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1  Úvod 
 

Rozvoj jadrovej energetiky prináša so sebou potrebu kontroly koncentrácie 

technogénnych rádionuklidov v okolí technologických objektoch, atómových elektrár ňach a 

závodoch na prepracovanie vyhoreného paliva. Ďalšou  oblasťou je kontrola rádioaktivity 

životného prostredia.  

Deklarovanie špecifickej aktivity v rádioaktívnych odpadoch je aktuálny problém 

z hľadiska vyraďovania jadrovo-energetických zariadení atómovej elektrárne JE Jaslovské 

Bohunice. Nebezpečenstvo predstavuje uvoľnenie rádionuklidov do životného prostredia pri 

likvidácii nízko a stredne aktívneho odpadu z tejto atómovej elektrárne.  

Technécium 99Tc je technogénny rádionuklid, ktorý predstavuje jeden z významných 

beta žiaričov ovplyvňujúcich rádionuklidové zloženie odpadov produkovaných v JE- EBO. 
99Tc s dobou polpremeny T1/2= 2,12.105 rokov patrí k významným rádionuklidom z hľadiska 

uplatňovania a dodržiavania limít merných aktivít platných pre uloženie rádioktívnych 

odpadov na republikovom úložisku RÚ- RAO v Mochovciach. 

Do životného prostredia sa technécium dostáva únikom z vyhoreného jadrového 

paliva. 99Tc je produkované pri štiepení 235U a 239Pu so štiepnym výťažkom – 6,1 %, 

v dôsledku vzdušných jadrových výbuchov, vývojom a prevádzkou jadrových elektrární a v 

malých množstvách aj použitím 99mTc v nukleárnej medicíne.  

Najstabilnejšou chemickou formou technécia je technecistanový anión TcO 4
-. Táto 

forma technécia sa vyznačuje vysokou environmentálnou mobilitou v pôde, v podzemných 

a povrchových vodách. Pri uvoľnení do životného prostredia sa technécium akumuluje v 

rastlinách a živočíchoch, u ľudí sa koncentruje v štítnej žľaze, tráviacom trakte, pečeni 

a v močovom mechúre. Preto je z hľadiska radiačnej kontroly dôležité sledovať migráciu, 

akumuláciu a koncentráciu tohto nuklidu, hlavne v blízkosti jadrových elektrární a 

spracovateľských závodov. 

Technécium – 99 je mäkký beta žiarič s relatívne nízkou mernou aktivitou, preto si 

jeho stanovenie vyžaduje použiť selektívne rádiochemické separačné metódy a vhodnú 

rádiometrickú aparatúru. 

 Najbežnejšie používané meracie techniky využívajúce rádiometrické stanovenie napr. 

nízkopozaďový proporcionálny a scintilačný detektor si často vyžadujú časovo náročné 

separačné procesy a dlhý merací čas. 
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V súčasnosti sa na stanovenie nízkych koncentrácií technécia čoraz častejšie používa 

hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Je to technika, ktorou sa 

dá analyzovať väčšina prvkov periodickej tabuľky v rozsahu koncentrácií mg. kg-1 až ng. kg-1. 
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Ciele dizertačnej práce 
 

- vyvinúť sorpčný materiál pre extrakčnú chromatografiu s vlastnosťami vhodnými pre 

účinnú separáciu 99Tc zo vzoriek životného prostredia 

- stanoviť fyzikálno-chemické parametre pripravených sorpčných materiálov, ako je ich 

kapacita, sorpčné a desorpčné vlastnosti, stabilitu zakotvenej fázy, vplyv kyselín na 

chemickú stabilitu sorbentu 

- porovnať vlastnosti pripravených sorpčných materiálov s komerčným materiálom 

TEVA od firmy EICHROM 

- vypracovať metodické postupy pre vzorky pôd a rádioaktívnych odpadov 

- vypracovať účinné separačné postupy pre izoláciu 99Tc z matríc životného prostredia 

a rádioaktívnych odpadov 

- stanoviť a eliminovať vplyv interferujúcich látok pri stanovení  99Tc   

- optimalizovať separačné postupy izolácie 99Tc z matríc životného prostredia                    

a rádioaktívnych odpadov, vhodné  na meranie pomocou ICP – MS 
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 2.1.  Technécium – pôvod a charakteristika 
 

Technécium je prvok, ktorý má všetky izotopy rádioaktívne. Je to antropogénny 

produkt, ktorý sa do životného prostredia dostáva v dôsledku vzdušných jadrových výbuchov, 

únikom z vyhoreného jadrového paliva a čiastočne použitím technécia (99mTc) v nukleárnej 

medicíne:  

RuTcTcMo rhmh 9910.12,29905,6,9966,99
5
 → → →

− γβ
 

 

Technécium- 99 je produkovaný ako štiepny produkt 235U a 239Pu, s pomerne vysokým 

výťažkom – 6%. Je rozptyľovaný do životného prostredia v palivovom cykle a pri testovaní 

jadrových zbraní. Globálna zásoba 99Tc z testov jadrových zbraní v atmosfére z päťdesiatych 

a šesťdesiatych rokov minulého storočia je vyrátaná na 150 - 200 TBq [1]. Rádioaktívny spad 

z testovania jadrových zbraní prispel ku koncentrácii 99Tc v pôdach - 6,2 mBq. kg-1[2]. 

 99Tc je beta žiarič s energiou Emax = 0,292 MeV a dobou polpremeny T1/2 = 2,012 . 

105 roka [3].  

V prírodných podmienkach existuje ako technecistanový anión TcO 4
-. Tento anión je 

veľmi mobilný v pôdach , povrchových a  podzemných vodách [3,4].  

Technécium sa správa ako nutričný analóg a môže sa koncentrovať v rastlinách cez ich 

koreňový systém, pričom sa absorbuje do rastlinných membrán. U ľudí a živočíchov sa 

technecistanový ión lokalizuje v tráviacom trakte a štítnej žľaze/ alebo slinných žľazách, 

pečeni a močovom mechúre [5,6]. Preto je nutné monitorovať koncentrácie Tc v blízkosti 

jadrových elektrární a závodov. 

Niektoré izotopy technécia vznikajú štiepením uránu v jadrových reaktoroch 

v nasledujúcich štiepnych  výťažkoch: 

• 99Tc - 6.06 %    
• 101Tc - 5.60 % 
• 102Tc – 4.3 % 
• 103Tc – 3.0 % 
• 104Tc – 1.8 %   
• 105Tc – 0.9 % 
• 110Tc – 0.19 % 

Zo všetkých týchto izotopov technécia môže potenciálne nebezpe čenstvo pre životné 

prostredie predstavovať len 99Tc s dobou polpremeny dlhšou v porovnaní s dobami 

polpremeny ostatných izotopov technécia vznikajúcich pri štiepnej reakcii. 

V tab.1. sú uvedené doteraz známe izotopy technécia [7-9]. 
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Tab. 1. Izotopy technécia. 

Izotop Atómová hmotnosť Typ rozpadu T1/2 Energia MeV 
častíc            žiarenia γ 

92Tc 91.9132 β+ 4.3 min 4.1                       1.3 
93mTc  

 
IP (80%) 

K(20%), e 
 

4.4 min 
                            0.39 (80%) 
                            2.7   (20%) 

 

93Tc 
 

92.90993 
K (88%) 
β+ (12%) 

 
2.7 h 

                            1.35 (63%) 
0.82; 0.64            1.50 (32%) 
                            2.0   (10%)    

 
 

94Tc 

 
 

93.90938 

 
β+ (75%) 
K (25%) 

 
 

50 min 

                            0.87 (98%) 
                            1.5   (24%) 
2.41; 0.9              1.85 (12%) 
                            2.73  (1%) 
                            3.3   (1%) 

 
95mTc 

 
 

K (96%) 
IP (4%) 

β+ (0.1%), e 

 
61 d 

                            0.204 (78%) 
0.68;                    0.58   (42%) 
0.46                     0.84   (32%) 
                            0.039 (4%) 

 
95Tc 

 
94.9075 

 
K 

 
20 h 

0.76 (85%) 
1.07 (9%) 
0.93 (6%) 

 

96mTc 
 
 

IP (100%) 
β+ (0.01%), e 

 
51.5 min 

 
0.034 (100%) 

 
96Tc 

 
95.90775 

 
K 

 
4.3 d 

                            0.84 (100%) 
                            0.80 (100%) 
                            0.77 (100%) 
                            1.12 (17%) 

97mTc  IP, e 91 d 0.096 (100%) 
97Tc 96.9073 K 2.6x106 r  

 
98Tc 

 
 

 
β- 

 
1.5x106 r 

                            0.76 (100%)  
0.3                       0.66 (100%) 

99m2Tc   3.5x10-9 s  

 
99m1Tc 

  
IP, e  

 

 
5.9 h 

0.140 (90%) 
0.002 (90%) 
0.142 (10%) 

99Tc 98.90639 β- 2.12x105 r 0.29 
 

100Tc 
 
 

 
 

β- 

 
 

15.8 s 

3.4                       0.60 
2.9                       0.54   
2.2                       1.14 
                            1.49 
                            1.8   

101Tc  β- 14 min 1.32 (87 %)         0.31 (91%)  
1.07 (6%)            0.54 (5%)    

 
102Tc 

 
 

101.90812 

 
 

β- 

 
 

4.5 min 

                            0.473 
                            0.630 
2                          1.070 
                            1.770 
                            1.980     

103Tc  β- 1.2 min 2.5 
 

104Tc 
  

 
β- 

 
 

18 min 

                            0.31 
                      0.360 
2.4                       0.490 
                            0.680 
                            0.870                              

105Tc  β- 10 min  
e   - vnútorná konverzia žiarenia γ, K – zachytenie elektrónu jadrom, IP – izomérny prechod 
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Známe sú všetky oxidačné stupne technécia, od Tc (VII) – Tc (-I) v slabo kyslých, 

neutrálnych a zásaditých vodných roztokoch.  

 

2.2  Metódy stanovenia technécia - 99 
  

Metódy kvantitatívneho stanovenia dlhožijúceho 99Tc možno rozdeliť na dve hlavné 

skupiny [10,11] : 

• rádiometrické 

• nerádiometrické 

 
99Tc sa stanovuje rôznymi metódami [12]. V tab. 2. sú uvedené rôzne metódy stanovenia 

technécia – 99 a minimálna detegovateľná hmotnosť, ktorú je možné dosiahnuť týmito 

metódami stanovenia. 

 

Tab. 2. Porovnanie citlivosti stanovenia 99Tc pre rôzne metódy [12]. 

Metóda Min. detegovateľná hmotnosť 99Tc [g] 
RTG – fluorescencia 10-5 

gravimetria 10-6 

IČ - spektrometria 10-6 
Spektrofotometria 10-6 - 10-7 

Emisná spektroskopia 10-8 
Polarografia 10-8 - 10-9 

AAS 10-8 - 10-9 
Rádiometria /β 10-9 

Hmotnostná spektrometria 10-10 - 10-11 
Rezonančno – ionizačná MS 10-11 - 10-12 

Neutrónová aktivačná analýza 10-11 - 10-12 
ICP - MS 10-12 

  

 Pri rádiometrickom aj nerádiometrickom stanovení sa dajú použiť rôzne izotopy 

technécia, prípadne stabilného rénia- nosiča Tc - na zistenie chemického výťažku v procese 

separácie technécia- 99. V tab.3 sú uvedené vhodné stopovače Tc na detekciu chemického 

výťažku separácie. 
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Tab. 3. Stopovače Tc na detekciu chemického výťažku separácie technécia- 99 pri rôznych 

metódach stanovenia 

Stopovač Doba polpremeny Metóda stanovenia Nevýhody 
95mTc 60 d γ spektrometria Spekt. interferencie, nutnosť 

separácie, dostupnosť [13]. 
97Tc 2,6. 106 roka ICP-MS Vysoká cena [14] 

97mTc 91 d γ spektrometria Spekt. interferencie, nutnosť 
separácie, dostupnosť [15] 

99mTc 6,02 h γ spektrometria Krátky doba polpremeny, 
interferencie, nutnosť separ. 

[16-18] 
Re stabilný ICP-MS, ICP-AES Spekt. interferencie, rôzne 

chem. správanie [19] 
 

 
2.2.1 Rádiometrické stanovenie 99Tc 
 

Hlavným cieľom separácií bolo dosiahnuť selektívnu chemickú separáciu [20,21]. 

V 50-tych rokoch sa začal používať TBF a amíny s veľkou molekulovou hmotnosťou na 

separáciu U, Th a Pu zo štiepnych produktov. 

Začal sa rozvoj ionexov a selektívnych extraktantov. V rokoch 1960-1970 sa čoraz častejšie 

používala kolónová extrakčná chromatografia na oddelenie a stanovenie rádionuklidov 

v biologických a environmentálnych vzorkách. Ako náplň sa používali rôzne interné nosiče 

(celulóza, silikonizovaná kremelina, mikroporózne polyméry). Rôzne extraktanty sa 

ukotvovali na nosiče:  

• TNOA (tri-n-oktylamín), TOPO (tri-n-oktylfosfín oxid) a HDEHP (kyselina di-2-

etylhexyl-fosforečná) ukotvený  na celolózovom prášku [22,23] 

• kremelina s HDEHP a TBP (tributyl fosfát) [24] 

• mikroporózne polyméry ako inertné nosiče na TEFLÓN [-CF2-CF2-]n,  

PVC [-CHCl-CH2-]n [23] 

 

Rovnako sa využívala aj extrakčná chromatografia, kde sa technécium oddeľovalo z 

matrice použitím rôznych extrakčných činidiel: v 60-tych rokoch sa prevažne na extrakciu 

používalo TBF, v 70- tych cyklohexanón a hydroxid tetrapropylammónia. V 80- tych rokoch 

sa začal používať Aliquat- 336 na separáciu 99Tc, od roku 1993 extrakcia s chloridom 

tetrafenylarzónia a hexónom [113]. 

V súčasnosti sa rádiometrické metódy stanovenia technécia – 99 delia na : 
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a) priame merania beta – žiarenia 99Tc na nízkopozaďových aparatúrach:  

proporcionálny počítač s prietokovým plynným detektorom, kvapalný scintilačný 

detektor 

b) aktivačná analýza s využitím jadrovej reakcie 99Tc (n ,γ) 100Tc 

 

Hlavné metódy koncentrovania a čistenia 99Tc v rádiochemickej analýze [25] sú: 

• rozpúšťadlová extrakcia 

• aniónová výmena 

• adsorpcia 

• spoluzrážanie 

Časté sú prípady, keď sa v separačnom postupe využíva kombinácia dvoch alebo troch 

týchto metód.  

 

V rozpúšťadlovej extrakcii je TcO4
- anión separovaný z vodných vzoriek alebo zo 

zriedených roztokov kyselín a zásad. V práci [26] sa študovala rozpúšťadlová extrakcia TcO4
- 

aniónov z vodných roztokov niektorých minerálnych kyselín- HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, 

solí – NaCl, Na NO3, Na ClO4, K2CrO4, Na2 CO3, hydroxidov – NaOH, NH4OH pomocou 

Ph4PCl v chloroforme a nitrobenzéne. 

Výsledky sa prezentovali vo forme závislostí extrakčných charakteristík TcO4
- 

(rozdeľovací pomer, výťažok extrakcie) od koncentrácie (C6H5)4PCl, H+ a koncentrácie 

konkurenčných aniónov.  

Ukázalo sa, že konkurenčná sila skúmaných aniónov na extrakciu Tc je usporiadaná v poradí  

ClO4
- >> NO-

3 > Cl- > OH-, SO4
2-, CrO4

2-, CO3
2-.  

Významnou extrakčnou metódou je extrakcia iónového asociátu TcO4
- 

s tetrafenylarzóniom, tetrafenylstibóniom, tetrafenylfosfóniom, tetrafenylamóniom [27] do 

chloroformu, nitrobezénu alebo ketónu. 

         Rozdielne redoxné a komplexotvorné vlastnosti anorganických kyselín a ich aniónov, 

vo vzťahu k technéciu môžu mať značný vplyv na správanie sa tohto prvku v extrakčných 

systémoch. Z tohto dôvodu sa skúmali extrakčné charakteristiky TcO4
- s Ph4As+ v prítomnosti 

Cl-,  NO3
- a ClO4

- [28]. 

Vybrali sa extrakčné systémy TcO4
- typu A-H2O/ R, kde A= Cl-, NO-

3 a ClO4
-, R = 

(C6H5)4As+. Bola určená aj rozpustnosť (C6H5)4As -TcO4 vo vode , chloroforme, nitrobenzéne 

a výsledky extrakcií sa prezentovali vo forme závislosti od fázového zloženia a extrak čných 
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konštánt TcO-
4- Cl-, TcO-

4- NO-
3, TcO-

4- ClO4
-. Skúmal sa aj vplyv slabopolárneho 

chloroformu a silnopolárneho nitrobenzénu ako organických fáz. 

           

Jednou z nevýhod použitia iónovýmenej metódy je nižší dekontaminačný faktor pri 

čistení rádionuklidov z nízkoaktívnych odpadov. Pri separáciach sa obvykle používa 

kombinácia dvoch alebo troch  metód koncentrovania a dočisťovania 99Tc spomínaných 

vyššie. Ionexy sú látky s funkčnými skupinami schopnými vymieňať katióny, alebo anióny za 

ekvivalentné množstvo iónov z roztoku, s ktorým sú v styku. Pri výmene iónov sa uplatňujú 

predovšetkým elektrostatické príťažlivé sily [29,30]. 

