g

N a N O 2 v 1 0 m l 2 M H N O 3 ) .

7.4.5. Následne nanesieme na kolónu 10 ml 0,5 M HNO3.

7.4.6. Kolónu premyjeme so 4 ml 9 M HCI, eluát sa odloží.

7.4.7. Amerícium sa z kolóny vytesní pomocou 20 ml 4 M HCI.

7.4.8. Eluáty z krokov 7.4.6. a 7.4.7. spojíme, odparíme pod infralampou do

sucha.

7.4.9. Odparok rozpustíme v 5 ml 1 M HCI a nasledovne odparíme.
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7.4.10. Odparok rozpustíme v 6 ml 1 M HCI a roztok pipetou prenesieme

do 10 ml plastickej skúmavky.

7.4.11. Nasleduje spoluzrážanie Am pomocou NdF3.

8. Spoluzrážanie Am a Pu pomocou

8.1. Odparky vzorky pre spoluzrážanie s fluoridom neodýmu z krokov 7.4.11.

( pre Am ) a 7.2.19. ( pre Pu ) rozpustíme samostatne v 5 ml 1 M HCI

a odparíme pod infralampou do sucha.

8.2. Odparok rozpustíme v 3 x 2 ml 1 M HCI a roztok prenesieme pomocou

pipety do 10 ml plastickej skúmavky.

8.3. K roztoku pridáme 0,1 ml 0,5 mg / ml Nd - nosičového roztoku. Mierne

premiešame.

8.4. Nasledovne pridáme 0,5 ml 38 -40 % HF a premiešame.

8.5. Skúmavku umiestnime do ľadovej nádoby, resp. mrazničky na dobu 30

minút.

8.6. Počas tejto doby umiestnime filtračné zariadenie cez manžetu do 250 ml

vákuovej odsávačky. Na zvlhčenú špeciálnu poréznu podložku

umiestnime polysulfónový filter s riemerom 25 mm ( napr. Tuffrin ).

Filter premyjeme vodou.

8.7. Po uplynutí doby, umiestnime vzorku do ultrazvukovej nádoby a krátko

ultrazvukujeme ( cca 60 sek. ) do suspendovania neodým fluoridovej

zrazeniny.

8.8. Pred prepustením vzorky premyjeme filter roztokom, ktorý si pripravíme

zmiešaním 4,6 ml 1 M HCI, 0,4 ml 38 - 40% HF a 0,1 ml 0,5 mg / ml Nd

- nosičového roztoku.

8.9. Přefiltrujeme vzorku. Skúmavku vypláchneme 2 x 2 ml 0,58 M HF a tiež

přefiltrujeme.

8.10. Filter vyberieme a po umiestnení na podložku ho veľmi opatrne vysušíme

pod infralampou.

8.11. Zmeriame aktivitu vzorky na alfa spektrometrickom meracom zariadení.
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SCHÉMA Č. 1 : Postup spracovania Pu frakcie z vybraných vzoriek rýb.

VZORKA RYBY

N1

SPÁLENIE V MUFLOVEJ
PECI PRI TEPLOTE 550°C

N

Am-243,

50 ml 8 M HNO3

f 2mlH 2 O 2

AUTOKLÁV
TEPLOTA: 175°C

Pu-236
\

3,5 g NaNO
f

2
\

30% ALQ 336 V TOLUÉNE

100 ml

E X T R A K C I A
1 x 45 minút VZORKA + ALQ 336

ORGANICKÁ FRAKCIA VODNÁ FRAKCIA

Pil

_y
EXTRAKCIA 2 x 8 M HNO3 ( 20 min. )

EXTRAKCIA 4 x 35% HC1 ( 10 min.)

EXTRAKCIA S KYSELINOU
ŠŤAVEĽOVOU 2 x ( 20 min. )
(0,315gH 2 C2O 4 vlMHCl)

Am 3+

ODPAROVANIE

RE1XTŘAKCÍA Ptt

• ODPARENIE DO MALÉHO MNOŽSTVA
Q PRENESENIE DO TÉGLIKA POMOCOU

KONC. HNO3
Q ODPARENIE DO SUCHA

ZRÁŽANIE S NdF3 MERANIE
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SCHÉMA Č. 2 : Postup spracovania Am frakcie z vybraných vzoriek rýb.

