
Zborník 5.  Banskoštiavnické dni  Banská Štiavnica 1. –  3. 10. 2003  
 

 148 

ŠTÚDIUM SORPCIE CÉZIA V SYSTÉME PÔDA/VODNÉ ROZTOKY CsCl 
POMOCOU 137Cs AKO RÁDIOINDIKÁTORA 

SORPTION STUDY OF SYSTEM SOIL/WATER SOLUTION OF CSCl 
USING 137Cs AS RADIOINDICATOR 

MGR. RADOSLAV VARGA, RNDR. MARTINA KRAJŇÁKOVÁ, DOC. RNDR. JURAJ LESNÝ, PHD., *RNDR. IVAN MATUŠEK 

Katedra biotechnológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 
Trnava, 917 00, SR 

vargar@ucm.sk  
*Ekosur, Jaslovské Bohunice, 919 31, SR  

 

Abstrakt: 
 Mobilita rádiocézia v prírodnom prostredí je funkciou celej škály premenných vrátane času. Významným faktorom 
ovplyvňujúcim mobilitu je kvalita a kvantita ílových minerálov v pôdach. Predkladaný príspevok predstavuje štúdium 
sorpčných charakteristík pôdy zo záhrad obj. č. 41, nachádzajúceho sa v areáli Atómových elektrární Jaslovské 
Bohunice, pre rádiocézium, určovaných experimentálne stanovenými adsorpčnými izotermami podľa Langmuira a 
Freundlicha. Pre porovnateľnosť výsledkov sa súčasne  realizovali totožné experimenty s montmorilonitom K-10. 

Kľúčové slová: rádiocézium, adsorpcia, pôda, adsorpčná izoterma, životné prostredie. 

Úvod 

Toxicita prvku môže byť daná frekvenciou jeho výskytu v systéme alebo formou, v ktorej sa 
vyskytuje, pričom mobilita v prírodnom prostredí je určovaná predovšetkým jeho sorpciou na tuhé látky. 
Štúdium rádiocézia má viacero príčin. Účinok 137Cs na živé organizmy je z ekologického aj zdravotného 
hľadiska mimoriadne významný a špeciácia cézia má veľký vplyv na jeho biodostupnosť. Pre štúdium 
interakcie rádionuklidov s prostredím sa efektívne využívajú neplánované emisie, havárie a rôzne iné 
udalosti vedúce ku kontaminácii, pri ktorých dochádza k uvoľneniu rádionuklidov do biosféry. Ide 
o verejnosti známe i menej známe prípady úniku rádionuklidov z jadrových reaktorov, spracovania 
vyhoreného jadrového paliva, laboratórnych nehôd a najmä v minulosti z testovania nukleárnych zbraní. 
V areáli atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach sa nachádza technologické zariadenie, 
lokalizované na rádioaktívne kontaminovanom pozemku, ktorý je súčasťou kontrolovaného pásma. Tento 
pozemok je dôkladne zmapovaný vzhľadom na obsah štiepnych produktov a to v zmysle ich vertikálneho i 
horizontálneho rozloženia a čiastočne aj z hľadiska časových zmien ich koncentrácie. Predmetný pozemok 
vytvára výhodné experimentálne podmienky pre štúdium správania sa rádionuklidov v pôde. Katedra 
biotechnológií Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vďaka pochopeniu 
pracovníkov Slovenských elektrární, a.s., EBO; firmy Ekosur, Decom Slovakia s.r.o. a VÚJE Trnava, a.s. 
získala súhlas na odber vzoriek z uvedenej lokality a získala tiež mnohé dôležité informácie odborného 
charakteru, ktoré umožnili realizáciu tejto práce. 

Pôda je environmentálny, biochemický reakčný systém zložený z troch dôležitých fáz: tuhej 
(minerálne častice, organické zvyšky, korene rastlín), kvapalnej (podzemná voda, dažďová voda, biologické 
sekréty, produkty biochemických reakcií) a plynnej (atmosferický vzduch, produkty biochemických reakcií), 
ktoré sú navzájom v rovnováhe (KENEDY et al. 1997). Takáto interpretácia zloženia pôdy je všeobecne 
použiteľná, i keď uvedené rozdelenie pôdy do troch základných fáz (tuhej, kvapalnej a plynnej) nie je vždy 
úplne presné v zmysle termodynamických definícií (SPARKS, 1999). Zložky pôdy sa delia do 6 základných 
skupín (ČURLÍK, ŠURINA, 1998): hrubozrnné anorganické látky; organické koloidy; organické látky; živé 
organizmy; pôdne roztoky; pôdny vzduch. Podľa mechanizmu pútania látok možno v pôde rozlíšiť niekoľko 
typov sorpcie (CHMIELEWSKÁ, LESNÝ, 1992, 1994, 1995; LISCHKE, FRANK 1988, ): 
− mechanickú sorpciu, ktorá spočíva v mechanickom zadržiavaní hrubodisperzných častíc v póroch pôdy; 