Chemická a tepelná stabilita ionexu závisí od štruktúry a druhu skeletu ionexu, ako aj 

od charakteru výmenných skupín. V uzavretom systéme prebieha výmena iónov tak dlho, 

kým nenastane rovnováha medzi iónmi v roztoku a iónmi viazanými ionexom. Na vyjadrenie 

tejto rovnováhy sa využíva mimo iných hodnota váhového rozdeľovacieho koeficienta 

definovaného ako: 

 

][

][

gionexusušinynavázka
mlroztokuobjemcelkovýx

roztokuviónuiakoncentrácanalytická
ionexeviónuiakoncentrácanalytickáKd =  

 

Použitie ionexov pre selektívnu separáciu technécia je popisované v prácach  [31-34], 

kde sa používajú  ionexy typu TEVA SpecTM [31,32], BioRad AG–50W–X4 [31,32], BioRad 

AG – 50W – X8 [32], ReillexTM – HPQ [33], VPO2 – 217 [34], u ktorých výťažky technécia 

presahujú 99 %. Boli vyvinuté aj špeciálne bifunkčné anexy [35], ktoré majú vysokú 

selektivitu pre technecistanový anión a sú určené na monitorovanie koncentrácií Tc 

v environmentálnych vzorkách.        

K najznámejším a najpoužívanejším ionexom na separáciu Tc je TEVA Spec kolóna. 

Patrí k najvšestranejším produktom spoločnosti Eichrom Technologies. TEVA kolóna [36,37] 

bola rutinne aplikovaná pre analýzu technécia, meranie tetravalentných aktinoidov a separáciu 

amerícia. Používa sa v extrakčnej chromatografii ako samostatná náplň pre kolónovú 

separáciu alebo v kombinácii s inými kolónami. 

 

Aktívnym komponentom TEVA kolóny je alifatický kvartérny amín, viď obrázok 1. 
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Obr. 1. Alifatický kvartérny amín. 

 

Má vlastnosti podobné typickému silne bázického anexu. Pretože funkčné skupiny sú 

v kvapalnej fáze, majú tieto skupiny väčšiu flexibilitu ku koordinácii okolo cieľových 

aniónov. To znamená, že práca týchto iónov je všeobecne vyššia v nízkych koncentráciách 

kyselín. 

Ako vidieť zo závislosti kapacitných pomerov od koncentrácie HNO3 na obr. 2, pri nízkych 

koncentráciách kyseliny dochádza k vysokému navýšeniu analytickej koncentrácie technécia 

na sorbente. 

Obr. 2. Závislosť kapacitných pomerov od koncentrácie HNO3 pre TEVA sorbent [36,37] 
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 Z retencie Tc (VII) vidno, že sa tento anión silne viaže v roztokoch s nižšou 

koncentráciou kyselín. Použitie TEVA kolóny na analýzu Tc sa stalo priemyselným 

štandardom. TEVA Spec kolóna je dostupná aj v diskovom formáte, kde je možné dosiahnuť 

prietok od 200 ml. min-1. V tab. 4 sú uvedené základné charakteristiky TEVA Spec kolóny. 

 

Tab. 4. Charakteristika TEVA Spec sorbentu   [37] 

Stacionárna fáza Neriedený AliquatTM 336 

Nosič Akrylový ester – neiónový polymérny nosič 

Dostupné primery častíc 20-50μm, 50-100μm, 100-150μm 

Vkladaný extraktant 40% 

Hustota lôžka [g/ml] 0,35 

vs, ml/ml lôžka 0,158 

vm, ml/ml lôžka 0,68 

vs/vm 0,233 

Vypočítaná kapacita sorbentu 0,268 mmol Cl -/ml lôžka 

Experimentálne zmeraná kapacita sorbentu 0,233 mmol Cl -/ml lôžka 

Odporúčaná pracovná kapacita sorbentu 20% vypočítanej kapacity 

 

Prepočet mm = 16/mesh [38] 

 

2.2.2  Nerádiometrické stanovenie 99Tc 
 

Koncentrácie 99Tc v environmentálnych vzorkách sú veľmi blízke detekčnému limitu 

rádiometrických meraní, alebo sú pod ním. 

Nerádiometrické metódy stanovenia sú založené na využívaní hmotnostnej 

spektrometrie. Jednou z metód analýz Tc je hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou 

plazmou - ICP-MS. Táto metóda je vhodná na stanovenie väčšiny prvkov periodickej tabuľky 

na koncentračnej úrovni ppm (mg.kg-1) až ppt (ng.kg-1). Rádionuklidy s dobou polpremeny 

väčšou ako 1.104 rokov sa dajú stanoviť s väčšou citlivosťou a rýchlejšie ako pri použití 

rádiometrickej metódy [39]. 

 

Nevýhodou týchto metód je, že vyžadujú ťažko dostupné a zložité zariadenia. 
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  99Tc je mäkký beta – žiarič, Emax = 0,292 MeV,  jeho koncentrácia v prostredí je veľmi 

nízka (jeho špecifická aktivita je 616 Bq. μg-1) [2,40],  preto je meranie jeho aktivít zd ĺhavé a 

zložité, najmä pri použití konvenčných detekčných metód založených na rádiometrickom 

stanovení, lebo ich detekčné limity nie sú dostatočne nízke a doby merania sú dlhé. 

 

Rýchle, citlivé a spoľahlivé sú metódy založené na hmotnostnej spektrometrii: 

                ICP – MS -  hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou [41-49,63] 

                AMS -  akceleračná hmotnostná spektrometria [50,51] 

                PTI – MS - hmotnostná spektrometria s pozitrónovou termálnou ionizáciou 

               TIMS, RIMS [52-54] 

 

Najpoužívanejšou z týchto techník je ICP – MS [41-49,63]. Táto metóda poskytuje údaje 

o kvantitatívnej aj kvalitatívnej analýze a má viaceré výhody: 

• nízky detekčný limit (0,3 mBq. dm-3) [45] 

• vysoké rozlíšenie 

• presnosť 

• krátky čas merania 

• schopnosť viacprvkovej analýzy 

 

Problém pri stanovení spôsobujú izobarické nuklidy. Vtedy nie je možné stanoviť 

cieľový rádionuklid priamo, lebo rádionuklid aj izobar majú rovnakú polohu m/z píku 

v hmotnostnom - spektre. 

Pri stanovení technécia – 99  sú interferujúce nuklidy 99Mo a 99Ru. Tieto izobary je treba 

eliminovať niektorými separačnými postupmi: 

• selektívnym spoluzrážanie  (s Fe(OH)3) [46] 

• aniónovou výmenou na kolóne [25,55,56,58] 

• rozpúšťadlovou extrakciou [13,57,59-61] 

   

2.3 Technika ICP – MS 
 

Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou [25,62-67] (ICP– MS) je 

relatívne nová technika, ktorou sa môže analyzovať väčšina prvkov periodickej tabuľky 

v rozmedzí ppm (mg.kg-1) až ppt (ng.kg-1). Niekoľko rokov sa ICP – MS používala na 



A. Bartošová: Separačné metódy  pre rádiometrické a hmotnostno-spektrometrické (ICP-MS) stanovenie technécia 

 19 

stanovenie stabilných izotopov, teraz sa jej pôsobenie rozšírilo aj na stanovovanie 

rádionuklidov. Veľa rádionuklidov s dobou polpremeny dlhšou ako 1. 103 rokov sa dá 

kvantitatívne stanoviť na ICP- MS s automatickou nastrekávacou injekčnou jednotkou. 

Rádionuklidy s dobou polpremeny dlhšou ako 1. 104 rokov sa môžu rutinne merať s oveľa 

vyššou citlivosťou a rýchlejšie ako to dovoľovali rádiochemické metódy. Príklad na aplikáciu 

ICP – MS je stanovenie uránu v moči, meranie 237Np v pôdach a pieskoch, analýza 99Tc 

v morskej vode a sedimentoch. 

 

Z fyzikálneho hľadiska existuje päť prípadov, kedy je použitie rádiochemických metód 

menej výhodné : 

• Alfa– rádionuklidy: energie emitovaných alfa– častíc sú blízke a prakticky ich 

nemožno oddeliť žiadnym chemickým postupom. Napríklad 239Pu a 240Pu. 

• Beta častice nie sú emitované s diskrétnymi energiami, takže beta– častice spektier 

rôznych nuklidov sa prekrývajú. Napríklad 147Pm a 151Sm. 

• Merná aktivita rádionuklidu je príliš nízka, respektíve doba polpremeny je príliš dlhá, 

a meranie by dlho trvalo. Napríklad 113Cd (T1/2 = 9. 105 rokov). Môže nastať prípad, 

najmä pri alfa – rádionuklidoch, kedy je pozorovaná značná samoabsorpcia preparátu, 

čo vedie k značným stratám pri meraní, napr. 232Th. 

• Minimálna detegovateľná aktivita nenarastá lineárne s časovou periódou. 

• Rozpadová schéma rádionuklidu nie je dostatočne známa. Napríklad 79Se, s dobou 

polpremeny známou iba ako menej než 6,5.104 roka. 

 

ICP – MS meracie zariadenie tvorí iónový zdroj hmotnostného spektrometra. Základná 

jednotka ICP – MS systému je plazma, iónovo – fokusačný systém, detektor a analyzátor. 

 

Na obr. 3. je vidieť základnú schému typického ICP – MS systému [62]. 
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Obr. 3. Základná schéma typického ICP – MS systému. 

 

Praktické výhody ICP – MS: 

• skrátený merací čas 

• lepšia citlivosť pre dlhožijúce rádionuklidy 

• zníženie množstva chemických separácií  

• často nie je nutná finálna príprava na meranie  

• viacprvková analýza pre alfa a beta – rádionuklidy počas jedného merania 

 

Nevýhody ICP – MS : 

• interferencie  izobarov a prekrývanie píkov spektra  

• matricové efekty vzorky a rozpúšťadla 

• obmedzenia merania ako sú rozlíšenie, medza stanoviteľnosti, detekčný limit  

• rádiologický risk pri práci s krátkožijúcimi rádionuklidmi  

• iné – citlivosť závislá od ionizačného potenciálu pre meraný prvok 

• časť vzorky sa spotrebuje pri analýze 
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Aplikácie ICP – MS na meranie dlhožijúcich rádionuklidov: 

• Kim a kol. [68] merali 240Pu/ 239Pu pomer v pôdach, potom čo skúmali rádiochemické 

postupy. 

• Nicholson a kol. [69] použili ICP– MS na stanovenie beta– emitujúceho nuklidu 99Tc 

v slaných pôdach, sedimentoch a morskej vode. Ako stopovač výťažku použili 95mTc 

a rádiochemicky oddelili Tc od matrice. Chemický vý ťažok sa stanovil meraním  95mTc 

použitím gama – spektrometrie. 

• Morita a kol. [70] stanovovali 99Tc v pôde a sedimentoch, pričom sa dôraz kládol na 

chemickú separáciu 99Tc  od 99Ru. 

• Vo vychladnutom reaktorovom palive stanovoval Robertson a kol. 99Tc a 129I pomocou 

ICP-MS spektrometrie [71]. 

 

2.4  Stanovenie 99Tc v rôznych matriciach 
 

Stanovenie technécia-99 sa robí v rôznych matriciach. 

 

2.4.1  Stanovenie 99Tc v environmentálnych vzorkách 
 

Firma Eichrom Technologies, Inc. vyvinula viacero metodík na stanovenie 99Tc 

v rôznych vzorkách [72-76]. 

  V pôde sa  technécium– 99 [72] lúžilo zo vzoriek použitím 1 mol.dm-3 HNO3 a 

separovalo sa na Eichrom TEVA Spec kolóne. Po eluovaní technecistanového aniónu z 

TEVA kolóny, sa Tc– 99 meralo na kvapalnom scintilačnom detektore po priamom pridaní 

scintilačného koktailu k eluátu. 

Interferencie : 
• Všetky rádionuklidy, ktoré podliehajú beta premene alebo zhášajú pri meraní na 

kvapalnom scintilačnom detektore, sa musia efektívne odstrániť použijúc Eichrom 

TEVA Disk. Ide najmä o C-14, P-32, S-35, Cs-137 a Sr-90. Možné interferencie 

trícia sa dajú eliminovať nastavením meracieho okna nad maximum energie pre 

beta častice trícia. 

• Organická matrica môže zhášať počas merania na LSC. 

• Šesť litrov roztoku sa použilo na premytie TEVA kolóny bez straty 99Tc. Väčšie 

objemy premývacieho roztoku neboli testované. 
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• Vo vzorke s vysokým obsahom prírodného uránu sa zistilo, že stopové množstvá 
234Th ostávajú v kolóne. To spôsobuje pozitívnu chybu v 99Tc okne počas merania 

na scintilačnom detektore. Premytím s HF alebo NaF sa eluuje aj zvyškové tórium. 

 

 Vzorka sa homogenizovala, navážilo sa 10 g pôdy a prenieslo sa do 250 ml kadičky 

spolu s 50 ml 1 mol.dm-3 HNO3. Vzorka sa ďalej zahrievala pri 800C počas 4 hodín, po 

ochladení sa vzorka centrifugovala, k supernatantu sa pridalo 30% H2O2 a zahrievalo sa pri 

800C pokým sa nevymizlo žlté sfarbenie. 

 TEVA kolóna sa kondiciovala premytím 5 ml 1 mol.dm -3 HNO3. Cez kolónu sa 

prepustila vzorka a na záver sa premyla minimálnym objemom vody a pridali sa ešte 2 ml 

0,01 mol.dm-3  HNO3. 

 TEVA kolóna sa preniesla do scintilačnej ampulky, pridalo sa 10 ml scintilačného 

koktailu (Ultima Gold – XRTM alebo Ultima Gold – ABTM), dobre sa premiešalo. 

 Pripravila sa pozaďová vzorka pozostávajúca zo sorbentu, vody a koktailu na 

stanovenie pozadia. 

  Pripravil sa roztok Tc-99 pridaním známeho množstva 99Tc a rovnakého množstva 

sorbentu, vody a koktailu na stanovenie detekčnej účinnosti metódy. 

   
  Technécium– 99 [75-77] vo vzorkách vôd a vegetácie sa stanovovalo pomocou 

extrakčnej chromatografie s TEVA Spec kolónou  a meralo sa na kvapalinovom scintilátore. 

Na určenie chemického výťažku separácie sa pridával stopovač 95mTc, na odstránenie 

nežiadúcich prvkov sa použilo zrážanie s Fe(OH)3. 

 

    Vo vzorkách životného prostredia sa nachádzajú značné množstvá prvkov matrice, 

ktoré sú nežiadúce. Organické zložky sa dajú eliminovať spálením pri teplote 450OC počas 20 

hodín. Anorganické zložky sa dajú odstrániť spoluzrážaním s Fe (OH)3 a aniónovou výmenou 

na ionexe.  

Wigley a kol. [78] stanovovali 99Tc v environmentálnych vzorkách pomocou 

scintilačnej spektrometrie. Vzorky pôd, bioty a sedimentov označené 99mTc stopovačom na 

stanovenie chemického výťažku sa spaľovali pri teplote 5500C, lúžili sa v 8 mol.dm-3 HNO3. 

Kontaminanty sa spoluzrážali s Fe(OH)3 a technécium sa dočisťovalo na TEVA Spec 

chromatografickej kolóne. Dočistenie technécia od ruténia sa dosiahlo extrakciou Tc do 5 % 

tri-n-oktylamínu v xyléne z 2 mol.dm-3 kyseliny sírovej. Xylénová frakcia sa  zmiešala  
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priamo s komerčne dostupným scintilačným koktailom. Chemický výťažok sa stanovoval cez 

meranie aktivity 99mTc na gama detektore a aktivita 99Tc sa merala na kvapalnom scintilačnom 

detektore po vymretí metastabilného Tc-99m. Typické vý ťažky 99mTc sa pohybovali 

v intervale 70 – 95 %.  

Sledovalo sa viacero vplyvov v analytickom postupe na zistenie optimálnych 

podmienok separácie technecistanu, minimalizovanie strát a efektívne odstránenie 

kontaminantov od technécia. Straty vo výťažkoch sa sledovali pri spaľovaní, lúžení 

a separačnej chémii. 

Už v predchádzajúcich štúdiách [78,80] sa predpokladalo, že straty Tc pri jeho 

spaľovaní spôsobuje uvoľňovanie anhydridu technécia (Tc2O7) – produktu dehydrovanej 

kyseliny technecistej (HTcO4) pri tepelnom zahrievaní. Kyselina technecistá sa tvorí 

oxidáciou Tc v prítomnosti organických kyselín v pôde. Prídavok amoniaku neutralizuje 

voľné kyseliny a inhibuje tvorbu HTcO4. Optimálna teplota spaľovania vzoriek je do 5500C, 

pri teplote nad 6000C narastajú straty vo výťažku Tc až na 50 %. 

Pri lúžení technécia je dôležitý výber  kyseliny použitej na lúženie. Ako najvhodnejšia 

kyselina, s ktorou sa dosiahli najväčšie výťažky, sa ukázala 8 mol.dm-3 HNO3. Pri lúžení s 8 

mol.dm-3 kyselinou dusičnou boli chemické výťažky 99 %, pri použití HCl ako lúžiaceho 

činidla boli výťažky okolo 30 %, čo sa vysvetlilo redukciou Tc(VII) na Tc(IV) v HCl pri 

koncentrácii vyššej ako 4 mol.dm-3  [81,82].  

Po lúžení vzorky nasledovalo spoluzrážanie s Fe(OH)3 v amoniakálnom prostredí. 

V tomto kroku sa odstraňujú prechodné kovy, lantanoidy a aktinoidy. V roztoku zostávajú 

alkalické kovy a kovy alkalických zemín: (90Sr, 137Cs), Re (VII), Ru (VIII) a Tc (VII). 