Am-243, Pu-236

ORGANICKÁ FRAKCIA

Pu 4+

a ROZPUSTENIE
VHNO3

Q ODPARENIE DO
SUCHA

• ROZPUSTENIE
ODPARKU V
0,5M A1(NO3)3 V
2MHNO3

• 1,3 ml 3M
NH2OH

• ZAHRIEVANIE
NA VODNOM
KÚPELI

SEPARÁCIA Am NA
KOLÓNE TRU-Spec

VZORKA RYBY

SPÁLENIE V MUFLOVEJ
PECI PRI TEPLOTE 55O°C

50 ml 8 M HNO3

J , 2 ml H2O2

AUTOKLAV
TEPLOTA : 175 °C

3,5 g NaNO2 30% ALQ 336 V TOLUENE
M/ \7

EXTRAKCIA
1 x 45 minút VZORKA + ALQ 336

100 ml

VODNÁ FRAKCIA

V
Q ODPARENIE DO SUCHA A ROZPUSTENIE V KONC. HC1
• ÚPRAVA MOLARITY ( I M )
Q 0,3 g NH2OH . HC1
Q ZAHRIEVANIE NA 70 °C

ŠŤAVEĽANOVÉ ZRÁŽANIE
20gH 2 C 2 O 4 pH = 2,5-3

CENTRIFUGÁCIA 3 x 20 min. pri 2500 otáčok za min.

ŠŤAVEĽANOVÉ ZRÁŽANIE
20 g H2C2O4 pH = 2,5-3

CENTRIFUGÁCIA 3 x 20 min. pri 2500 otáčok za min.

ZRÁŽANIE S NdF3 MERANIE
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SCHÉMA Č. 3 : Separácia Am metódou extrakčnej chromatografie s využitím

chromatografickej kolóny TRU - Spec™ .

Stacionárna fáza:

Nosič stacionárnej fázy :

Veľkosť častíc :

Množstvo extrakčného činidla :

0,75 M CMPO v TBP ( p = 0,971 g / ml)

Amberchrom ™ CG - 71

50-100

4 0 %

CMPO : oktylfenyl - N,N . diizobutylkarbamoyl ( metyl) fosfínoxid

KOLÓNA TRU - Spec™ ( približne 0,4 g sorbentu )

1. 10ml9MHCI

2. 1 0 m l 2 M H N O 3

3. VZORKA

4. 5 m l 2 M H N O 3

5. 10ml0,05MNaNO 2 v2MHNO 3

6. 10ml0,5MHNO 3

7. 4 m l 9 M H C I

8. 2 0 m l 4 M H C I

1 2 3 4 5 6 7 8

v y v y y v y y

TMTRU-Spec Í M Resin

V V V V V V V Y

ODSTRÁNIŤ Am 3+ FRAKCIA
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

Amerícium a plutónium zaraďujeme medzi prvky, ktoré vznikli postupnými

reakciami z uránu. Obidva prvky patria medzi dlhožijúce alfa žiariče, ktoré sú pre

človeka veľmi nebezpečné. Preto je dôležité ich monitorovanie vo vzorkách

životného prostredia načo sú potrebné spoľahlivé a dostatočne presné metódy.

V tejto práci sme sa na základe literárneho prehľadu zamerali na

vypracovanie schémy na zakoncentrovanie amerícia a plutónia vo vzorkách

životného prostredia pomocou vhodnej kombinácie kvapalnej extrakcie a

extrakčnej chromatografie, ktorá využíva nový chromatografický materiál TRU-

Spec ™. Vypracovaná metóda bola najskôr overovaná na vzorkách pôd a potom

aplikovaná na biologické vzorky, konkrétne na vzorky rýb. Vypracovanie

spoľahlivej a časovo nenáročnej metódy na stanovenie týchto rádionuklidov nie je

jednoduché. Stále sa vyskytujú nové problémy, ktoré treba odstrániť, aby táto

metóda bola vhodná aj pre biologické vzorky so zložitejšou matricou. Pomerne

veľký problém pri stanovení amerícia a plutónia spôsobuje vápnik a železo. Vápnik

pri spoluzrážaní Am a Pu s NdF3 vytvára na filtri zrazeninu ( CaF2 ), ktorá bráni

alfa - spektrometrickému stanoveniu, pretože dochádza k absorbcii žiarenia alfa.