− fyzikálnu (adsorpciu), ktorá je podmienená povrchovými javmi na rozhraní fáz, zapríčiňujúcimi zmeny 
koncentrácie plynov, kvapalín, elektrolytov i neelektrolytov; 

− fyzikálno–chemickú (výmennú) sorpciu, ktorá sa uskutočňuje výmenou iónov medzi pôdnym koloidným 
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komplexom a pôdnym roztokom v ekvivalentných pomeroch; 

− chemickú (adsorpciu), ktorej podstatou je nevratné pútanie predovšetkým aniónov, schopných tvoriť 
málo rozpustné alebo nerozpustné zlúčeniny, ktoré sa po vyzrážaní môžu zadržiavať aj mechanicky; 

− bioakumuláciu, ktorá spočíva v prijímaní biogénnych prvkov koreňmi rastlín a mikroorganizmami, 
vyznačujúcu sa vlastným charakterom selektivity. 

 
Mobilita rádiocézia v prírodnom prostredí je určovaná obsahom organickej hmoty. Pôdy, ktoré 

vykazujú vysokú biodostupnosť rádiocézia sú takmer vždy bohaté na organickú hmotu, majú nízky obsah 
ílových minerálov, najmä illitov, ktoré sú známe svojou schopnosťou veľmi pevne viazať cézium na tzv. 
FES (ang. frayed edge sites) ílových minerálov v pôdach. Tieto pôdy majú tiež vyšší obsah vody a voľných 
iónov NH4

+, ktoré sú produkované mikrobiálnou populáciou (DESMET a kol., 1991; MACÁŠEK, SHABAN, 
1998).V prípade ílových minerálov prichádzajú do úvahy dva typy adsorpcie, a to medzivrstvová adsorpcia 
a adsorpcia na FES. Hlavným mechanizmom adsorpcie je špecifická adsorpcia na FES miesta, ktoré síce 
tvoria len približne 5 % zo všetkých adsorpčných miest, ale sú schopné adsorbovať až 94 % zo všetkého 
adsorbovaného cézia v danom ílovom mineráli (GUTIERREZ, FUENTES 1996; DAVIES, SHAW 1993; 
GUTIERREZ, FUENTES 1993). Dostupnosť FES v illitoch je závislá od saturácie katiónmi draslíka a vápnika, 
ktoré zvyšujú prístupnosť cézia do FES; sorpcia Cs+ je vo výraznej korelácii s katiónovou výmennou 
kapacitou (ZACHARA a kol., 2002; COMANS a kol., 1991; GRÜTTER, 1990). Špecifická sorpcia cézia na FES 
je heterogénna, približne 0,5–10% FES má vyššiu afinitu pre rádiocézium. Tieto miesta nazývame vysoko 
afinitné miesta HAS (ang. high afinity sites) (SPOSITO, 1984; WAUTERS a kol., 1994). Cézium sa sorbuje do 
dvoch rôznych typov miest v pôde, a to do regulárneho výmenného komplexu REC (ang. regular exchange 
complex), ktorý je asociovaný s ílmi a humínovými zložkami pôdy a do FES, ktoré sú asociované s illitovou 
frakciou ílov (WAUTERS a kol., 1996b). Jedným z kľúčových parametrov nevyhnutných v modelovaní 
dynamických vlastností rádiocézia v pôdach, sedimentoch a vodách je distribučný koeficient medzi tuhou 
a kvapalnou fázou (Kd). Na rozdiel od rádiostroncia, ktorého distribúcia medzi fázami je založená na 
klasickom princípe iónovej výmeny, distribúcia rádiocézia je komplexnejšia a zložitejšia, pretože tento 
proces sa riadi špecifickými sorpčnými vplyvmi (WAUTERS a kol., 1996a).Pri týchto procesoch môžu nastať 
dva prípady: prípad, kedy ión K+ je jediným kompetitívnym iónom a prípad, kedy sú oba ióny (K+ aj NH4

+) 
kompetitívnymi pre sorpciu 137Cs (WAUTERS a kol., 1996; COMANS a kol., 1989). 