Extrakciou na chromatografickej kolóne sa vzorka čistí a zakoncentrováva. 

Technécium je zachytené na kolóne a alkalické kovy, kovy alkalických zemín, dvojmocné 

prechodné kovy sa eluujú spolu s hlavnými kontaminantami ako sú 60Co, 63Ni, 90Sr a 137Cs. 

 

Vo vzorkách prírodných vôd a pôd [83-85], dažďa a spadu [86], environmentálnych 

vzorkách [41,42] z Japonska sa 99Tc sa meralo na ICP – MS. 

 Stanovenie 99Tc environmentálnych vzorkách je limitované  [86], poznatky o správaní 

tohto rádionuklidu nie sú veľké. Predchádzajúce štúdie sa zameriavali na stanovenie pomeru 
99Tc/137Cs, ktorý je rôzny kvôli migrácii technécia v životnom prostredí. Tieto štúdie 

rozoberali správanie 99Tc v porovnaní s 137Cs alebo s 90Sr, ktorých výťažky sú podobné ako 
99Tc. Pomer rádioaktivít 99Tc/137Cs vo vzorkách vzduchu a dažďa stúpal kvôli testovaniu 
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jadrových bômb. Stanovený pomer 99Tc/137Cs bol o jeden až dva rády vyšší než teoretický, 

ktorého hodnota je okolo 2,6.10-4 . 

Pôdna vzorka [83] sa spopolnila pri 950OC a preniesla do slabo alkalického roztoku, 

ku ktorému sa pridal cyklohexanón na odstránenie 99Ru. 99Tc z organickej fázy sa spätne 

extrahovalo do deionizovanej vody pridaním CCl4 a okyslením 2 % HNO3. Výťažok 99Tc 

závisí do typu pôdy. 

Kvapalinovo – kvapalinová extrakcia je časovo náročná a CCl4  je organické činidlo, 

ktoré má deštrukčný vplyv na ozónovú vrstvu. Preto bola autormi vyvinutá metóda založená 

na extrakčnej chromatografii, na separáciu rádionuklidov ako napr. U, Pu, Tc z vodných 

roztokov. Namiesto kvapalinovej extrakcie bola po spálení vzorky pôdy použitá extrak čná 

chromatografia s TEVA SpecTM, výrobkom firmy EICHROM Technologies. Skúšali sa 

elučné vlastnosti hlavných komponentov na stĺpcovej kolóne a zisťovala sa účinnosť rôznych 

desorpčných agentov na eluovanie Tc. 

 

Autori [43] hľadali optimálne podmienky pre elúciu Tc pre metódou extrak čnej 

chromatografie a odstránenie interferujúceho Ru vo vzorkách morskej, riečnej 

a deionizovanej vody. ICP– MS bolo možné zmerať aj stopové koncentrácie 99Tc (0,3 

mBq.dm-3), čo je vhodné pre monitorovanie vzoriek životného prostredia.  

Hľadala sa vhodná koncentrácia HNO3 pre separáciu 99Tc od 99Ru v prírodných 

vodách na TEVA SpecTM kolóne. 

Pri stanovení 99Tc pomocou ICP– MS musia byť vo finálnom roztoku, po ktorom je 

vzorka injektovaná do meracieho zariadenia, dodržané nasledovné podmienky: 

• úplná separácia 99Tc od 99Ru 

• odstránenie od ostatných prvkov matrice 

• udržanie kyslosti finálneho roztoku menej než 10 % HNO3 

 

Prírodné vzorky sa prefiltrovali cez filter (0,45 μm) a zmiešali s 95mTc a 106Ru, ktoré 

slúžili ako stopovače chemického výťažku.  

  

Postup bol nasledovný: 200 ml deionizovanej alebo morskej  vody s prídavkom 95mTc 

a 106Ru sa upravilo na koncentráciu 0,1 mol.dm -3 HNO3 prídavkom koncentrovanej HNO3 

a roztok sa prepustil cez stĺpec Eichrom TEVA Spec TM. Potom sa stĺpec premýval 40 ml (4 x 

10 ml) HNO3 s rôznymi koncentráciami (1 mol.dm-3, 2 mol.dm-3, 4 mol.dm-3, 6 mol.dm-3, 8 
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mol.dm-3 v prípade deionizovanej vody a 1mol.dm -3, 2 mol.dm-3, 4 mol.dm-3 v prípade 

morskej vody). Na desorpciu Tc sa použilo 10 ml (2 x 5 ml) 12 mol.dm -3 HNO3. 

Na základe získaných výsledkov sa vybrala najvhodnejšia koncentrácia HNO3, pre 

separáciu Tc a Ru. Stĺpec TEVA sa premyl 40 ml (2 x 20 ml)  2 mol.dm -3 HNO3, nakoniec sa 

Tc eluovalo z kolónky 20 ml (4 x 5 ml) 8 mol.dm -3 HNO3. Dosiahnuté výsledky sú v tab. 5. 

 

Tab.5. Vyťažky 95mTc a 106Ru v morskej a deionizovanej vode. 

Výťažok [%] deion. voda Výťažok [%] mor. voda  
Frakcia 

Objem 
 [ml] 95m Tc 95m Tc         95m Tc 106Ru 

Eluát (0,1 M HNO3) 200 0,0 96,8 0,0 95,6 
2M HNO3 20 0,0 3,1 0,1 4,2 
2M HNO3 20 0,1 0,1 0,0 0,1 
8M HNO3 5 99,9 0,0 99,9 0,0 
8M HNO3 5 0,0 0,0 0,0 0,1 
8M HNO3 5 0,0 0,0 0,0 0,1 
8M HNO3 5 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       Najviac Ru sa eluovalo vo frakcii 0,1 mol.dm -3 HNO3, výťažky Tc pre obe vody vo 

frakcii s 8 mol.dm-3 HNO3 boli vyššie ako 99 % a v tejto frakcii sa nenachádzalo prakticky 

žiadne Ru. Najväčšie množstvo majoritných prvkov (Na, Ca, Mg, K) sa eluovali vo frakcii 0,1 

mol.dm-3 HNO3 a koncentrácia týchto prvkov bola nižšia než 20 μg. g-1. 

 
  Vo vzorkách  spadu a dažďa [87] použili autori na separáciu extrakciu s 30 % TOA v 

xyléne. 
99Ru sa touto metódou ťažko extrahovalo, technécium sa čistilo od nečistôt kombináciou 

extraktantov a dosiahol sa tak vysoký stupeň očistenia 99Tc. 

Technécium – 95m, vo forme TcO-
4 sa pridalo k vzorke ako stopovač. Vzorka sa ďalej 

zahrievala na 90oC, aby sa zredukoval jej objem z 2 l na 20 ml. Stanovil sa chemický výťažok 

a vzorka sa opäť zohrievala na platni, s prídavkom HNO3, HCl, hydroxidu sodného 

a hydroxidu amónneho, na zistenie chemickej formy Tc. Zlúčeniny sa pridali vo forme  1 

mol.dm-3  roztokov.  
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Na stanovenie technécia sa  použili dva separačné postupy: 

a )   extrakcia s 4 mol.dm-3 HNO3, zahrievanie na horúcej platni (90OC), 

kvapalinová extrakcia s trioktylamínom (TOA) a cyklohexanónom, TOA sa 

použil ako kvapalinový anex a cyklohexanón na odstránenie Ru. 

           b )  spaľovacia aparatúra, roztok v 1 mol.dm -3 K2CO3, nasledovala kvapalinová 

extrakcia s cyklohexanónom. 

Porovnanie  výsledkov oboch metód je v tab. 6. 

 

Tab. 6.  Výťažky 95mTc pre použité separačné metódy. 

Vzorka postup a) postup b ) 
1 66 % 73 % 
2 65 % 82 % 
3 58 % 78 % 
4 55 % 75 % 

priemer 61 ± 5 % 77 ± 4 % 
 

Ako vidieť z uvedených výsledkov, výťažky 95mTc v postupe b)  boli takmer o 15% 

vyššie. Použitím sublimačnej metódy, bolo vo vzorke menej matricových elementov a stačilo 

použiť už iba extrakciu s cyklohehanónom na odstránenie ruténia. 

Cyklohexanónom, ktorý sa použil po extrakcii TOA/ xylén, z roztoku K2CO3, možno 

dosiahnuť výťažok separácie Tc okolo 80 %. Ruténium, ktorý má stabilný izotop s 

hmotnostným číslom 99, bolo touto metódou ťažko extrahovatelný. Preto použili autori 

kombináciu dvoch extraktantov (TOA a cyklohexanón). 

V prvom kroku, väčšina Tc sa extrahuje do TOA z kyseliny dusičnej, keď vodný 

roztok obsahoval 2 – 5 % HNO3. Narastaním koncentrácie HNO3 nad 5 %, bol pozorovaný 

klesajúci trend extrahovateľnosti Tc do TOA. Zdá sa, že väčšie množstvá NO3
- interferujú s 

aniónom TcO4
-. 

Tc sa extrahovalo z TOA/xylénu do K2CO3. Tc vo vodnej fáze sa kvantitatívne 

extrahovalo do cyklohexanónu, ak bola koncentrácia K2CO3  väčšia ako 0,5 mol.dm-3. 

Extrahované Tc v cyklohexanóne sa spätne extrahovalo do deionizovanej vody na 

stanovenie na ICP – MS. 

Prítomnosť CCl4 v organickej fáze vplýva na extrakčné správanie Tc. Percentuálne 

zastúpenie Tc klesalo s narastajúcim objemom CCl 4. Keď bol pomer CCl4/ cyklohexanón 

väčší ako 1, nebol pozorovaný žiadny pokles Tc v organickej fáze, takže optimálne množstvo 

CCl4 na extrakcii bol alikvotný objem s cyklohexanónom. 
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  Priemerný výťažok bol 67 % a pre destilovanú vodu bola o niečo menšia. Dážď a 

suchý spad obsahujú mnoho matricových elementov, ktoré môžu interferovať pri separácii Tc. 

Zahrievaním na platni sa redukoval objem, sledoval sa vplyv rôznych reagentov pri 

zahrievaní na chemický výťažok, viď tab. 7. 

 

Tab.7. Výťažky 95mTc vo vzorkách dažďa po prídavku reagentov pri odparovaní   vzorky. 

Vzorka Kontrola 
[%] 

HNO3 
[%] 

HCl 
[%] 

NaOH 
[%] 

NH4OH 
[%] 

1 94 69 95 83 93 
2 93 75 89 96 87 
3 95 72 97 98 87 

Priemer 94 ± 1 72 ± 3 94 ± 3 92 ± 1 89 ± 4 
 

 Keď sa vzorky dažďa a suchého spadu koncentrovali, neboli pozorované žiadne straty, 

dosiahol sa výťažok takmer 100 %.  

Nevýhodou tejto metódy bolo to, že technécium sa počas separácie menilo z TcO4
- na 

HTcO4 a Tc2O7, TcCl7, NaTcO4, NH4TcO4.  

 

Výsledky s prídavkom reagentu indikujú, okrem HNO3, že technécium sa menilo na iné 

chemické formy ako TcCl7, NaTcO4, a NH4TcO4. Tieto látky sú stabilné a pri teplotách 70-

800C sa neočakávali žiadne straty výťažku Tc. Po prídavku reagentov sa však nezvýšil 

chemický výťažok 95mTc, čo bolo pravdepodobne spôsobené tým, že množstvo reagentu 

pridaného ku vzorke bolo menšie ako množstvo matricového prvku, a tak ich vplyv na 

transformáciu Tc sa nedal pozorovať. Vzorky s prídavkom kyseliny dusičnej mali najmenší 

výťažok, čo bolo prípadne zapríčinené nasledovným procesom: 

   

2 HTcO4 → Tc2O7 + H2O 

 

Detekčný limit meracieho zariadenia bol 0,03 mBq. ml -1. Separačnou metódou 

použitou autormi sa dosiahli výsledky, na základe ktorých sa dá stanovovať koncentrácia  
99Tc vo vzorkách dažďa a spadu použitou metódou pomocou ICP – MS. 

 

Na stanovenie ultranízkych koncentrácií 99Tc, 230Th a 234U vo vzorkách pôd aplikoval 

Hollenbach a kol. [88] ICP – MS s nástrekovým prekoncentračným (FI- ICP– MS) systémom. 

FI- ICP – MS metóda má väčšiu citlivosť a menej interferencií v porovnaní s klasickou ICP – 
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MS. Detekčný limit sa zlepšil desaťnásobne. Detekčný limit v pôdach pre 99Tc, 230Th a 234U 

bol 11 mBq. g-1 (0,02 ng. g-1), 3,7 mBq. g-1 (0,005 ng. g-1) a 0,74 mBq. g-1 (0,003 ng. g-1). 

 PepLab systém vybavený dvoma šesťvstupovými ventilmi, dvoma regulujúcimi 

ventilmi a dvoma peristatickými pumpami sa použili ako nástrekový systém na on – line 

predúpravu vzorky. Dve borosilikátové mini kolónky boli pribalené s TEVA – Spec kolónou, 

detailný operačný program bol naprogramovaný na selektívnu kapacitu štyroch druhov 

roztokov.  

FI systém sa použil na separáciu a koncentráciu rádionuklidov na meranie 99Tc.  

Vzorky sa zmiešali s Na2O2 a digerovali zmesou HCl, HNO3 a HClO4. Roztoky sa 

pumpovali cez TEVA Spec kolónu (pre 99Tc stanovenie), resp. TRU Spec kolónu (pre 230Th a 
234U stanovenie) a analyty sa ukotvili do adsorbátora tuhej fázy, odkiaľ sa priamo eluovali do 

nebulizátora hmotnostného spektrometra s iónovo indukovanou plazmou.  

TEVA Spec kolóna sa premývala 0,5 mol.dm-3 HNO3 po sorpcii vzorky a 
99Tc sa 

eluovalo z  kolóny 8 mol.dm-3 HNO3. 

Re (50 ng.dm-3) sa pridal ako interný štandard. Pred nástrekom roztoku do HR-ICP–MS sa 

vzorka prefiltrovala, aby sa predišlo upchávaniu v injekčnom systéme. 

 Pre rádiochemické stanovenie 99Tc sa 5 g vzorky pôdy lúžilo v zmesi kyseliny sírovej 

a persíranu draselného. Technécium z výluhu sa extrahovalo s TBP (tri-n-butylfosfát). 

Organická fáza sa zmiešala so scintilačným koktailom a 99Tc aktivita sa merala na 

scintilačnom detektore. 

Výťažky Re a 99Tc a pomer Re /99Tc v TEVA kolóne sú v tab. 8. 
 

Tab. 8. Výťažky Re a 99Tc a pomer Re /99Tc v jednotlivých frakciách po TEVA kolóne. 

Separač.krok 98Mo [%] 99Tc [%] Re [%] Ru [%] Re/Tc 

zavádzací 86 1 0 100 - 

premývací 14 0 1 2 - 

elučný 2 98 97 0 0,99 

 

Väčšina Ru sa odstránila vo vzorke pri zavádzacom a premývacom kroku, zatia ľ čo 

98% Tc a Re ostalo v elučnom kroku. Pomer Re/99Tc  v eluáte sa konštantne pohyboval okolo 

0,99.  

Retencia technécia- 99 je vysoká na TEVA kolóne v zriedenej kyseline dusičnej,  

zatiaľ čo v koncentrovanejších roztokoch HNO3 je retencia Tc nízka. Rénium sa správa 

podobne ako 99Tc. 
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 Keďže koncentrácie 99Ru a 98Mo v pôdach sú 103 – 105 násobne vyššie než 99Tc, 

interferenčné efekty pri 99 m/z od 99Ru a 98MoH+ môžu spôsobiť niekoľko problémov 

v stanovení ultra nízkych obsahov 99Tc na HR– ICP– MS. V tejto práci sa interferujúce prvky 

Ru a Mo efektívne eliminovali nástrekovým systémom. Dekontaminačné faktory pre Mo sa 

nachádzali v intervale 4,2. 103 – 4,3. 104 a pre ruténium boli  4,8. 105 – 1,8. 106. V tab. 9 sú 

výsledné koncentrácie 99Tc a interferujúcich prvkov. 

 

Tab. 9. Výsledné koncentrácie 99Tc a interferujúcich prvkov. 

Vzorka  [g] výťažok [%] 99Tc [Bq.kg-1] 89Mo [ng.g-1] 99Ru [ng.g-1] 
3 77 4,9 ± 0,1 1,9 1,3 
4 45 3,1 ± 0,12 142 1,4 
5 52 2,9 ± 0,11 3,223 1,7 
6 91 3,8 ± 0,09 593 3,4 

 

V tab.10 sú porovnanie výsledkov pre stanovenie 99Tc získaných zmerania na ICP-MS 

a rádiochemickou metódou meraním na scintilačnom detektore vo vzorkách pôd. 

 

Tab. 10. Porovnanie výsledkov pre stanovenie 99Tc na ICP-MS a rádiochemickou meraním. 

FI-ICP-MS 
          [mBq.g-1]                           [ng. g-1] 

Rádiometrické stanovenie 
           [mBq.g-1]                           [ng. g-1]         

455 0,723 426 0,677 
407 0,647 437 0,695 
440 0,630 433 0,688 
418 0,671 455 0,723 
433 0,658 440 0,700 
396 0,700 411 0,653 
422 0,682 429 0,682 

427 ± 9 0,678 ± 0,014 433 ± 8 0,689 ± 0,013 
 

HR– ICP– MS s on – line prietokovým injekčným systémom sa použil na meranie 
99Tc v pôdach. Prietokový injekčný systém, s dvoma mini kolónami TEVA – Spec kolónami 

umožnil redukciu objemu vzorky a čas analýzy, takže ultrastopové koncentrácie 99Tc 

v environmentálnych vzorkách sa môžu stanovovať kvantitatívne v 5 g pôdy  za 3 – 5 hodín 

na vzorku. 