Dokonalé odstránenie vápnika sa podarilo dosiahnuť šťaveľanovým zrážaním.

V niektorých prácach [73] sa uvádza aj iný postup na odstránenie vápnika.

Amerícium je spoluzrážané s Fe(OH)3 a následne ešte prečisťované pomocou

extrakčnej chromatografie.

Metóda, ktorú sme aplikovali na vzorky rýb dáva reprodukovateľné a

spoľahlivé výsledky pre stanovenie amerícia a plutónia v týchto vzorkách. Hodnoty

rádiochemických výťažkov sú uvedené v tabuľke č. 5, strana 44.

Ďalší problém spôsobuje železo, konkrétne Fe 3 + ióny, ktorých zvýšené

množstvo vo vzorke spôsobuje znižovanie kapacity kolóny a tým zmenšenie

výťažku stanovovaného amerícia. Tento problém bol odstránený premytím kolóny

pomocou NaNC>2, ktorý redukuje Fe3+ na Fe2+, čím nedochádza k znižovaniu

kapacity kolóny nežiadúcimi katiónmi železa.
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Použitie extrakčnej chromatografickej kolóny TRU - Spec™ má svoje

výhody, ale aj nevýhody. Nevýhodou použitia danej chromatografickej metódy je,

že príprava vzorky na separáciu amerícia s použitím extrakčnej chromatografickej

kolóny je časovo veľmi náročná, chromatografický materiál nie je vhodné použiť

niekoľkokrát za sebou, pretože sa znižuje kapacita kolóny, s čím súvisí aj

znižovavanie výťažkov. Ďalšou nevýhodou je, že musíme pracovať len s malým

objemom vzorky, preto je potrebné správne zakoncentrovanie stanovovaných

rádionuklidov, s čím sa opäť znižuje rádiochemický výťažok.

Postup separácie amerícia bol najskôr overovaný na vzorkách pôd. Pri

separácii amerícia sme sa zamerali hlavne na odstránenie nežiadúcich vplyvov,

ktoré sú spôsobené vápnikom a železom a na ich maximálne odstránenie pri

separácii. Na základe najvyšších získaných rádiochemických výťažkov (tabuľka č.

3 ) sme sa potom rozhodli pre najefektívnejší spôsob separácie amerícia a

overenú metodiku sme potom aplikovali na vzorky rýb.

Tabuľka č. 3 : Výsledky stanovenia amerícia vo vzorke pôd

Číslo vzorky

1.

2.

3.

Počet impulzov

2 4 3Am

304

92

37

2 4 1 Am

262

137

45

NaNO 2

NH4OH. HC1

-

TI (%)

2 4 3 Am

86,2

52

21

2 4 1 Am

61

57

21
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Obrázok 1 : Alfa spektrum plutóniovej frakcie zo vzorky údenej makrely 1.

Hmotnosť : 439,53 g ( mäso )

Hmotnosť popola : 9,7143 g

T = 60 000 s

239.240,

236,

Pu : 5,08 - 5,20 MeV = 12 imp.

Pu : 5,58 - 5,83 meV = 216 imp.

TI ( 236Pu ) = 42,2%

) = 8,5 + 1,9 mBq . kg"

239,24i°PU

I I

23'

Mskec 454 = 4960.96 keV

l 6Pu
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Obrázok 2 : Alfa spektrum plutóniovej frakcie zo vzorky údenej makrely 1.

Hmotnosť: 104,10 g ( kosti)

Hmotnosť popola : 9,4776 g

T = 60 000 s

239,240,

238

236,

Pu : 5,09 - 5,27 MeV = 30 imp.

Pu : 5,31 - 5,58 MeV = 258 imp.

Pu : 5,62 - 5,84 MeV = 130 imp.

,236r

Am ( ^ Pu ) = 707,6 + 86 mBq . kg"1

A™ ( 239|24° Pu ) = 82,3 ± 29,3 mBq . kg"1

4 0 Pu

Marks: 351 » 4331.33 OCnts
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Obrázok 3 : Alfa spektrum ameríciovej frakcie zo vzorky údenej makrely 1.

Hmotnosť : 439,53 g ( mäso )

Hmotnosť popola : 9,7143 g

T = 3000 s

243Am : 5,18 - 5,32 MeV = 102 imp.