Pri štúdiu adsorpcie sa veľké úsilie venovalo a venuje matematickej formulácii rovnovážnych 
závislostí vychádzajúcich z určitých predstáv o mechanizme pôsobenia adsorbenta na adsorbovanú látku. 
Zložitosť a rôznorodosť síl uplatňujúcich sa pri adsorpcii, ako aj možnosť ich vzájomnej kombinácie je 
príčinou toho, že v tejto oblasti sa nepodarilo dosiaľ urobiť jednoznačne platné zovšeobecnenia. Interakcie 
medzi adsorbentom a adsorbátom sú funkciou ich adsorpčných potenciálov. Termodynamickú 
charakteristiku sústav vyjadrujeme často adsorpčnými izotermami. Ako adsorpčné izotermy sa označujú 
rovnovážne závislosti koncentrácie adsorptíva v tekutej fáze od koncentrácie adsorbátu na adsorbente pri 
konštantnej teplote, teda závislosti typu: 
 

( )Txfy =  

 
Langmuirova adsorpčná izoterma vychádza z dynamickej predstavy adsorpcie. Odvodenie rovnice 

sa zakladá na nasledovných zjednodušujúcich predpokladoch: a) adsorpcia prebieha len na vymedzenom 
povrchu alebo aktívnych centrách, pričom každá častica zaberá len jedno aktívne miesto; b) častice na 
povrchu na seba navzájom nepôsobia a dochádza len k interakcii s povrchom; c) pri maximálnej adsorpcii 
vzniká na povrchu adsorbenta monomolekulová vrstva; d) za rovnováhy sa rýchlosť adsorpcie rovná 
rýchlosti desorpcie; e) energia je stála a nezávisí od pokrytia povrchu. Všeobecná Langmuirova rovnica má 
tvar: 
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a – rovnovážne množstvo adsorbovanej látky; x – hmotnosť adsorbovanej látky; m– hmotnosť adsorbenta; 
amax – maximálne adsorbované množstvo; b – adsorpčný koeficient (závisí od teploty); cE– rovnovážna 
koncentrácia adsorbovanej látky. 
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Freundlichova adsorpčná izoterma sa často používa v oblasti nízkych tlakov (u plynov) a nízkych 
koncentrácii (u roztokov). Formuluje sa empiricky. Rovnica je približným matematickým vyjadrením 
izotermy pre prípad, keď sa častice navzájom neovplyvňujú, pričom povrch je heterogénny a rozloženie 
aktívnych miest na povrchu je podľa adsorpčného tepla exponenciálne. 

n
l

cka ⋅=  

k – konštanta (závisí od charakteru adsorbenta a adsorbovanej látky); n
l

 – konštanta (závisí od teploty a pre 
n vždy platí n>1) 

Z hľadiska experimentálneho príspevku bolo cieľom tejto práce kvantifikovať sorpčné 
charakteristiky pôdy prostredníctvom premerania príslušných adsorpčných izoteriem (Langmuirovej a 
Freundlichovej). 

Materiál a metódy 

Odber vzoriek zemín 
Vzorka neaktívnej pôdy pedologicky reprezentatívna pre danú oblasť bola odobratá dňa 10.3.2003 

v záhrade čistiacej stanice kvapalných rádioaktívnych odpadov (objekt č. 41) nachádzajúcej sa v areáli 
Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice blok A–1. Odberové miesto sa vybralo podľa výsledkov 
mapovacieho merania odozvy detektora v záhrade objektu č.41, vykonané v pravidelnej sieti 2,5x2,5 m. Na 
základe získaných výsledkov sa odobrala vzorka pôdy, ktorá sa okrem svojej pedologickej reprezentatívnosti 
mohla považovať za nekontaminovanú 137Cs. 
 