V porovnaní s konvenčnými analytickými metódami, množstvo vzorky kleslo 5 – 10 

krát a čas analýzy sa skrátil päťnásobne. 

V dôsledku toho, môže byť FI–HR-ICP–MS použitá ako alternatíva pre analýzu 

environmentálnych vzoriek, kedy sú veľkosť vzorky a čas analýzy limitované. Táto metóda 
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môže byť taktiež použitá pre rýchle meranie dlho–žijúcich rádionuklidov vo vysoko 

aktívnych vzorkách, ktoré by mohli spôsobiť kontaminovanie meracej techniky v analytickom 

procese. 

  

 Stanovovaním ultranízkych koncentrácií 99Tc v pôdach sa venoval aj Kim [89]. 

Rovnako ako v predchádzajúcej práci sa technécium meralo na FI-ICP-MS. 99Tc sa 

dočisťovalo a koncentrovalo na TEVA Spec kolóne, sorbovalo sa v 0,4 mol.dm -3 HNO3 

a eluovalo sa 8 mol.dm-3 HNO3. 

Rovnako sa použilo 185Re ako vnútorný štandard na zistenie chemického výťažku 

a interferujúce prvky sa odseparovali z TEVA kolóny premývaním 0,1 mol.dm -3 HNO3.  

Dekontaminačné faktory pre molybdén boli priemerne 1,6.104 a pre ruténium sa 

dosiahli priemerné hodnoty dekontaminačného faktora 9,9.105.  

 

 Koncentrácie 89Mo a 99Ru v eluáte s 8 mol.dm-3 HNO3 boli nízke, pohybovali sa 

v intervale 1,42 - 3,22 ppt a 1,3 - 3,4 ppt. Pomer 89Mo/ 99Tc bol menší ako 0,0001. Pomer 
99Ru/99Tc bol v rozmedzí 0,01–0,009. 

 Chemické výťažky v eluáte z ICP-MS nástrekového systému sa pohybovali v intervale 

52 % - 91%. Koncentrácie 99Tc boli 2,9 - 4,9 Bq. kg-1. 

 

Ihsanullah a East [12,90] analyzovali súvislosti vplyvu dlhodobých účinkov a 

správania sa 99Tc v životnom prostredí a dopad jadrového priemyslu na koncentráciu Tc vo 

vzorkách životného prostredia. 
99Tc, ako NH4TcO4 sa použilo na zistenie rádiochemického výťažku separácie a 

dekontaminačného procesu. Izotop 99mTc sa použil na optimalizáciu rádiochemického  

výťažku. Technécium –99m nebolo vhodné použiť na dlhšie trvajúce experimenty, kvôli jeho 

krátkej dobe polpremeny, preto sa v niektorých vzorkách použilo 95mTc na stanovenie 

výťažku i ako stopovač pri separácii z environmentálnych vzoriek. Ru vo forme RuCl3 sa 

pridávalo na stanovenie dekontaminačného faktoru a 103Rh sa použil ako vnútorný štandard  

pri meraní na ICP – MS. 

Technécium z 5 – 30 litrov prefiltrovanej morskej vody alebo dažďa, sa koncentrovalo 

na ionexe – Dowex 1– x 8. Potom sa Tc eluovalo 40 – 45 ml 12 mol.dm -3 HNO3 a eluát sa 

odparil a následne rozpustil v 50 – 100 ml  2 mol.dm -3 H2SO4 s prídavkom 2 ml H2O2. 

Vzorky bioty, 1 – 30 g  sa vysušili pri 1100C a lúžili sa 9 mol.dm-3 HNO3. Potom sa vzorka 

odparovala na horúcej platni, až kým sa prestali uvoľňovať plyny dusíka. Zvyškový roztok sa 
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prefiltroval, filtrát sa odparil a následne rozpustil v 50 – 100 ml 2 mol.dm -3 H2SO4 

s prídavkom 2 ml H2O2. 

Pôdy a sedimenty (10 – 20 g) sa spaľovali v peci pri 6000C počas 24 hodín. K popolu 

sa pridalo 50 – 100 ml  2 mol.dm-3 H2SO4 spolu s 2 ml H2O2. Roztok sa prefiltroval. Ru sa 

odstraňovalo extrakciou s CCl4/ cyklohexanónom, vzorka sa dočisťovala extrakciou s TOA/ 

xylénom. Nakoniec sa Tc separovalo cez Dowex kolónu, kde sa eluovalo 12 mol. dm -3 HNO3. 

Chemický výťažok 99mTc sa meral na gama- detektore, 99Tc sa meralo na ICP – MS. 

Keďže ICP–MS metóda je založená na meraní hmotnosti prvkov, izobarické 

interferencie pri  pomere m/z =99 musia byť odstránené. Pri meraní 99Tc sú významné dva 

izobarické nuklidy – molybdén a ruténium, ktoré je potrebné odseparovať zo vzorky. 
99Mo je rádioaktívny izotop (T1/2 = 67 hod). 99Ru je stabilný izotop, prírode má výskyt 12,7 %, 

dá sa odstrániť zrážaním a rozpúšťadlovou extrakciou. 

Finálny roztok pripravený na meranie, musel byť vo vhodnej forme: < 2 % HNO3, 

roztok s vyššou koncentráciou kyseliny dusičnej pôsobí deštrukčne na meracie zariadenie, 

koncentrácia soli < 0,1 % a výsledné roztoky museli byť bezfarebné. 

 

Dekontaminácia ruténia sa prevádzala extrakciou vzorky s CCl 4 a dočisťovaním 

extrakciou s cyklohexánom [91].  

Chemické výťažky pre rôzne typy vzoriek v  separačných krokoch boli nasledovné: 

Vodná vzorka :  

1. vzorka → ionex→ odstránenie Ru → ICP- MS                65 ± 15 % 

2. vzorka → odstránenie Ru → ICP – MS    75 ± 20 % 

Biota : 

1. vzorka → popol (6000 C) → 3 mol.dm-3 H2SO4 → 

 → extrakcia s TOA/ xylén → ionex→ ICP- MS   15 % 

2.   popol - tavenie (Na2O2) → HCl → ppt (Ni, Fe) → 

→ ionex → extrakcia s cyklohexanónom →  

→ premývanie s chloroformom → ICP- MS   10 % 

3.  reflux/ lúženie (9 mol.dm-3 HNO3) → odstránenie Ru → 

            → ionex → ICP- MS       70 ± 11 % 

Pôdy a sedimenty : 

1.  lúženie → odstránenie Ru → ionex→ ICP- MS   20 % 

2.  popol → odstránenie Ru →  ionex → ICP- MS   65 ± 15 % 
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V polovici 90-tych rokov unikali zo Sellafieldu UK vo veľkom množstve kvapalné 

výpuste obsahujúce aj množstvá 99Tc, do životného prostredia. Tieto výpuste postupne 

migrovali do Severného oceánu a okolitých morí. 
 

 Ikäheimonen a kol. [92], Smith a kol. [93], Lindhal [94], Brown [95], Wigley [96] 

a McCartney [97] stanovovali 99Tc vo vzorkách rýb, chalúh, homárov, garnátov, mušieľ a 

morskej vody zbieraných z rôznych oblastí Baltického [92-94], Barentsovho mora [95] 

a pobrežných vôd Anglicka [96,98]. Metóda bola založená na extrakčnej chromatografii a 

následnom meraní Tc na kvapalnom scintilátore alebo ICP- MS.   

Kvôli vysokej mobilite technecistanového aniónu v morskom prostredí, sa používa 
99Tc v niektorých oceánografických štúdiách ako indikátor kontaminácie oceánov, morí a 

morských živočíchov najmä po úniku RaO do životného prostredia zo Sellafieldu 

[93,98,99,119]. 

Fucus vesiculosus je morský organizmus, ktorý dobre znáša poloslané podmienky 

v Baltickom mori [92]. Vzorky týchto živočíchov sa zbierali pozdĺž pobrežia Fínska v rokoch 

1994 - 1999. 

Separácia Tc bola založená na extrakčnej chromatografii na Eichrom TEVA Spec 

kolóne, kde sa ako extraktant použil alifatický kvartérny amín.  

Vzorky morskej vody sa odparili a vysušili pri 1050 C a homogenizovali, k 10 g sušiny sa 

pridalo 40 ml 8 mol.dm-3 HNO3 a cez noc sa uschovali v ľade. Po pridaní 99mTc sa vzorka 

zahrievala s prídavkom 30% H2O2, po odparení do sucha sa zvyšok rozpustil v 25 ml 0,1 

mol.dm-3 HNO3 opäť sa pridal peroxid vodíka a vzorka sa zahrievala 30 min pri 90 0 C. Potom 

sa nechala pretiecť cez TEVA kolónu. Kolóna sa premývala 5 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3. 

Technécium vo forme technecistanu (TcO4
-) je vysoko rozpustný a zostáva v roztoku. Po 

redukcii na Tc 4+ sa Tc vyzráža s Fe(OH)3. 

Vzorka morskej vody sa preniesla do plastickej skúmavky, koncentrovanou HCl sa 

upravilo na pH = 4, pridali sa stopovače 99m Tc a železa, pridal sa K2S2O5, ktorý redukuje Fe3+
 

na Fe2+ a Tc7+ na Tc4+. Pri pH = 9 s 32 % roztokom NaOH sa vyzrážalo železo vo forme 

Fe(OH)3 a  so železom sa spoluzrážalo technécium. Zrazenina sa rozpustila v koncentrovanej 

HCl. Pridal sa H2O2 na zoxidovanie Tc a vyzrážalo sa Fe(OH)2 s NaOH. Tc ostalo v roztoku, 

ktorý sa opäť okyslil na pH = 4, pridal sa K2S2O5 a Fe nosič. Zrazenina sa rozpustila 

koncentrovanou HNO3, pH sa zvýšilo na 7 koncentrovaným NH3 a odfiltrovalo sa Fe(OH)3. 

Roztok sa naniesol na kolónu a TEVA Spec kolóna sa premývala 5 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3 a 

20 ml 2 mol.dm-3 HNO3. Technécium – 99 sa zachytilo na kolóne a interferujúce izotopy sa 
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odstránili elúciou s 0,1 mol.dm-3 a  2 mol.dm-3 HNO3. Sorbent s nasorbovaným Tc sa 

preniesol  do 20 ml scintilačnej vialky. 

Pripravila sa séria štyroch štandardov. Chemický výťažok sa meral na gama- detektore 

spolu s 1 ml 99mTc. Pomer nameraného 99mTc vo vzorke k nameranému 99mTc v štandardoch 

predstavoval chemický výťažok analýzy. Po stanovení výťažku sa vialky na týždeň odložili, 

kým nevymrelo  99mTc, pridal sa 15 ml Ultima Gold AB kvapalný scintilačný koktail a vzorky 

sa zmerali na nízko – pozaďovom scintilačnom spektrometri. 

Koncentrácie 99Tc vo fucus vesiculosus sa pohybovali medzi 1,6 – 11,6 Bq. kg-1 na 

sušinu. Koncentrácia 99Tc v týchto živočíchoch od roku 1994, 5 mesiacov po prvých 

výpustiach zo Sellafieldu  narastala až do začiatku roka 1998.  

Koncentrácie 99Tc vo vzorkách  morskej vody boli pod detekčným limitom (0,16 Bq.m-3). 

Smith [93] stanovoval aktivitu 99Tc vo vzorkách hnedých chalúh vo vybraných 

staniciach pozdĺž Švédska v rokoch 1991, 1995 a 2001. Aktivita 99Tc narastala od 30 Bq.kg-1 

až po 230 Bq.kg-1 kvôli rádioaktívnym výpustiam zo Sellafieldu (UK), ktoré sa cez oceán 

transportovali až ku švédskemu pobrežiu.   

  

Stanovovaním 99Tc v environmentálnych zložkách sa vo svojej práci venoval 

Anderson [100]. Technécium-99 sa izolovalo zo vzoriek so stopovačom chemického výťažku 

- 97Tc. Pri  separácii z matrice sa kombinovala ionovýmenná chromatografia s extrakciou 

s iónovými asociátmi (s hydroxidom tetrapropylamónia)  [101]. Extrakcia s hydroxidom 

tetrapropylamóniom  zaisťovala dekontamináciu potenciálnych interferencií od molybdénu 

a ruténia. Vzorky 99Tc sa merali na hmotnostnom spektrometri [102]. 

Vzorka sa označila stopovačom 97Tc, kvapalné vzorky sa nechali zoxidovať s H2O2 

a pH sa upravilo koncentrovanou  HCl na 5. Nasledovalo sušenie pri 100 – 1200C a spálenie 

vzorky pri 5000C na odstránenie organickej matrice. Rozpustená vzorka sa extrahovala 

s cyklohexanónom a technécium vo vodnej fáze sa nanieslo na vhodnú chromatografickú 

kolónu. Typické výťažky Tc pre extrakciu boli 87 %. 

Na eluovanie molybdénu a ruténia z kolóny sa použila 1 mol.dm -3 HCl a technécium 

sa desorbovalo 4 mol.dm-3 HNO3. Po odparení nasledovala rozpúšťadlová extrakcia s 4– 

metyl–2–pentanónom, na spätnú extrakciu Tc do vodnej fázy sa použil cyklohexán. Vý ťažok 

Tc po tomto separačnom kroku bol okolo 95 %. Pripravila sa séria štandardov s obsahom 

technécia-99 od 0,1 pg po 12 ng. Všetky vzorky štandardov obsahovali 917 pg 97Tc. 

Touto metódou boli analyzované rôzne environmentálne vzorky, kvapalné aj tuhé. 

V tab. 11.  sú výsledky koncentrácií 99Tc v environmentálnych vzorkách. 
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Tab. 11. Koncentrácia 99Tc v environmentálnych vzorkách. 

vzorka koncentrácia 99Tc [pg.dm-3]  
č.1 (H-oblasť) (1,4;1,5) . 105 

č.2 (F-oblasť) (3,8; 3,9) . 103 
č.3 (F- oblasť, prameň) (7,3; 10) . 103 

č.4 (potok) 10,4 ;11,0 
č.5 (Savannah, horný tok) < 8 . 10-2 
č.6 (Savannah, dolný tok)  0,4 ;0,5 

č.7 (jesenné listy) (8,1; 16) . 102 pg.m-2 

 

Nevissi a kol. [58] sorbovali Tc na dvoch rozličných typoch ionexov, pričom ako 

stopovače použili 99mTc a 95mTc. Použili tieto dva typy ionexov:  

                                                                     a)  BioRadTM (AG1X8), 100 – 200 mesh 

                                                                     b)  Eichrom TEVA SpecTM     

 

Postupy rádiochemickej separácie Tc s použitím ionexov a) a b) pre jeden liter vodnej 

vzorky boli nasledovné: Ku vzorke sa pridali nosiče – 99mTc, Fe, Ba, Ca, Sr, Y, Cs, vyzrážali 

sa uhličitany a filtrát sa naniesol na príslušné kolóny. Z TEVA sorbentu a z BioRad kolóny sa 

Tc eluovalo  3 x 8 mol.dm-3 HNO3. Chemické výťažky 99mTc sa merali na gama detektore, po 

uplynutí týždňa od ukončenia separácie sa meralo beta žiarenie 99Tc na kvapalnom 

scintilačnom detektore.                                                                                                                                                                             

• Technécium môže byť zachytené až z 10 l vodnej vzorky na niekoľkých gramoch  anexu 

s vysokou účinnosťou. Chemický výťažok sa pohyboval okolo 69 % ± 8 %. 

• Rýchlosť elúcie Tc zo sorbentu BioRad bola veľmi pomalá, ak je 8 mol.dm -3 HNO3 

použitá pri izbovej teplote. Elučná rýchlosť sa zvýšila použitím 800C 8 mol.dm-3 HNO3, 

alkalického NaClO4 alebo v kombinácii s 8 mol.dm-3 HNO3 a 8 mol.dm-3 NH4NO3. 

Väčšie množstvá NH4NO3 alebo NaClO4 v konečnej úprave vzorky môžu mať vplyv na 

namerané výsledky. 

• Naproti tomu elúcia Tc 8 mol.dm -3 HNO3 z Eichrom TEVA SpecTM sa dala dosiahnuť pri 

izbovej teplote. 

• Chemické výťažky Tc pre obe metódy sa pohybovali od 70 do 80 %. Najväčšie straty Tc 

vznikli pri zrážaní, filtrácii a odparovaní vzoriek. 

 



A. Bartošová: Separačné metódy  pre rádiometrické a hmotnostno-spektrometrické (ICP-MS) stanovenie technécia 

 35 

Berqiust [103] vyvinul metódy vhodné na detekciu 99Tc akceleračnou hmotnostnou 

spektrometriou (AMS), zahŕňajúc extrakciu z environmentálnych vzoriek, koncentráciu 

a čistenie 99Tc, a konverziu do formy vhodnej na meranie na AMS. 

 99Tc predstavuje výzvu pri meraní na AMS kvôli výskytu izobarických interferencií 
99Ru. Niób (štandardizácia prístroja) a 95mTc (stopovač chemického výťažku) sa pridali ku 

vzorkám sladkovodných a morských vôd a výluhov z pôd. Na oxidáciu technécia sa vzorky 

zahrievali s prídavkom H2O2, bárium a vápnik sa pridali na vyzrážanie hlavných matricových 

komponentov. Supernatan sa prefiltroval a naniesol sa na TEVA kolónu. Tc sa eluovalo 15 ml 

8 mol.dm-3 HNO3 do teflónovej vialky.  