Am : 5,33 - 5,60 MeV =1019 imp.

241

241
Am ) = 3,36 ± 0,21 Bq . kg"1

m i i n mi 11 in li ii

24]

Marke.: 438 - 4880.32 keV

Am

ľCňts " '
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Obrázok 4 : Alfa spektrum plutóniovej frakcie zo vzorky údenej makrely 2.

Hmotnosť: 275,30 g

Hmotnosť popola : 4,42 g

T = 60 000 s

239,240

236,

Pu:5,10-5,27MeV = 9imp.

Pu : 5,57 - 5,85 MeV = 523 imp.

n (236Pu ) = 56%

A,, ( ̂ ' ^ P u ) = 2,3 ± 1,4 mBq . kg"1

239,240Pu

I M I I
Majker. 600 • $043.30 keV

Ja.
OCnts

236Pu

Ji.
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Obrázok 5 : Alfa spektrum plutóniovej frakcie zo vzorky údená makrela 2.

Hmotnosť: 275,30 g

Hmotnosť popola : 4,42 g

T = 60 000 s

239,240,

236,

'Pu : 5,07 - 5,19 MeV= 17 imp.

Pu : 5,58 - 5,84 MeV = 270 imp.

2 3 6 Pu ) = 29%

) = 4,4 ± 2 mBq . kg"1

2 3 6 P u

239,:
• 2 4 0 Pu

Marka: 710 = 6156.60 keV OChts
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Obrázok 6 : Alfa spektrum ameríciovej frakcie zo vzorky údenej makrely 2.

Hmotnosť: 275,30 g

Hmotnosť popola : 4,42 g

T = 60 000 s

243Am : 5,03 - 5,37 MeV = 536 imp.
241 Am : 5,40 - 5,54 MeV = 6 imp.

H ( 243Am ) = 38%

Am ( 241Am ) = 2,3 ± 1,7 mBq . kg"'

M II I II III M ]

JAm

Marica: 570 = 5431i45 ICnU

39



Obrázok 7 : Alfa spektrum plutóniovej frakcie zo vzorky sleď 1.

Hmotnosť: 289,53 g

Hmotnosť popola : 5,0526 g

T = 60 000 s

239,240,

238,

236

Pu : 4,99 - 5,18 MeV = 53 imp.

Pu : 5,46 - 5,53 MeV =117 imp.

Pu : 5,59 - 5,83 MeV = 296 imp.

r\ ( ) = 31,6%
239'240 Pu ) = 26 ± 7 mBq . kg"

( ^ P u ) = 57 ± 9 mBq . kg"1

236

239,240-

Martec 444 * 4316.10 kéV OCnts

Pu

Pu
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Obrázok 8 : Alfa spektrum ameríciovej frakcie zo vzorky sleď 1.

Hmotnosť: 289,53 g

Hmotnosť popola : 5,0526 g

T = 60 000 s

243

241

'Am: 5,14 - 5,34 MeV = 222 imp.

Am : 5,42 - 5,52 MeV = 40 imp.

Ti(2 4 3Arn) =

( 241Am ) = 34,3 + 10 mBq . kg'1

243Am

Maker: 460 •* 4987.94:

241Am
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Obrázok 9 : Alfa spektrum plutóniovej frakcie zo vzorky sleď 2

Hmotnosť: 189,4 g

Hmotnosť popola : 4,6976 g

T = 60 000 s

239,240

238,

236,

Pu: 5,06-5,21 MeV = 62 imp.

Pu : 5,23 - 5,49 MeV = 404 imp.

Pu : 5,58 - 5,84 MeV = 757 imp.

-H ( 2 3 6 Pu ) = 80,9%

A m ( 2 3 9 2 4 0 P u ) = 16 ± 3,8 mBq . kg"'

Am ( 2 3 8 Pu ) = 105 ± 10 mBq . kg"1

Maket: 5?6 • 5941.68
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Obrázok 10 : Alfa spektrum plutóniovej frakcie frakcie zo vzorky file

Hmotnosť: 377,00 g

Hmotnosť popola : 2,366, g

T = 60 000 s

2 3 9 2 4 0 Pu : 4,96 - 5,21 MeV = 211 imp.
2 3 8 Pu : 5,33 - 5,53 MeV = 58 imp.
2 3 6Pu : 5,59 - 5,82 MeV = 402 imp.