Použité prístroje a chemikálie 

 

Gamaspektrometer Scintilation Detector 54BP54/2–X NaI (Tl) (Scionix Holland, Holandsko), 
Sústava sa skladala z: microACE – viackanálový analyzátor (MCA), NaI (Tl) detektor 51BP51/2 studnicový, 
rozmery kryštálu 51x51 mm s valcovým otvorom s priemerom 52x39 mm (rozlíšenie pre 662 keV (137Cs): < 
8%), báza fotonásobiča Model 296 pre detektory NaI obsahujúca nízkopríkonový zdroj vysokého napätia, 
napájacie obvody fotonásobiča, spektroskopický predzosilňovač, scintivision – analyzačný software pre 
gamaspektrometriu s NaI (Tl) detektormi. 

CsCl p.a. (Serva Feinbiochemica, Heidelberg, Nemecko); beznosičový roztok 137CsCl o aktivite 
100 kBq  (VUJE, a.s. Jaslovské Bohunice). 

Montmorilonit K-10 (Aldrich, Švajčiarsko) 
 

Podmienky stanovenia adsorpčných izoteriem pre vzorku pôdy a montmorilonit K-10. 

 

Do vodotesne uzatvárateľných 10 ml centrifugačných skúmaviek sme dávkovali 2 ml roztoku CsCl  
o koncentrácii 0,5 resp. 0,1 mol.dm-3, 3 ml rádioindikátora 137Cs (považovaného za beznosičový) a 1 g 
vzorky montmorilonitu resp. neaktívnej pôdy. Zmesy sme trepali s frekvenciou 120 kmitov/min s d ĺžkou 
kmitu 40 mm. Čas potrebný na dosiahnutie rovnovážneho stavu pre obe matrice sa stanovil experimentálne. 
Tento čas sme pre obe vzorky určili na 40 min. Skúmavky sme potom centrifugovali 30 min pri 3500 ot.min -

1 (separačná schopnosť 1740). 

Výsledky a diskusia 

Za vybraných experimentálnych podmienok uvedených v predchádzajúcej časti sme realizovali 
stanovenie adsorpčných izoteriem pre montmorilonit K-10 a pre vzorku pôdy. Získané výsledky pre 
montmorilonit uvádzame v tab. 1 a pre pôdu v tab. 2. Grafické znázornenie príslušnej adsorpčnej izotermy 
pre montmorilonit K-10 uvádzame na obr. 1 a pre pôdu na obr. 2. Linearizáciu Langmuirovej a 
Freundlichovej izotermy pre montmorilonit ilustrujeme na obr. 3 resp. 4 a linearizáciu Langmuirovej a 
Freundlichovej izotermy pre pôdu na obr. 5 a 6. Z obr. 3 je vidieť, že pre montmorilonit je adsorpcia 
výhodne opísateľná Langmuirovou izotermou, čo vedie k predstave, že na časticiach montmorilonitu sa 
vytvára monoiónická vrstva. Porovnanie obr. 5 a 6 dokazuje, že oba študované typy izoteriem pre pôdu sa 
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môžu považovať iba čiastočne za adekvátne, pretože pre rozloženie aktívnych miest na povrchu je do určitej 
miery použiteľný aj  exponenciálny tvar Freundlichovej izotermy.  

Výsledky sa teda dajú zhrnúť nasledovne: V oboch prípadoch (pre montmorilonit aj pre pôdu) 
sorpcia cézia koreluje viac s Langmuirovou izotermou ako s Freundlichovou. V prípade montmorilonitu je 
korelácia s Langmuirovou izotermou jednoznačná. V prípade pôdy je táto jednoznačnosť menej výrazná. 

Z tejto skutočnosti vyplýva, že adsorpcia v oboch prípadoch prebieha na vymedzenom povrchu 
a každý ión cézia zaberá len jedno aktívne centrum. Pri maximálnej adsorpcii vzniká na povrchu adsorbenta 
monoiónická vrstva. Za týchto okolností sa dá považovať energia adsorpcie za stálu a nezávislú od pokrytia 
povrchu. 

Vzhľadom k nepresnostiam pri matematickom vyhodnotení linearizácie izoteriem podľa Langmuira, 
ktoré vyplývajú najmä z obmedzeného počtu realizovaných experimentov, nie je možné s dostatočnou 
spoľahlivosťou určiť maximálnu sorpčnú kapacitu cézia na študovaných matriciach. Táto skutočnosť je 
zapríčinená širokou paletou sorpcieschopných zložiek pôdy. 