 Detekčný limit metódy sa stanovila na 10-20 fg. Priemerná aktivita dosiahnutá AMS 

meraním sa pohybovala okolo 190 mBq.kg-1. 

 

2.4.2  Stanovenie 99Tc v rádioaktívnych odpadoch 
 

Technécium– 99 v kvapalných Ra odpadoch sa bežne stanovuje rádiometrickými 

metódami, zahŕňajúc nízkopozaďové beta detektory a kvapalné scintilátory. Pritom je dôležité 

odstrániť interferujúce rádionuklidy, ktoré majú vyššiu mernú aktivitu ako 99Tc. Hlavné 

dlhožijúce rádionuklidy  prítomné v kvapalných odpadoch sú 137Cs, 54Mn, 60Co a 110mAg, ich 

aktivita je 102 – 105 vyššia než aktivita 99Tc.  

Pri nerádiometrickom stanovaní na ICP – MS spektrometri by síce tieto rádionuklidy 

neinterferovali, ale musia byť odstránené z roztoku, aby sa minimalizovala kontaminácia 

prístroja a kvôli zlepšeniu radiačnej bezpečnosti. 

Organická rozpúšťadlová extrakcia je široko používaná na dočistenie 99Tc 

v kvapalných odpadoch a environmentálnych vzorkách. Organické rozpúšťadlá ako 

trioktylamín (TOA) [59], tri–izo–oktylamín (TIOA) [13], ti–n–butylfosfát (TBP) [60], 

cyklohexanón [61] a dietylditiokarbamát [5,59,104] patria medzi  najčastejšie používané. 

Nevýhodou týchto extrakčných činidiel sú ich nízke dekontaminačné faktory pre 106Ru, 124Sb, 
60Co a 110mAg [105].  
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Vo vzorkách nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení 

stanovoval 99Tc Chiu [106] rádiometrickou detekciou. Na sledovanie chemického výťažku sa 

použilo 99mTc vo vzorkách koncentrátov, interferujúce prvky sa odstránili zrážaním s 

hydroxidom a chelatáciou s NaDDC/ CHCl3 (dietyldikarbamidom sodným). 

1 – 10 g suchej tuhej nízkoaktívnej vzorky sa označilo 99mTc na stanovenie 

chemického výťažku a spaľovalo 4 hodiny v peci po pridaní amoniaku. 

Ku vzorke sa pridalo 1 – 5 g (NH4)2S2O8, 1 – 2 ml 30 % H2O2,10 – 20 ml 8 mol.dm-3 HNO3 

a zahrievalo sa 1 hodinu. Po ochladení sa pridali 5 mg nosiče Ru3+, 25 mg Fe3+ a Co2+. 

Pridaním 6 mol.dm-3 NaOH sa upravilo  pH na 9 – 10 na vyzrážanie  kovových hydroxidov  a 

nerozpustných zvyškov. Po centrifugácii sa supernatant obsahujúci technécium preniesol do 

separačného lievika. 

 Pri vzorkách kvapalných RAO sa ich kyslosť upravila koncentrovanou HCl na 

koncentráciu 0,1 mol.dm-3 HCl. Vzorka sa prefiltrovala a pridali sa k nej stopovače 99mTc a 50 

mg. l-1 Fe3+, 2,5 ml. l-1 2 mol.dm-3 Na2SO3, pH sa upraví na 9 –10 s 6 mol.dm-3 NaOH. 

Technécium sa spoluzrážalo spolu s hydroxidom železnatým. Po centrifugácii sa zrazenina 

rozpustila v konc. HCl + 30 % H2O2.   

Chelatácia s NaDDC: výsledné pH sa upravilo prídavkom HCl a NaOH na 4-4,5. 

Koncentrácia sa upravila 0,25 mol.dm -3 NaDDC na 0,015 mol.dm-3 roztok. Vzorka sa 

extrahovala 15 min s 20 ml chloroformom, organická fáza sa odstránila. Tc sa extrahovalo s 

chloroformom 5 minút. K vodnej fáze sa pridalo 2 mol.dm -3 Na2SO3 a extrahovalo sa 99Tc s 

0,25 mol.dm-3 NaDDC dvakrát do 5 ml chloroformu počas 15 min.  

 Organické fázy sa vysušili dosucha, spálili sa organické zvyšky a 99mTc sa meralo na 

NaI(Tl) detektore. 

 99Tc sa meralo po rozpade  99mTc na nízkopozaďovom proporcionálnom detektore. 

 Na zvýšenie detekčného limitu stanovenia Tc-99 z nízkoaktívnych kvapalných 

odpadov, autori testovali spoluzrážanie Tc s hydroxidom železnatým. Na redukciu železa 

Fe(III) a technécia Tc (VII) do nižších oxidačných stavov sa použil Na2SO3. 

Extrakciou technécia s NaDDC/CHCl3 - chelatačným extrakčným systémom sa dá odstrániť 

veľká skupina kontaminantov. NaDDC/CHCl3 chelatačný systém bol najlepší systém na 

zakoncentrovanie stopových množstiev ťažkých kovov v rozsahu pH 3,5 – 5,5. NaDDC/ 

CHCl3 chelatačný extrakčný systém má pri rôznych koncentráciách HCl dve hlavné funkcie : 

dekontamináciu a selektívnu extrakciu technécia.  

Najvyššia extrakčná účinnosť pre Tc sa zistila pre 3 mol.dm-3, 4 mol.dm-3 a 5 mol.dm-3 HCl, 

kde dosahovala hodnoty 99,6 % ± 0,1%.  
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Extrakciou s NADDC sa dajú odstrániť hlavné kontaminanty v rádioaktívnych 

odpadoch ako 60Co, 54Mn, 68Zn, 90Sr, 106Ru, 110mAg a 137Cs s veľkou extrakčnou účinnosťou v 

rozmedzí 63,3 % - 99,3%, v závislosti od koncentrácie použitej HCl. 

V tab.12 a tab.13 sú uvedené chemické výťažky technécia dosiahnuté pre rôzne typy vzoriek. 

 

Tab. 12. Chemické výťažky 99mTc a aktivity technécia v nízkoaktívnych kvapalných 

odpadoch. 

Vzorka hmotnosť 99mTc [%] 99Tc [Bq. kg-1] 
Kal 1 g 94,3 6700 

Prášková vz. 5 g 86,2 2100 
Koncentrovaná vz. 5 g 92,1 8000 

Zmiešaná vz. 10 g 87,8 201 400 
 

Tab.13. Chemické výťažky  99mTc pri jednotlivých separačných  krokoch vo vzorkách kalov, 

environmentálnych pôd a vody. 

Separ. postup   Kal [%] Pôda [%] Voda [%] 
hydroxid. zrážanie 3,6 ± 0,8 9,2 ± 3,6 1,5 ± 0,1 

chelatácia  1,1 ± 0,7 0,9 ± 0,6 0 
extrakcia s HCl 93,2 ± 5,5 90,3 ± 3,3 98,0 ± 0,9 

 

Dekontaminačné faktory pre väčšinu rádionuklidov (60Co, 54Mn, 65Zn a 110mAg) boli 

vyššie ako 105. 

 

Podobnou prácou ako Chiu sa zaoberal aj Chao a kol.  [107]. Separovali 99Tc 

z rádioaktívnych odpadov sekvenčnou rozpúšťadlovou extrakciou- NaDDC, sledoval sa vplyv 

HCl a matrice na výťažok, účinnosť odstránenia izobarických nuklidov a neželaných 

rádionuklidov ako 137Cs, 54Mn, 60Co a 110mAg. Na zlepšenie extrakčnej účinnosti a 

separačného procesu použili autori sekvenčnú extrakčnú techniku a vzorky sa merali na  ICP 

– MS.  

Celý proces čistenia sa skladal z dvojstupňovej extrakcie založenej na chelatácii 

redukovaného Tc s NaDDC a na odstránení interferujúcich rádionuklidov.  

Na stanovenie chemického výťažku sa použilo 95m Tc vo forme NH4
95mTcO4, meraním 

jeho charakteristického gama spektra pri 204 keV.  

Gama žiarič 103Ru, s dobou polpremeny T1/2 = 39,3 dní a charakteristickou gama 

energiou žiarenia pri 497 keV, sa použil ako stopovač na monitorovanie distribúcie Ru 

v medzi vodnou a organickou fázou. 
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Účinnosť extrakcie technécia s NaDDC závisí od koncentrácie HCl vo vodnom 

roztoku. Kyselina chlorovodíková môže redukovať TcO-
4 na TcO2, ktoré je chelatované s 

NaDDC vo vodnom roztoku a potom extrahované je do organickej fázy. Predchádzajúce 

štúdie nepočítali s vplyvom matricových efektov roztoku na extrakčnú účinnosť. Keď je 

roztok pripravený zásaditým tavením, obsahuje vysokú koncentráciu NaNO3 alebo jeho 

iónová sila je veľká a to ovplyvňuje extrakčnú účinnosť Tc, Ru a iných rádionuklidov.  

Pripravila sa séria roztokov s rôznou koncentráciou HCl od 10 -4 po 6 mol.dm-3. 

Zredukované technécium sa chelatovalo s 0,05 mol.dm -3 NaDDC v 40 ml vodnej fázy a 

potom sa extrahovalo 20 ml CHCl3 premiešavaním počas 20 min. Z každého roztoku sa 

odobral 1 ml, z organickej aj vodnej fázy, na meranie na gama detektore.  

 Aby sa nasimuloval reálny roztok, matricový roztok sa pripravil alkalickou fúziou 

zmiešaním 3 g nosiča, 6 g Na2CO3, 15 g NaNO3 a zneutralizoval sa zriedenou HNO3 a potom 

sa filtroval, aby výsledný objem bol 100 ml. Extrakčné účinnosti rôzne koncentrovaných 

matricových roztokoch sa hodnotili v závislosti od koncentrácie HCl v rozsahu 10 -4 mol.dm-3, 

0,12 mol.dm-3 a 3,0 mol.dm-3. Roztoky o objeme 0,5 ml,  1,0 ml a 10 ml sa pridali ku vodným 

roztokom. Distribúcia 103Ru, 95mTc, 137Cs, 54Mn, 60Co a 110mAg medzi vodnú a organickú fázu 

sa sledovala meraním rádioaktivít. 

Dôležité pozorovania pre extrakciu a NaDDC sú nasledovné: 

1. Extrakčná účinnosť Tc a účinnosť odstránenia Ru sa môže zlepšiť vo vysoko 

koncentrovaných roztokoch HCl (viac ako 4 mol.dm -3) roztokoch. 

2. Narastanie iónovej sily môže zlepšiť účinnosť odstránenia Ru, ale znížiť extrakčnú 

účinnosť pre Tc, špeciálne to platí pre roztoky s vysokou koncentráciou HCl. 

3. 137Cs a 54Mn sú kompletne distribuované vo vodnej fáze a ich koncentrácia sa 

nemení  s koncentráciou HCl a matricovou koncentráciou. 

4. Narastanie iónovej sily môže zlepšiť odstraňovanie 110mAg pri rôznych 

koncentráciách HCl, pri c (HCl) = 3 mol.dm -3  existuje 110mAg vo vodnej fáze bez 

ohľadu na matricové efekty. 

5. Je ťažké určiť extrakčné rozdelenie 60Co s ohľadom na HCl a iónovú silu. 60Co je 

dominantne distribuované v organickej fáze pri c (HCl) = 10 -4 mol.dm-3. 

6. Pri 3 mol.dm-3 HCl matricové efekty mali značný vplyv na extrakčnú účinnosť 
95mTc. 137Cs a 54Mn sa dominantne nachádzajú vo vodnej fáze nezávisle od 

koncentrácie HCl a iónovej sily. 60Co a 110mAg, v protiklade, existujú v organickej 

fáze, ale sú redukované s narastajúcou aciditou a iónovou silou roztoku. 
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Celkovo sa dá povedať, že vzorka rádioaktívnych odpadov môže byť extrahovaná za týchto 

dvoch podmienok : 

1. Extrahovať s CHCl3 dvakrát pri c (HCl) = 10-4 mol.dm-3, potom odstrániť 

organickú fázu, ktorá obsahuje vysokú aktivitu 60Co. 

2. Extrahovať s CHCl3  pri c (HCl) = 0,12 mol.dm-3  na odstránenie Ru, 137Cs, 54Mn a 
110mAg bez toho, aby vznikli straty vo výťažku technécia. 

 

Na to, aby sa minimalizovali interferencie pri beta – meraní, dosiahnutý stupe ň 

chemickej čistoty musí byť väčší než 106 a minimálna aktivita vzorky kvapalných odpadu 

musí byť minimálne 107 Bq. 

MDA metódy sa určila ako 10-2 Bq a vzorka so sumárnou aktivitou > 104 Bq pre 

všetky gama – rádionuklidy bola dostatočná na analýzu. Výsledky sú v tab. 14.  

 

Tab. 14. Koncentrácie hlavných gama – rádionuklidov a 99Tc vo vzorkách odpadov. 

Vzorka m [g] 137Cs 

[Bq.g-1] 

54Mn 

[Bq.g-1] 

60Co 

[Bq.g-1] 

110mAg 

[Bq.g-1] 

99Tc 

[Bq.g-1] 

95mTc 

[Bq.g-1] 

99Tc/Cs 

RW 01 0,52 2,18.104 5,14.105 9,53.105 < 102 5,4 35 2,5.10-4 

RW 02 2,19 2,83.103 4,68.103 1,08.104 < 102 1,8 23 6,3.10-4 

RW 03 2,11 372 3,77.103 1,63.104 < 102 < 1,0 18 < 3.10-3 

 

V Oak Rigde National Laboratories (ORNL) stanovoval Meeks  [108] rádionuklidy 

prítomné v rádioaktívnom odpade – v kvapalnom aj tuhom vo forme anorganických usadenín. 

Kvapalná fáza obsahovala dusičnany sodné, draselné s veľkou beta a gama – aktivitou 

rozpustených štiepnych produktov (väčšinou 137Cs). Pevnú fázu tvorili nerozpustné štiepne 

produkty (lantanoidy a Sr).  V ORNL sa merali na kvadrupólovom hmotnostnom spektrometri 

s iónovo indukovanou plazmou kovy, ktoré sa dajú ťažko stanoviť (Li, Ti), dlhožijúce štiepne 

produkty (99Tc, 135Cs), zriedkavo sa vyskytujúce krátkožijúce štiepne produkty (151Sm) a 

izotopy uránu. Nastavila sa ultravysoká citlivosť a šum sa zredukoval na minimum.  

ICP – MS technika bola závislá od izotopickej väzbovosti a ionizácie prvkov, pred jej 

použitím bolo nutné odstrániť izobarické interferencie prvkov. 

Pri stanovení 99Tc sa vzorky zahustili, rozpustili v 2 % HNO3, odstránilo sa interferujúce 

ruténium. Detekčný limit bol nižší ako 0,010 – 0,003 Bq. ml-1. Pri analýze 135Cs sa zo vzorky 

odstránilo bárium- vyzrážaním na Ba(OH)2 prídavkom NH4OH. Izotopy cézia (Cs-133, 135 a 
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137) sa jednotlivo kvantifikovali: 137Cs sa meralo na ICP – MS a γ – detektore, sumárny 

obsah izobarov Cs na ICP – MS a AAS, detekčný limit pre 135Cs bol 0,67 Bq. l-1 a  pre 133Cs 

0,02 μg. l-1. 

 
Dôležitou časťou mnohých monitorovacích programov pre rádioaktívne odpady je 

stanovenie β-rádionuklidov ako sú 55Fe, 63Ni, 90Sr a 99Tc. Warwick a kol. [109]  popisujú 

sekvenčnú separáciu beta rádionuklidov zahŕňajúc extrakčnú chromatografiu použitú ako 

náhradu za bežné techniky založené na rozpúšťadlovej extrakcii. 

Nikel-63 sa separoval na dimethyloxíme, stroncium-90 na komerčne dostupnej kolóne 

naplnenej  krown- éterom a technécium-99 na TEVA Spec kolóne. 

Vzorky papierových vreckoviek, betónu a kovových odpadov sa lúžili v HNO3 spolu 

s H2O2, následne sa spaľovali v muflovej peci. Zvyšok sa rozpustil vo vhodnej minerálnej 

kyseline, naniesol sa na príslušnú kolónu, eluát sa meral na kvapalinovom scintilátore. 

Technécium sa z TEVA kolóny eluovalo 8-16 mol.dm -3 HNO3. 

 

Gula [110] vyvíjal technológie na charakterizáciu, koncentráciu a kone čné nakladanie 

s rádioaktívnym odpadom. Väčšina odpadu bola v zásaditej forme, obsahovala vysokú 

koncentráciu dusičnanov, dusitanov a iných solí, bola kontaminovaná rádioaktívnym céziom, 

stronciom a technéciom. Aplikoval sa nový chromatografický materiál pre extrak čnú 

chromatografiu – ABEC (reťazce monometylovaného polyetylénglykolu s veľkou 

molekulovou hmotnosťou zachytenom na inertnom polymérovom nosiči). ABEC kolóna je 

schopná pracovať aj v prítomnosti vysokej koncentrácie solí bez straty selektivity pre 

technecistanový anión. Nezistila sa žiadna absorpcia iných aniónov z alkalického odpadu, 

regenerácia kolóny a elúcia Tc sa robili premývaním kolóny vodou. 

 Sorpcia technécia je funkciou koncentrácie tvorby dvojfázovej soli: pri poklese 

koncentrácie soli, klesá  sorpcia technecistanu. 