TI ( ^ P u ) = 78,5%

Am ( 239'240Pu ) = 52 ± 7 mBq . kg"1

A™ ( ^ P u ) = 14,2 ± 3,66 mBq . kg"1

239,2

Marfusr, ^ ' 478&80 fceV

6Pu

II I II I I II
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Monitorovaním potravinových vzoriek pochádzajúcich z územia Slovenska

sa zaoberá aj práca [ 74 ]. Práca uvádza výsledky analýz stanovenia 137 - Cs,

134 - Cs a 131 - I, ktoré uvádzam pre porovnanie.

Tabuľka č. 4 : Merná aktivita Cs-137 vo vzorkách pochádzajúcich z územia Slovenska za rok 1995.

Druh vzorky

Hov. Mäso

Brav. Mäso

Baranie mäso

Hydina

Králik

Ryby

Max. aktivita

[Bq/kg]

4,39

0,65

6,92

0,16

0,09

1,04

Druh vzorky

Výrobky z rýb

Včelí med

Vajcia čerst.

Jeleň

Muflón

Daniel

Max. aktivita

[Bg/kg]

0,42

2,48

0,25

13,33

0,90

0,12

Druh vzorky

Srnčia zver

Diviak

Mlieko

Mlieko suš.

Mlieko ovčie

Obilniny

Max. aktivita

[Bq/kg]

4,08

25,51

2,23

3,18

2,30

0,11

Tabuľka č. 5 : Výsledky stanovenia mernej aktivity amerícia a plutónia vo vybraných vzorkách rýb.

Názov vzorky

Údená makrela 1

(mäso)

Údená makrela 1

( kosti)

Údená makrela 2

Údená makrela 2

Sleď 1

Sleď 2

Filé- Aljašská

treska

TI (Vo)

236Pu

42,2

13,9

56

29

31,6

80,9

78,5

Am

(mBq/kg)
239,240pu

8,5 + 1,9

82 + 29,3

2,3 + 1,4

4,4 ± 2

2 6 + 7

16 ± 3,8

52 ± 7

A m (mBq/kg)

mPu

707,6+ 86

-

-

5 7 + 9

105 ± 10

14,2+ 3,66

TI (%)

243Am

100

38

-

16

10,5

56

A m

(mBq/kg)

241Am

3360+ 210

2,3 ± 1,7

-

34,3+ 10

40 ± 24

1,4 ± 0,9

44



ZAVER:

Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať na základe literárnej rešerže

metódu stanovenia amerícia a plutónia vo vzorkách životného prostredia, ktorá

bola potom overovaná na vzorkách pôd a následne aplikovaná na vybrané vzorky

rýb ( údená makrela, sled' a filé z aljašskej tresky ).

Podstatu metódy tvorí kvalinová extrakcia s Aliquatom - 336, šťaveľanové

zrážanie a využitie nového extrakčného chromatografického materiálu TRU-

Spec™ na separáciu amerícia.

Intervaly rádiochemických výťažkov sa pohybovali od 13% do 80,9% pre

plutónium 236 a od 10,5% do 100% pre amerícium 241.

Stanovené merné aktivity 239'240Pu s a pohybovali v rozmedzí od 2,3 ± 1 , 4

mBq . kg"1 do 82 ± 29,3 mBq . kg"1, pre 238Pu boli stanovené merné aktivity

v intervale od 14,2 ± 3,66 mBq . kg"1 po 707,6 ± 86 mBq . kg"1. Merná aktivita
241 Am, ktorá bola nameraná sa pohybovala od 1,4 ± 0,9 mBq . kg"1 až po 3360 ±

210 mBq . kg'1.

Ryby z krajín loviacich sa v Baltickom a Severnom mori vykazujú vyššiu

aktivitu , než sladkovodné ryby z nášho územia. Preto by bolo dobré, zamerať sa

okrem monitorovania žiarenia gama v potravinách aj na kontrolovanie alfa

rádionuklidov v dovážaných potravinách hlavne z oblastí jadrových výbuchov,

pretože alfa rádionuklidy amerícia a plutónia patria medzi veľmi toxické a pre

človeka nebezpečné látky.
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