Tab. 1 Výsledky experimentálneho stanovovania adsorpčných izoteriem pre systém  
montmorillonit K10 / vodný roztok CsCl  
 

Relatívna 
aktivita pred 

sorpciou 
[Bq/0,001L] 

Molarita 
pred 

sorpciou 
[mmol/L] 

PREPOČÍTAVAC
Í FAKTOR 
[0,001mmol/Bq] 

Koncentrácia 
Cs pred 
sorpciou 

[mmol/0,005 L] 

Rovnovážna 
relatívna 
aktivita 

[Bq/0,001L] 

Rovnovážna 
molarita 
[mmol/L] Vzorka 

Ap c0 η c0T Ar cE 
1 480 0,04 0,00008333 0,0002 45 0,00375 
2 480 0,4 0,00083333 0,002 55 0,04583 
3 480 4 0,00833333 0,02 114 0,95000 
4 480 40 0,08333333 0,2 250 20,83333 
5 480 200 0,41666667 1 419 174,58333 

Vzorka 
Koncentrácia 
Cs po sorpcii 

[mmol/0,005 L] 

Zdanlivá 
(merná) 

adsorpcia 
[mmol/g] 

Reciproká 
rovnovážna 

molarita 
[L/mmol] 

Reciproká 
merná 

adsorpcia 
[g/mmol] 

Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 
[log (mmol/L)] 

Logaritmus 
mernej 

adsorpcie 
[log (mmol/g)] 

 cET a 1/cE 1/a log cE log a 
1 0,00001875 0,00018125 266,66666667 5517,241379 –2,425969 –3,741722 
2 0,00022917 0,00177083 21,81818182 564,705882 –1,338819 –2,751822 
3 0,00475000 0,01525000 1,05263158 65,573770 –0,022276 –1,816730 
4 0,10416667 0,09583333 0,04800000 10,434783 1,318759 –1,018483 
5 0,87291667 0,12708333 0,00572792 7,868852 2,242003 –0,895911 
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Obr. 1 Závislosť a= f(cE) pre montmorillonit 
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Tab. 2 Výsledky experimentálneho stanovovania adsorpčných izoteriem pre systém  
neaktívna vzorka pôdy / vodný roztok CsCl 

 

Vzorka 
Relatívna aktivita 

pred sorpciou 
[Bq/0,001L] 

Molarita 
pred 

sorpciou 
[mmol/L] 

Prepočítavací 
faktor 

[0,001mmol/Bq] 

Koncentrácia  
Cs pred sorpciou 
[mmol/0,005 L] 

Rovnovážna 
relatívna 
aktivita 

[Bq/0,001L] 

Rovnovážna 
molarita 
[mmol/L] 

 Ap c0 η c0T Ar cE 
1 480 0,04 0,00008333 0,0002 42 0,00350000 
2 480 0,4 0,00083333 0,002 80 0,06666667 
3 480 4 0,00833333 0,02 137 1,14166667 
4 480 40 0,08333333 0,2 338 28,16666667 
5 480 200 0,41666667 1 376 156,66666667 

Vzorka 

Koncentrácia  
Cs 

po sorpcii 
[mmol/0,005 L] 

ZDANLIVÁ 
(MERNÁ) 
ADSORPCIA 

[mmol/g] 

Reciproká 
rovnovážna 

molarita 
[L/mmol] 

Reciproká 
merná adsorpcia 

[g/mmol] 

Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 
[log (mmol/L)] 

Logaritmus 
mernej 

adsorpcie 
[log (mmol/g)] 

 cET a 1/cE 1/a log cE log a 
1 0,00001750 0,00018250 285,71428571 5479,45205479 –2,455932 –3,738737 
2 0,00033333 0,00166667 15 600 –1,176091 –2,778151 
3 0,00570833 0,01429167 0,87591241 69,97084548 0,057539 –1,844917 
4 0,14083333 0,05916667 0,03550296 16,90140845 1,449735 –1,227923 
5 0,78333333 0,21666667 0,00638298 4,61538462 2,194977 –0,664208 
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Obr. 2 Závislosť a= f(cE) pre vzorku pôdy 
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Obr. 3 Linearizácia Langmuirovej izotermy pre montmorillonit 
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Obr. 4 Linearizácia Freundlichovej izotermy pre montmorillonit 
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Obr. 5 Linearizácia Langmuirovej izotermy pre vzorku pôdy 
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Obr. 6 Linearizácia Freundlichovej izotermy pre vzorku pôdy 
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