Gula z EICHROM Technologies vyvinul kompletnú technologickú schému pre 

separáciu, koncentráciu a imobilizáciu technécia a iódu z alkalických odpadov, v ktorom je 

zahrnuté zakoncentrovanie Tc/I na ABEC kolóne, následne na NUCLEOSILovej kolóne 

s prídavkom TiCl4 a kapsulovanie Tc/I  do tabletovej formy. 

 ABEC proces ponúka technológiu na selektívne odstránenie technecistanového aniónu 

z alkalických, neutrálnych alebo z odpadov s veľkou iónovou silou. 
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 Separáciou a stanovením 99Tc a 3H z nízko a stredne aktívneho rádioaktívneho odpadu 

z Nemecka na TEVA kolóne a Tríciovej kolóne sa venovala aj Bohnestedtová [111]. Na 

stanovanie týchto rádionuklidov 99Tc a 3H bolo treba ich separácia z matrice, od ostatných 

beta- žiaričov ako 36Cl, 79Se, 129I. K vodným vzorkám o známej aktivite 99Tc, 3H, 36Cl, 79Se a 
129I sa pridalo rénium, ako neizotopický nosič pre Tc a vzorky sa zaliali do betónu a následne 

sa pracovali mikrovlným rozpúšťaním. 

 Kvapalné vzorky sa naniesli na TEVA kolónu, interferujúce elementy sa odstránili 

premývaním s 20 ml 0,01 mol.dm-3 HNO3 a technécium sa desorbovalo 4 ml 12 mol.dm -3 

HNO3. Vzorky sa merali na kvapalnom scintilátore. Pri vodných vzorkách sa dosiahli 

výťažky Tc-99 okolo 88,3 % ± 4,8 % a u cementovaných vzoriek bol priemerný výťažok Tc 

74,5 % ± 3,7 %. 
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3.1  Pomôcky a prístroje 
 

Sklenené kadičky (25 – 600 ml) 

Odmerné valce (25 – 100 ml) 

Odmerné banky (25 – 1000 ml) 

Sklenené ampule (3 ml) 

Sklenené extrakčné skúmavky s plastovými zátkami 

Sklenené pipety (1 – 10 ml) 

Mikropipety (rôzne objemy ) 

Špičky (0,5 – 1 ml) 

Plastické stričky na destilovanú vodu a etanol 

Sklenené lieviky 

Filtračný papier 

Pinzeta 

Infra - červená lampa 

Ultrazvuková vaňa 

Predvažovacie váhy, P3/200, Chirana, Slovensko 

Analytické laboratórne váhy, WA-35, Poľsko 

Analytické elektronické váhy, Santorinus, Nemecko 

Centrifúga, MpW-310, Poľsko 

Laboratórna sušiareň  

Muflova pec 

Elektromagnetická miešačka  s vyhrievacou doskou, Lavat, ČR 

Laboratórny rotačný extraktor 

Plastová kolóna (5 ml) 

Hadičky 

Tlačky 

Petriho misky 

Sklenené sklíčka 

Niklové misky (5 ml) 

Amertec II Generátor - zdroj Na99mTcO4 – aktivita 15 GBq, Amersham, England 

Scintilačná sonda s kryštálom NaI(Tl) v zapojení s jednokanálovým amplitúdovým  

analyzátorom NP-420,  Maďarsko 
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Nízkopozaďový α, β detektor TESLA NRR 610, Česká republika 

γ –spektrometer jednokanálový, MV-3103, Tesla, ČR 

ICP – MS spektrometer, Perkin Elmer Sciex, Elan DRC II 

Plastové nádobky (50 ml) 

Titračné zariadenie Microchema M 121, Česká republika 

γ –spektrometer ORTEC, USA 

Kvapalný scintilačný spektrometer TriCarb 3100 TR, Canberra Packart 

 

3. 2    Chemikálie 
 

Kyselina dusičná (koncentrovaná, p.a. 65 %), Slavus, Slovensko 

Kyselina sírová (koncentrovaná, p.a. 97 %) Merck, Nemecko 

Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná, p.a. 35 %), Slavus, Slovensko 

Peroxid vodíka (p. a 33%), Slavus, Slovensko 

Aliquat – 336, Aldrich, Dorset, Anglicko 

Silikagél L 5/40 (250 mesh), Lachema Brno, Česká republika 

Tri – n- oktylamín (TOA), Janssen, Belgicko 

Teflón, KJCh 

Polymér 7K1195, KJCh 

NIFSIL, sorbent na báze hexakyanoželeznatanu nikelnodraselného ukotvený na silikagélovej 

matrici, SAV a KJCh 

Amoniak (koncentrovaný, p.a. 26 %), Lachema Brno, Česká republika 

Lukooil – H, VCHZ Synthesia Kolin, Česká republika 

Acetón, Lachema Brno, Česká republika 

Benzén, Lachema Brno, Česká republika 

Hydroxid sodný, Lachema Brno, Česká republika 

Dusičnan strieborný, Slavus, Slovensko 

Chlorid sodný, Lachema Brno, Česká republika 

Dusičnan hlinitý, Slavus, Slovensko 

Chlorid strieborný, Slavus, Slovensko 

Chlorid vápenatý, Lachema Brno, Česká republika 

Síran draselný, Lachema Brno, Česká republika 

Chlorid horečnatý, Lachema Brno, Česká republika 



A. Bartošová: Separačné metódy  pre rádiometrické a hmotnostno-spektrometrické (ICP-MS) stanovenie technécia 

 45 

Chlorid cézny, BDH Chemicals, Anglicko 

Persíran amónny (p. a),  Slavus, Slovensko 

TEVA, Eichrom Technologies, USA 

Etylalkohol denaturovaný (čistý), Elastik, Slovensko 

Tetrafenylarzónium chlorid (TPACl), Fluka, Švajčiarsko 

Chloroform, Merck, Nemecko 

Uhličitan sodný, Lachema Brno, Česká republika 

Chloristan sodný (NaClO4.H2O),  Lachema Brno, Česká republika 

Dekontaminačný roztok – Deko, AllDeco, Trnava, Slovensko 

 

Rádionuklidy- 99mTc, 99Tc,137Cs 

 

Na99mTcO4 – generátorový roztok z 99Mo/ 99mTc generátora, Amersham, Anglicko 

NH4
99TcO4 – Amersham, Anglicko 

137CsCl, (aV = 96,1 kBq/ ml), Český metrologický inštitút, Česká republika 

 

3.3   Príprava sorbentu pre kolónovú extrakčnú  chromatografiu 
 

1,5 ml pripraveného sorbentu sa nasypal do chromatografickej kolóny. Plastová 

kolóna používaná pri experimentoch mala nasledujúce parametre: objem - 5 ml, priemer-1,5 

cm a  výšku – 15 cm.  

 

3.3.1 Príprava sorbentu na báze Aliquat – 336/ polyméru 7K1195  
 

Pripravil sa sorbent na báze Aliquat – 336/ polymér 7K1195 (polymér 7K1195- 

kopolymér polyakrylonitrilu, butylpolyakrylonitril). Koncentrácia zmesi Aliquat -336/ 

benzén bola v  10 %. Navážilo sa 0,7494 g polyméru 7K1195 a pridal sa 20 ml 10 % Aliquat 

-336/ v benzéne. Po sorpcii Aliquatu – 336 na teflón sa zvyšok organickej fázy zlial a sorbent 

sa nechal sušiť v exikátore do konštantnej hmotnosti. Takto pripravený sorbent mal hmotnosť 

m = 0,9645 g. Percentuálne zastúpenie Aliquatu – 336 na pripravenom sorbente - 22,3 %. 
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3.3.2 Príprava sorbentu na báze  Aliquat – 336 /teflón  
 

Navážilo sa 3,023 g teflónu (v podobe bielych sypkých guličiek) a pridalo 20 ml 10 

% Aliquat -336/ benzén. Po sorpcii Aliquatu – 336 na teflón sa zvyšok organickej fázy zlial 

a sorbent sa nechal sušiť pri laboratórnej teplote v exikátore. Hmotnosť pripraveného 

sorbentu 10 % Aliquat/ teflón bola 3,4012 g. Percentuálne zastúpenie nasorbovaného 

Aliquatu – 336 na pripravenom sorbente – 13,2 %. 

Pripravili sa sorbenty s rôznou koncentráciou Aliquatu – 336. Koncentrácia zmesi 

Aliquat -336/ benzén bola v rozmedzí 10 % - 60%. 

Návažky pripravených sorbentov: 

60 % Aliquat / benzén : m(teflónu) = 5,0088 g 

       m(sorbentu) = 7,9368 g  

       nasorb. ALQ- 336 – 36,9 % 

40 % Aliquat / benzén : m(teflónu) = 4,5259 g 

       m(sorbentu) = 5,3683 g 

       nasorb. ALQ- 336 – 16,7 % 

30 % Aliquat / benzén : m(teflónu) = 4,0197 g 

       m(sorbentu) = 4,7563 g 

                                                  nasorb. ALQ- 336 – 14,4 %    

                                                                                                            

3.3.3 Príprava sorbentu na báze  TOA / teflón  
 

Pripravil sa sorbent na báze teflón a tri-n-oktylamínu / v benzéne. Navážilo sa 5,0378 

g teflónu a pridalo  sa 20 ml 10 % roztoku TOA / benzén. Po sorpcii TOA na teflón sa 

zvyšok organickej fázy zlial a sorbent sa nechal sušiť pri laboratórnej teplote v exikátore. 

Hmotnosť pripraveného sorbentu bola 5,2395 g. Percentuálne zastúpenie nasorbovaného 

Aliquatu – 336 na pripravenom sorbente – 3,8 %. 

 

3.3.4 Príprava sorbentu na báze TOA / silikagélu  
 

Testoval sa sorbent pripravený na báze silikagélu s tri-n-oktylamínom. Návažok 

6,0056 g silikagélu sa vysušil v laboratórnej sušičke pri teplote 1050 C. Vysušený silikagél sa 

následne hydrofobizoval dvakrát prídavkom 100 ml 3 % roztoku Lukooilu-H (olej na 
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hydrofobizáciu)/ v acetóne a nechal sa sušiť 20 minút pri teplote 1800C v laboratórnej 

sušičke. K suchému hydrofobizovanému silikagélu sa pridalo 20 ml 10 % roztoku TOA / 

benzén. Po sorpcii tri-n-oktylamínu na silikagél sa zvyšok organickej fázy zlial a sorbent sa 

nechal sušiť pri laboratórnej teplote v exikátore. Hmotnosť suchého sorbentu bola 7,3413 g. 

Percentuálne zastúpenie nasorbovaného Aliquatu – 336 na pripravenom sorbente – 20,7 %. 

 

3.3.5  Príprava sorbentu na báze Aliquat – 336/ silikagélu  
 

Aktívnou časťou pripraveného sorbentu je alifatický kvartérny amín Aliquat-336 

zakotvený na hydrofobizovanom silikagéli. Vlastnosti tohto sorbentu sú podobné typickému 

silne zásaditému ionexu. 

60 g silikagélu  sa sušilo v laboratórnej sušičke pri teplote 1050 C. Vysušený silikagél 

sa následne hydrofobizoval dvakrát prídavkom 100 ml 3 % roztoku Lukooilu-H v acetóne 

a nechal sa sušiť 20 minút pri teplote 1800C v laboratórnej sušičke. K suchému 

hydrofobizovanému silikagélu sa pridalo 100 ml 40 % Aliquat -336/ benzén. Po sorpcii 

Aliquatu – 336 na silikagél sa zvyšok organickej fáze zlial a sorbent sa nechal sušiť pri 

laboratórnej teplote v exikátore do konštantnej hmotnosti. Hmotnos ť suchého sorbentu bola 

86 g.  

Pripravili sa sorbenty s rôznou koncentráciou Aliquatu – 336. Koncentrácia zmesi 

Aliquat -336/ benzén bola v rozmedzí 10 % - 60 %. 

 

3.3.6 Sorpcia a desorpcia 99mTcO4
- na pripravených sorbentoch 

 

Pripravený sorbent (1,5 ml) sa umiestnil do chromatografickej kolóny a pod ňu sa 

postavila kadička. Kolóna sa najprv premyla 20 ml deionizovanej vody. 15 ml 0,1 mol.dm -3  

HNO3 sa nechalo pretiecť kolónou na jej  kondiciovanie  do dusičnanovej formy. 

Sorpčný roztok - 21 ml 0,1 mol.dm-3  HNO3 označený 50μl 99mTcO4
- na určenie chemického 

výťažku sorpcie technécia- sa nechal pretiecť kolónou. Každý jeden ml eluátu sa zbieral a 

meral sa priebežne na NaI(Tl) detektore.  

Pri desorpcii 99mTcO4
- z kolóny sa sorbent premyl 25 ml 4 mol.dm-3 alebo 8 mol.dm-3 

HNO3, v prípade sorbentov na báze TOA/ v benzéne sa 99mTcO4
- eluovalo 0,1 mol.dm-3  

NH4OH. Každý  ml eluátu sa zbieral a meral sa priebežne na NaI(Tl) detektore.  
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3.3.7 Určenie hodnoty distribučného koeficienta pripravených 

sorbentov 
 

Do extrakčnej  skúmavky sa navážilo 50 mg sorbentu. K  sorbentu sa pridalo 5 ml 

zásobného roztoku -  0,1 mol.dm-3 HNO3
 a 50 μl 99mTcO4

- [29]. 

Do druhej  extrakčnej  skúmavky sa pridalo 5 ml zásobného roztoku bez prídavku sorbentu. 

Obe skúmavky sa nechali pretrepávať v laboratórnej rotačke 40 min. Po usadení sorbentu na 

dne skúmavky, sa odobral 1 ml roztoku z každej skúmavky a meral sa počet impulzov na 

NaI(Tl) detektore. 

Na výpočet hodnoty distribučného koeficienta technecistanu sa použil vzťah:  

m
V

n
nnKd .0 −

=         [ 1 ] 

kde: 

- m je hmotnosť sorbentu v extrakčnej skúmavke [g]  

- n0 je početnosť zaregistrovaných impulzov v zásobnom roztoku [s-1] 

- n je početnosť zaregistrovaných impulzov v roztoku nad sorbentom [s-1] 

- V je objem zásobného roztoku použitého pri extrahovaní so sorbentom [ml] 

 

3.3.8   Stanovanie kapacity sorbentu na báze Aliquat-336/ silikagél  
 

Kapacita sorbentu sa stanovila na základe analýzy vytesnených chloridov. Pripravený 

sorbent bol v chloridovej forme, na stanovenie jeho kapacity sa množstvo eluovaných Cl - 

stanovovalo argentometricky. 

1,5 ml sorbentu umiestneného v chromatografickej kolóne sa premyl dvakrát 15 ml  4 

mol.dm-3 HNO3 na vytesnenie Cl- aniónov. Eluent sa neutralizoval 4 mol.dm -3 NaOH, 

v pomere 1:1. Následne sa1 ml z tohto roztoku analyzoval potenciometrickou titráciou s 0,01 

mol.dm-3 AgNO3 na titračnom prístroji Mikrochema M 121. Inflexný bod titračnej krivky bol 

stanovený manuálne. AgNO3 sa štandardizovalo trikrát použitím 0,01 mol.dm -3 NaCl. 

 

Teoretická kapacita sorbentu na báze 40 % Aliquat-336/ silikagél  sa stanovila 

nasledovným spôsobom: 
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1,5 ml sorbentu umiestneného v chromatografickej kolóny sa premylo 20 ml 

destilovanej vody. Aliquat-336 sa vytesnený z kolóny premývaním s 20 ml acetónu sa 

odparil na vopred zváženej hliníkovej mištičke. 

Teoretická kapacita sorbentu sa  vypočítala podľa vzťahu [117]: 

 

n = m / MALQ . Vsorbentu         [ 2 ] 
n  = 0,2953 g / 404,17 g. mol-1.1,5 ml = 0,45 mmol Cl-/ ml   

 

kde:  

n- látkové množstvo Cl-, Aliquat – 336 je zmes 2: 1 trioktyl- a tridecylmetyl amónium 

chloridu, takže látkové množstvo (n) vymytých chloridov Aliquatu – 336 predstavuje  

teoretickú výmennú kapacitu sorbentu 

MAlq- 404, 17 g. mol-1 

m- hmotnosť vymytého a odpareného Aliquatu - 336 

 

3.3.9 Vplyv rôznych zlúčením na KD hodnotu 99mTcO4
- pripraveného         

sorbentu 
 

Na určenie vplyvu rôznych iónov, ktoré sú prítomné v pôde, sa pridali  rôzne 

zlúčeniny (Al(NO3)3, FeCl3, CaCl2, K2SO4, MgCl2, NaCl) do 0,1 mol.dm-3 HNO3 a sledoval 

sa vplyv týchto zlúčením na sorpciu (KD) 99mTcO4
-. 

Pripravili sa roztoky s koncentráciou v rozmedzí: 0,05 – 2 mol. dm -3 FeCl3, CaCl2, 

MgCl2, NaCl, K2SO4, Al(NO3)3 rozpustené v 0,1 mol. dm-3 HNO3. Koncentrácia 

pripravených roztokov solí korešpondovala so strednými koncentráciami iónov zastúpenými 

a vyskytujúcimi sa v pôde. Výsledky pre dané ióny sa prezentovali vo forme grafickej 

závislosti KD hodnoty technecistanu od percentuálneho zastúpenia iónov v roztoku. 

Každý roztok obsahoval 50 μl 99mTcO4
-. Odobralo sa 5 ml každého roztoku, pridalo sa 

50 mg sorbentu a miešalo sa 40 minút v laboratórnej trepačke. KD technecistanu  sa 

stanovovalo ako v stati 3.3.7. Po ustálení rovnováhy sa odobral 1 ml z oboch skúmaviek 

a gama aktivita sa merala na NaI(Tl) gama detektore. K D technecistanu sa vypočítala podľa 

vzťahu 1. 
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3.3.10   Vplyv kyseliny sírovej na KD hodnotu 99mTcO4
- pripraveného         

sorbentu 
 

Pre separáciu technécia – 99 existuje viacero separačných postupov z rôznych 

kyslých médií, jedným z nich je aj separácia 99Tc z kyseliny sírovej.  

Študoval sa vplyv koncentrácie kyseliny sírovej na sorpciu 99mTc. Hľadala sa vhodná 

koncentrácia H2SO4  na kvantitatívnu sorpciu Tc. Na eluovanie 99mTc z kolóny sa použila na 

8 mol.dm-3 HNO3. 

 Pripravili roztoky s koncentráciou v rozmedzí: 0,05 – 2 mol. dm -3 FeCl3, MgCl2, 

NaCl, K2SO4 rozpustené v 1 mol. dm-3 H2SO4 na stanovenie vplyvu týchto zlúčením na KD 

technecistanového aniónu. Výsledky sa prezentovali vo forme grafickej závislosti K D 

hodnoty technecistanu od percentuálneho zastúpenia iónov v pôde. 

Na stanovenie vplyvu iónov, ktoré majú typické zastúpenie v pôde, na  KD hodnotu  99mTcO4
-  

v prostredí kyseliny sírovej sa použila sa metodika ako v stati  3.3.9. 

 

3.4 TEVA Spec kolóna 
 

Vlastnosti pripraveného sorbentu sa porovnali s charakteristikami TEVA Spec kolóny, 

výrobkom firmy Eichrom Technologies. 0,5 g TEVA sorbentu sa nasypalo do 

chromatografickej kolóny a pod ňu sa umiestnila kadička. Ďalej sa TEVA sorbent upravoval 

takým istým spôsobom ako pripravený sorbent na báze silikagél/ aliquat-336: 

 Najprv sa premyl 20 ml deionizovanej vody, potom roztokom obsahujúcim 15 ml 0,1 

mol.dm-3 HNO3 na konvertovanie sorbentu do dusičnanovej formy. Roztok- 20 ml 0,1 

mol.dm-3 HNO3 s 50 μl 99mTcO4
- na stanovenie rádiochemického výťažku sorpcie Tc – sa 

nechal pretiecť cez TEVA kolónu. Eluát sa zbieral a každý 1 ml eluátu sa priebežne meral 

v sklenených ampuliach na NaI(Tl) detektore. Na odstránenie technécia z kolóny, sa TEVA 

sorbent premyl 20 ml  4 mol.dm-3 alebo 20 ml 8 mol.dm-3 HNO3. Eluát sa zbieral priebežne 

a každý 1 ml eluátu sa meral v sklenených ampuliach na NaI(Tl) detektore. 
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3.5 Vzorky pôd  
 

450 gramov pôdy s nízkym obsahom tória sa meralo v Marinelliho nádobke na γ 

spektrometri ORTEC, na stanovenie gama aktivity rádionuklidy vyskytujúcich sa v pôdnej 

vzorke.  

 

3.5.1  Metóda 1- metodický postup na stanovenie technécia v pôde s HNO3 
 

10 g pôdy navážených na analytických váhach, 50 ml 1 mol.dm -3 HNO3 a 50 μl 
99mTcO4

- na stanovenie chemického výťažku separácie sa pridalo do kadičky a zahrievalo sa 

pri 800C 4 hodiny na výhrevnej doske za neustáleho premiešavania. Pôda s výluhom sa 

preniesla do centrifugačnej skúmavky a centrifugovala sa 10 min pri 2000 otáčkach/ min. 

K supernatanu sa pridalo 10 ml H2O2 a zahrievalo sa pri teplote 80°C, kým nezmizlo žlté 

sfarbenie roztoku. Po ochladení na izbovú teplotu, nasledovalo zrážanie Fe 3+ vodným 

roztokom NH4OH: objem NH4OH sa pridával postupne k roztoku, až kým sa nedosiahla 

hodnota pH = 8 - 9, čo bolo pozorované tvorbou hnedo – červenej zrazeniny Fe(OH)3. (Poz.: 

Ak nie je v roztoku dostatok železa, je potrebné pridať 10 mg FeCl3) Roztok so zrazeninou sa 

preniesol do centrifugačnej skúmavky a centrifugoval sa 10 min pri 2000 otáčkach/ min. 

Supernatan sa odparil dosucha na výhrevnej  doske, rozpustil sa v 20 ml 0,1 mol.dm -3  HNO3 

a následne sa nanášal na predupravenú chromatografickú kolónu. 

Chromatografická kolóna naplnená pripraveným sorbentom na báze 40 % silikagél/ 

Aliquat-336 sa premyla 20 ml deionizovanej vody a konvertovala sa do dusičnanovej formy 

premytím 20 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3. Po tejto úprave sa naniesla vzorka. Po sorpcii 99mTcO4
- 

sa kolóna premývala 20 ml 0,1mol.dm -3  HNO3. Technecistan sa  z kolóny desorboval 25 ml 8 

mol.dm-3 HNO3. 

 Po každom separačnom kroku sa odobral 1 ml z roztoku a gama aktivita 99mTcO4
-  

merala na NaI(Tl) detektore na stanovenie chemického výťažku daného separačného kroku. 
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3.5.1.1 Optimalizácia separačného procesu extrakčnej chromatografie 
 

Chemický výťažok 99mTcO4
- sa optimalizoval v procese extrakčnej chromatografie pre 

metódu 1. Testovalo sa niekoľko variantov postupov úpravy sorbentu 40 % Aliquat- 336/ 

silikagél v procese extrakčnej chromatografie pred elúciou technecistanu na dosiahnutie čo 

najnižších početností pôdnej vzorky pri meraní na proporcionálnom detektore: 

- desorpcia 99mTcO4
- 8 mol.dm-3 HNO3 z chromatografickej kolóny bez premytia 

sorbentu po sorpcii technecistanu 

- desorpcia technécia – 99m 8 mol.dm -3 HNO3 premývaním kolóny 25 ml 0,5    

mol.dm-3 HF/ 0,02 mol.dm-3 HNO3 po sorpcii technecistanu 

- zrážanie Fe3+ prídavkom vodného roztoku NH4OH pred extrakčnou 

chromatografiou 

- desorpcia 99mTc 8 mol.dm-3 HNO3 s premytím kolóny 15 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3 

po sorpcii technecistanu 

 

Odvážilo sa 2 x 10 g pôdy a dve vzorky sa analyzovali paralelne podľa metódy 1. 1 ml 

roztoku sa odobral po každom separačnom kroku a gama aktivita 99mTcO4
- sa merala na 

NaI(Tl) detektore na stanovenie chemického výťažku separácie. Po rozpade technécia – 99m 

(5 dní po skončení separácie) sa merala beta aktivita vzoriek na nízkopozaďovom– 

proporcionálnom detektore. 

 

3.5.1.2  Optimalizácia separačného procesu lúženia technécia  

Pri separačnom postupe lúženia technécia sa sledovali chemické výťažky 99mTc 

a hľadal sa optimálny postup lúženia. Robili sa paralelné vzorky : 

 

Vzorka 1 -  99mTcO4
- stopovač sa pridal k výluhu k roztoku kyseliny dusičnej s koncentráciou 

8 mol.dm-3 a vykonal sa celý proces separácie bez zrážanie železa.  

Vzorka 2 - 99mTcO4
- stopovač sa pridal k východiskovému roztoku pred lúžením a separácia 

technécia so robila s krokom zrážania Fe3+ a bez zrážania.  

 

 

 Študoval sa vplyv na chemický výťažok 99mTcO4
- v oboch pôdnych vzorkách 

v separačnom procese pri postupe s a bez hydroxidového zrážania. 
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3.5.2.  Metóda 2 – metodický postup stanovenia technécia v pôde s H2SO4 

 
 10 g pôdy navážených na analytických váhach, 45 ml 1,5 mol.dm -3 H2SO4, 450 mg 

(NH4)2S2O8 a 50 μl 99mTcO4
- na stanovenie chemického výťažku separácie sa pridalo do 

kadičky a zahrievalo sa 2 hodiny pod IČ lampou za neustáleho premiešavania. Vzorka sa 

nechala stáť 24 hodín pri laboratórnej teplote. Preniesla do centrifugačnej skúmavky a 

centrifugovala sa 10 min pri 2000 otáčkach/ min. K supernatanu sa pridalo 10 ml  

H2O2 a zahrievala sa pri teplote 80°C, kým nezmizlo žlté sfarbenie roztoku. Po ochladení na 

izbovú teplotu, nasledovalo hydroxidové zrážanie vodným roztokom NH4OH: objem NH4OH 

sa postupne pridával k roztoku, až kým sa nedosiahla hodnota pH = 8 - 9 , čo bolo pozorované 

vytváraním hnedo – červenej zrazeniny Fe(OH)3. (Poz.: Ak nie je v roztoku dostatok železa, 

je potrebné pridať 10 mg FeCl3). Roztok so zrazeninou sa preniesol do centrifugačnej 

skúmavky a centrifugoval sa 10 min pri 2000 otáčkach/ min. Supernatan sa odparil dosucha 

na vyhrievacej doske a potom sa rozpustil v 20 ml  0,1 mol.dm -3 HNO3 alebo prípadne v 20 

ml 1 mol.dm-3 H2SO4. Vzorka sa následne nanášala na chromatografickú kolónu naplnenú 

sorbentom na báze 40 % Aliquat- 336/ silikagél.  

 

3.5.2.1  Separácia technécia–99m použitím extrakčnej chromatografie s       

       roztokom H2SO4 
 

Kolóna naplnená pripraveným chromatografickým materiálom sa premyla 20 ml 

deionizovanej vody, následne 20 ml 1 mol.dm -3 H2SO4. Po tomto kroku sa naniesla na kolónu 

vzorka rozpustená v 20 ml 1 mol.dm-3 H2SO4. Po sorpcii technecistanu sa kolóna premyla 15 

ml 1 mol.dm-3 H2SO4. 25 ml 8 mol.dm-3 HNO3 sa použilo na elúciu technécia z kolóny. Z 

eluovaného roztoku sa odobral 1 ml a gama aktivita 99mTcO4
-  sa merala na NaI(Tl) detektore. 

Po rozpade technécia – 99m (5 dní po ukončení separácie) sa merala beta aktivita vzoriek na 

nízkopozaďovom – proporcionálnom detektore. 
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3.5.2.2  Separácia technécia – 99m použitím extrakčnej chromatografie s       

     roztokmi HNO3 

 
Chromatografická kolóna naplnená pripraveným sorbentom sa premyla 20 ml 

deionizovanej vody a potom sa kondiciovala do dusičnanovej formy 20 ml 0,1 mol.dm-3  

HNO3. Po tomto kroku sa naniesla na kolónu vzorka rozpustená v 20 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3. 

Po sorpcii 99mTcO4
-  sa kolóna premyla 15 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3. Na desorpciu technécia – 

99 m z kolóny sa použilo 25 ml 8 mol.dm-3 HNO3. Z eluovaného roztoku sa odobral 1 ml a 

gama aktivita eluátu sa merala na NaI(Tl) detektore. Po rozpade technécia – 99m (5 dní po 

ukončení separácie) sa merala beta aktivita vzoriek na nízkopozaďovom – proporcionálnom 

detektore. 

 

3.5.3 Metóda 3 – separácia technécia podľa Wigleyho 
 

Testovala sa metóda na separáciu a čistenie technécia v pôde a rádioaktívnych 

odpadoch.  

Vzorky pôd sa pripravovali a spracúvali podľa nasledovnej schémy [78]: 

10 g pôdy alebo RaO odvážiť na analytických váhach 
↓ 

pridať  50 μl 99mTcO4
-  na stanovenie  chemického výťažku 

↓ 
 pridať 30 ml NH4OH a odpariť dosucha  

↓ 
spaľovať vzorku v muflovej peci 1 hodinu pri 2500C, zvyšovať teplotu o 1000C. h-1 

až po  5500C a nechať spaľovať ešte 2 hodiny 
↓ 

ku vzorke pridať  50 ml 8 mol.dm-3 HNO3 a lúžiť pri 1250C 2 h na laboratórnej piecke 
↓ 

centrifugovať pri 2000 ot./min. po dobu 10 min a prefiltrovať vzorku 
↓ 

pridávať  NH4OH pokým  
sa nezačne vytvárať hnedo-červená zrazenina Fe(OH)3 

↓ 
centrifugovať pri 2000 ot./min, supernatan  

odpariť na laboratórnej piecke do sucha 
↓ 

rozpustiť vzorku v 20 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3 
↓ 

naplniť chromatografickú kolónu pripraveným sorbentom,  
premyť  deionizovanou  vodou   

a potom s 20 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3 
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↓ 
nasorbovať vzorku na sorbent  

a premyť  20 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3 
↓ 

eluovať Tc s 25 ml 8 mol.dm-3 HNO3 
↓ 

odobrať 1 ml eluátu na stanovenie  
chemického výťažku 99mTc meraním na  NaI(Tl) detektore 

↓ 
odpariť dosucha na výhrevnej doske a následne rozpustiť v 5 ml 0,1 mol.dm-3  HNO3 

    ↓ 
 meranie beta aktivity vzorky na nízkopozaďovom detektore po rozpade 99mTc 

 

3.7 Vzorky rádioaktívnych odpadov 

3.7.1 Tuhé rádioaktívne odpady 
 

Spracúvali sa vzorky tuhých  RA odpadov získaných z JE Jaslovské Bohunice. Vzorky 

boli označené ako: Suť 7/665, Suť 8/666 a  Suť13/668. 

Vzorky Suť 7/665 a  Suť 8/666 sa spracovali podľa metódy 1. 

Technécium- 99 vo vzorkách tuhých rádioaktívnych odpadoch - Suť 7/665, Suť 8/666 

a Suť13/668 - sa stanovovalo podľa metódy 3, ktorá zahŕňala spaľovanie, lúženie,  

hydroxidové zrážanie a dočisťovanie technécia použitím extrakčnej chromatografickej kolóny 

plnenej pripraveným sorbentom na báze 40 % Aliquat-336/ silikagél.  

Ku vzorkám tuhých RAO - Suť 7/665, Suť 8/666, Suť13/668 - sa pridalo 100 μl 99TcO4 a 50 

μl 99mTcO4
- na stanovenie chemického výťažku separácie. Gama aktivita 99mTc sa  merala v 

rovnakom čase po ukončení separácie na NaI(Tl) detektore. Po rozpade 99mTc, 5 dní po 

skončení separácie, sa meralo 99Tc na nízkopozaďovom  proporcionálnom detektore. 

 

3.7.2 Kvapalné rádioaktívne odpady 
 

Stanovovalo sa technécium vo vzorkách kvapalných odpadov získaných z JE 

Jaslovské Bohunice označené ako: 

V 476, VÚJE (0,0358 g koncentrátu v 20 ml 8 mol. dm-3 HNO3), odoberané 7. 3. 2002 

V 477, VÚJE (0,390 g koncentrátu v 20 ml 8 mol. dm-3 HNO3), odoberané 7. 3. 2002 

V 478, VÚJE (0,4434 g koncentrátu v 20 ml 8 mol. dm-3 HNO3), odoberané 4. 7. 2002 
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KCA1 362, SE-VYZ (sol. = 181,32 g / l), odoberané 9. 4. 2001 

KCA1 363, SE-VYZ, odoberané 4. 7. 2002  

KCA1 600, SE-VYZ (sol. = 181,32 g / l), odoberané 9. 4. 2001 

 

Zo všetkých vzoriek sa odobrali 3 ml, ktoré sa odparili v kadičke pod IČ lampou 

a rozpustili sa v 20 ml 0,1 mol. dm-3 HNO3. 1 ml takto vzniknutých roztokov sa zmeral na 

NaI(Tl) a jednokanálovom γ spektrometri TESLA. Vybrala sa vzorka koncentrátu s najväčšou  

gama aktivitou - KAC1 362. 2 ml koncentrátu KCA1 632 sa merali sa na γ spektrometri 

ORTEC na stanovenie obsahu prítomných rádionuklidov. Na základe stanovenia 

vyskytujúcich sa nuklidov sa rozhodlo o ďalšom spôsobe úpravy vzorky.  

 

3.7.2.1 Kvapalné RAO dočisťované s nosičovými roztokmi CsCl 
 

Pripravil sa modelový roztok obsahujúci 20 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3 a stopovače Cs- 

137 a Tc-99m na zistenie účinnosti separácie a dočistenia vzorky od hlavného kontaminantu 

cézia-137.  

K 20 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3 sa pridali 10 μl 137CsCl a 50 μl 99mTcO4
- na stanovenie 

chemických výťažkov cézia a technécia. Takto pripravený roztok sa prepustil cez 

chromatografickú kolónu naplnenú pripraveným sorbentom konvertovaným do dusičnanovej 

formy. 137Cs sa následne eluovalo nosičovými roztokmi CsCl s  koncentráciami v rozmedzí 

10-2 mol. dm-3,10-3 mol. dm-3, 10-4 mol. dm-3 a 10-5 mol.dm-3 CsCl. Sledovala sa i desorpcia 

cézia z chromatografickej kolóny beznosičovou metódou -  elúciou  Cs-137 3 x 20 ml 0,1 

mol.dm-3 HNO3. Po desorpcii cézia- 137 z kolóny sa eluovalo 99mTcO4
- 25 ml 8 mol. dm-3 

HNO3. 

 

Zo vzoriek koncentrátov (V 476, V477, V478, KCA1 362,  KCA1 363, KCA1 600) sa 

odobrali 3 ml roztoku, nechali sa odpariť a následne sa rozpustili v 20 ml 0,1 mol. dm -3 

HNO3. Na stanovenie chemického výťažku separácie sa pridalo 50 μl 99mTcO4
-. Takto 

predupravené vzorky sa naniesli na kolónu naplnenú sorbentom 40 % ALQ/ silikagél 

kondiciovanú do dusičnanovej formy. Cézium sa z kolóny eluovalo 3 x 20 ml 10 -4 mol. dm-3 

roztokom CsCl. Technécium – 99m sa desorbovalo 25 ml 8 mol. dm -3 HNO3.  
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Z eluovaných roztokov sa odobral 1 ml a gama aktivita 99mTc sa merala na NaI(Tl) 

detektore. Po rozpade 99mTc sa merala beta aktivita na nízkopozaďovom  proporcionálnom 

detektore (po uplynutí 5 dní od ukončenia separácie). 

 

3.7.2.2 Kvapalné RAO dočisťované na NIFSILE a pripravenom sorbente 
 

Vo vzorkách koncentrátov KAC1 362, KAC1 363 a KAC1 600 sa cézium dočisťovalo 

cez dve chromatografické kolóny. Prvá bola naplnená sorbentom NIFSIL a druhá 

pripraveným sorbentom na báze 40 % Aliquat- 336/ silikagél.  

NIFSIL je pripravený sorbent obsahujúci železokyanatan draselno-nikelnatý 

zakotvený na silikagéli a má vlastnosti vysoko selektívneho ionexu pre cézium [114]. Sorpčná 

kapacita cézia na sorbente NIFSIL korešponduje s množstvom naviazaného ferokyanatanu, 

ktorý tvorí aktívnu zložku NIFSILu. Pripravený bol sól-gélovou metódou v spolupráci KJCh 

so SAV, zrnitosť sorbentu < 0,5 mm.  

 

Z koncentrátov KAC1 362, 363 a 600 sa odobrali 3 ml, odparili dosucha pod infra 

červenou lampou a následne sa rozpustili 20 ml 0,1 mol. dm -3 HNO3. Na stanovenie 

chemického výťažku separácie sa ku vzorkám koncentrátov pridalo 50 μl 99mTcO4
-. Takto 

predupravené  vzorky sa naniesli na chromatografickú kolónu naplnenú NIFSILom, premytú 

roztokom pozostávajúceho z 10 ml 0,1 mol. dm-3 HNO3 a 100 μl H2O2.  Po sorpcii cézia sa 

NIFSIL premyl 20 ml deionizovanej vody na desorpciu technecistanu. Elučný roztok sa 

upravil prídavkom koncentrovanej kyseliny dusičnej na koncentráciu 0,1 mol. dm-3. Elučné 

roztoky získané po zachytení 137Cs na NIFSILE sa spojili, zmeral sa objem. Vzorka sa 

naniesla na pripravený sorbent 40 % ALQ/ silikagél konvertovaný 20 ml 0,1 mol. dm -3 HNO3 

do dusičnanovej formy. Zvyškové cézium, ktoré zostalo v elučnom roztoku z NIFSILU, sa 

eluovalo 3 x 20 ml 10-4 mol. dm-3 CsCl. Technécium-99m sa desorbovalo 25 ml 8 mol. dm-3 

HNO3. 

Z roztokov získaných elúciou po NIFSILE a po desorpcii Tc na pripravenom sorbente 

sa odobral 1 ml a gama aktivita 99mTc sa merala priebežne na NaI(Tl) detektore. Po rozpade 
99mTc sa merala beta aktivita koncentrátov na nízkopozaďovom  proporcionálnom detektore 

(po uplynutí 5 dní od ukončenia separácie). 
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3.7.2.3 Kvapalné RAO dočisťované extrakciou s TPACl 
 

Ako možný spôsob dočisťovania vzoriek kvapalných RAO kontaminovaných céziom 

sa testoval kvapalinový extrakčný systém s chloridom tetrafenylarzónia v chloroforme 

(TPACl/ CHCl3) [57]. 

Vzorky  koncentrátov KAC1 362, KAC1 363 a KAC1 600 upravené podľa postupu 

v stati 3.7.2.2 sa odparili pod IČ lampou na objem ~ 5 ml. Pridalo sa 100 μl 99mTcO4
- na 

stanovenie chemického výťažku extrakcie. Vzorky sa  kvantitatívne preniesli do extrakčnej 

zábrusovej skúmavky a pridal sa alikvotný objem 2,5.10 -3 mol. dm-3 TPACl/ chloroforme. 

(2,5.10-3 mol. dm-3 roztok chloridu tetrafenylarzónia v chloroforme sa pripravil navážením 

0,273 g TPACl a rozpustením v chloroforme do objemu 250 ml). Extrahovalo sa v rotačnom 

extraktore počas 10 minút.  

Na odstránenie nečistôt sa organická fáza premývala s alikvotným objemom 0,1 

mol.dm-3 Na2CO3 v extrakčnej zábrusovej skúmavke s plastovými zátkami v rotačnom 

extraktore počas 10 minút.  

Na reextrakciu technecistanu do vodnej fázy sa použil roztok 0,5 mol. dm -3 NaClO4. 

K organickej fáze sa pridal objem 0,5 mol. dm -3 NaClO4 v pomere 1:1. Extrahovalo sa 

v rotačnom extraktore počas 10 minút.  

Po každej extrakcii sa z vodnej a organickej fáze odobralo 0,5 ml a merala sa gama 

aktivita 99mTc na NaI(Tl) detektore. Po rozpade 99mTc sa merala beta  aktivita na 

nízkopozaďovom  proporcionálnom detektore (po uplynutí 5 dní od ukončenia separácie). 

 

3.8  Meranie vzoriek na nízkopozaďovom detektore 
 

Vzorky kvapalných rádioaktívnych odpadov získané v stati 3.7.2, tuhých 

rádioaktívnych odpadov zo state 3.7.1, pôd zo statí 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 a 3.6 boli v 8 mol.dm-3 

HNO3. Po vymretí krátkožijúceho 99mTc, 5 dní po skončení separácie, sa všetky vzorky 

odparili do sucha pod IČ lampou a následne sa rozpustili v 20 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3. 10 ml 

vzorky sa nanášali na niklové mištičky, odmastené etanolom. Vzorky sa odparili pod IČ 

lampou a odparok sa nechal merať dostatočne dlhý čas na nízkopozaďovom α, β automate 

NRR 610 Tesla. 
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3.8.1 Stanovenie účinnosti nízkopozaďového detektora 

 Na stanovenie účinnosti nízkopozaďového proporcionálneho detektora sa použil 

štandardný roztok technécia – 99 ((NH4)
99TcO4) a objemovou aktivitou 0,25 Bq/ ml. Na 

niklovej miske sa odparením roztoku pripravil štandard s aktivitou 2,5 Bq. 

Účinnosť nízkopozaďového počítača sa počítala použitím nasledovného vzťahu : 

št

fšt

At
NN

E
.

−
=          [ 3 ] 

kde: 

- Nst  nameraný počet impulzov štandardu 

- Nf počet impulzov  pozadia 

- t  registračný čas pre Nst a Nf  (s) 

- Ast aktivita štandardu (Bq) 

 

Na základe nameraného počtu impulzov, meracieho času štandardného roztoku 

technécia (NH4)
99TcO4 sa  vypočítala účinnosť nízkopozaďového α, β detektora podľa vzťahu 

Účinnosť nízkopozaďového detektora detektora NRR 610 Tesla sa stanovila na 30,1 %. 

 

3. 9  Meranie vzoriek na ICP – MS 
 

Po separácii a zmeraní vzoriek na nízkopozaďovom proporcionálnom detektore sa 

vzorky pôd a rádioaktívnych odpadov odparili dosucha pod IČ lampou.  Rozpustili sa v 20 ml 

1 % HNO3, preniesli sa do polyetylénových nádobiek a analyzovali na ICP–MS spektrometri 

Perkin Elmer Elan DRC II s argónovou plazmou na Slovenskom hydrometeorologickom 

ústave. 

ICP- MS detektor sa kalibroval zriedenými 99Tc roztokmi v 1% HNO3 pripravenými 

zo štandardného roztoku 99Tc – [(NH4)
99TcO4]. Koncentrácia kalibračných roztokov bola 

v rozsahu 0,25 ng.dm-3 - 25 ng.dm-3. 

Pripravila sa pozaďová vzorka pôdy, ktorá sa spracovala zo vzorky pôdy podľa 

metódy 3 bez prídavku technécia-99. 
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3. 10  Meranie vzoriek na scintilačnom detektore 
 

  Zo vzoriek pôd a rádioaktívnych odpadov pripravených podľa postupu popísaným 

v stati 3.9 sa odobralo 5 ml. Vzorky rozpustené v 1 % HNO3 sa preniesli sa do sklenených 

ampuliek, pridalo sa 10 ml  scintilačného roztoku UltimaGold AB. Každá vzorka sa merala 

120 min na scintilačnom detektore TriCarb 3100 TR. 

 

3.11  Stanovenie chemického výťažku 99mTc  
 

Chemické výťažky sorpcie a desorpcie 99mTcO4
- pre extrakčnú chromatografiu sa 

počítali použitím nasledovných vzťahov:       

           [ 4 ] 
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       [ 5 ] 

kde : 

- N0 je nameraný počet impulzov v 1 ml východiskového roztoku 

- N1 nameraný počet impulzov v 1 ml roztoku po sorpcii 99mTcO4
-, meraný rovnako 

dlhý čas ako N0 

- N2 počet impulzov v 1 ml roztoku po desorpcii 99mTcO4
- 

- nf  početnosť pozadia (s-1) 

- t  čas registrácie počtov impulzov pre N0, N1 a N2  (s) 

- Vsorp  objem roztoku použitého na sorpciu 99mTcO4
- (ml) 

- Vdesorp objem roztoku použitého na desorpciu 99mTcO4
- (ml) 

 

Chemické výťažky technécia po jednotlivých separačných krokoch sa počítali 

podľa vzťahu:  

( )
( ) %100.

00

11

tnNV
tnNV
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−
=         [ 6 ]  

kde : 

- N0 je nameraný počet impulzov v 1 ml východiskového roztoku 
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- N1 nameraný počet impulzov v 1 ml roztoku po ukončení separačného postupu, 

meraný rovnako dlhý čas ako N0 

- nf  početnosť pozadia (s-1) 

- t  čas registrácie počtov impulzov pre N0 a N1  (s) 

- V0  objem východiskového roztoku (ml) 

- V1 objem roztoku po ukončení separačného postupu (ml) 
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4. Výsledky a diskusia 
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4.1    Sorbenty pre kolónovú extrakčnú  chromatografiu 

4.1.1 Sorbent na báze Aliquat – 336/ polymér 7K1195  
 

Po nanesení Aliquatu-336 na polymerové lôžko, vznikol sorbent, ktorého povrch bol 

homogénny a na dotyk nelepivý. 

Na 1,5 ml pripraveného sorbentu na báze Aliquat-336/ polymér 7K1195 umiestneného 

v chromatografickej kolóne sa sorboval 99mTcO4
- z prostredia 0,1 mol.dm-3 HNO3.  Na obr. 4. 

sú objemové početnosti elučného roztoku pri sorpcii 99mTcO4
- 20 ml 0,1 mol.dm-3  HNO3. 

Výťažok sorpcie technecistanu sa pohyboval v rozmedzí 89,7 % ± 94,3 %. 
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Obr. 4. Objemové početnosti eluátu pri sorpcii 99mTcO4
- z prostredia 0,1  mol.dm-3 HNO3 

 

Technecistan sa z kolóny desorboval 4 mol. dm-3 a 8 mol. dm-3 HNO3. Elučné profily 

pre desorpciu 99mTcO4
- sú na obr. 5 a 6. Pri desorpcii technecistanu sa použilo 20 ml 4 

mol.dm-3 HNO3. Ako vidieť z elučného profilu, technécium-99m sa začína eluovať od 

druhého ml elučného roztoku. Z kolóny sa technecistan nedesorboval kvantitatívne. 

Desorpčné výťažky pre 4 mol.dm-3 HNO3 boli okolo 74 %. 
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V 4 mol.dm-3 HNO3 [ml]
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Obr. 5. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre elučné činidlo 4 mol.dm-3  HNO3 

 

Na kvantitatívnu desorpciu Tc zo sorbentu  na báze Aliquat-336/ polymér 7K1195 sa 

použila 8 mol.dm-3 HNO3. Desorpčné výťažky boli viac ako 94 %. Technécium – 99m sa 

vytesňovalo z pripraveného sorbentu druhým ml desorpčného roztoku. 
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Obr. 6. Desorpčný profil 99mTcO4
- pre elučné činidlo 8 mol.dm-3  HNO3 

 

V tab. 15 sú chemické výťažky sorbentu na báze 10 % Aliquat– 336/ polymér 7K1195 pre 

sorpciu a desorpciu 99mTcO4
-  v prostredí kyseliny dusičnej. 
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Tab. 15. Chemické výťažky pre sorpciu a desorpciu 99mTcO4
-  v prostredí kyseliny dusičnej  

Sorpčný výťažok 
99mTcO4

- v 0,1 
mol.dm-3  HNO3 [%]   

Elučný roztok 
mol.dm-3  HNO3 

objem  
[ml] 

Desorpčný 
výťažok99mTcO4

- 

[%] 
93,8 ± 5,2 4 20 71,6 ± 3,8 

89,7 ± 4,9 8 20 95,6 ± 4,2 

94,3 ± 5,3 8 20 94,2 ± 4,0 

 

Pre sorbent na báze 10 % Aliquat- 336/ polymér 7K1195 sa nedosiahli uspokojivé 

výťažky pre sorpciu a desorpciu technecistanu v prostredí kyseliny dusičnej, preto sa tento 

sorbent nepoužíval na separáciu technécia- 99 zo vzoriek životného prostredia. 

 

4.1.2 Sorbent na báze  Aliquat – 336/ teflón 

4.1.2.1 Sorbent na báze  10 % Aliquat – 336/ teflón  

 
Po pridaní 10 % Aliquatu-336/ benzén k teflónu vznikol lepkavý sorbent. Na obr. 7 sú  

objemové početnosti eluátu pri sorpcii technecistanu v 0,1 mol.dm -3  HNO3.  
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Obr. 7. Objemové početnosti eluátu pri sorpcii 99mTcO4
- z prostredia 0,1 mol.dm-3 HNO3 

 

 Na sorpciu 99mTcO4
- sa použilo 20 ml sorpčného roztoku, v prostredí 0,1 mol.dm-3 

HNO3 sa dosiahli pre tento sorbent výťažky 97,5 % - 98,8 %. 

  Technecistan sa z kolóny desorboval 4 mol. dm-3 a 8 mol. dm-3 HNO3.  

Na obr. 8 a obr. 9 sú elučné profily pre desorpciu technecistanu použitím 20 ml 4 mol.dm -3  

HNO3 a 20 ml 8 mol.dm-3 HNO3. 
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V 4 mol.dm-3 HNO3 [ ml ]
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Obr. 8. Desorpčný profil 99mTcO4
- pre elučné činidlo 4 mol. dm-3 HNO3 

 

Technécium-99m sa začína eluovať z chromatografickej kolóny prvým ml 

desorpčného roztoku. Typické desorpčné výťažky pre 4 mol. dm-3  HNO3 sa pohybovali okolo 

38,9 %. Ako je vidieť z elučného profilu technecistanu pre 4 mol. dm-3 HNO3, priebeh 

desorpcie technécia-99m z kolóny je nízky. Na kvantitatívne odstránenie nasorbovaného 
99mTcO4

- je potrebná vyššia koncentrácia kyseliny dusičnej. Na desorpciu technécia zo 

sorbentu na báze 10 % Aliquat/ teflón sa použilo 20 ml 8 mol.dm -3 HNO3. Pre desorpciu 

technecistanu 8 mol. dm-3 HNO3 sa dosiahol prietok 0,5 ml. min-1. 
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Obr. 9. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre elučné činidlo 8 mol.dm-3  HNO3 

 

Elúcia 99mTcO4
- v prostredí 8 mol. dm-3 HNO3 pre daný sorbent 10 % Aliquat-336/ 

teflón bola kvantitatívna, technécium-99m sa z kolóny desorbovalo s prvým ml elu čného 

roztoku. Typické desorpčné výťažky pre 8 mol.dm-3 HNO3 sa pohybovali okolo 87,3 % 
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 Sledoval sa vplyv rôznych zlúčením na KD hodnotu  99mTcO4
- v  0,1 mol.dm-3 HNO3 

médiu. Vplyv roztokov s rôznou koncentráciou  HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4, H3PO4 a HNO3 

na KD hodnotu  99mTcO4 je na obr. 10. 

Zo závislosti KD od rôznych koncentrácií kyselín a solí uvedených na obr. 10 je 

vidieť, že NaCl a Na2SO4 nemali žiadny vplyv na KD hodnotu technécia. HNO3, H3PO4 a  

HCl znižovali hodnotu KD technecistanu. 

Pre sorbent na báze 10 % Aliquat-336/ teflón sa zistilo, že kyselina chlorovodíková a dusičná 

znižujú hodnoty KD technecistanu, čo je ukázané a prezentované v článku Horwitza [36]. 

Rastúca koncentrácia NO3
- a Cl- aniónov v roztoku spôsobujú pokles KD hodnota Tc. 

Rovnako kyselina sírová s koncentráciou väčšou ako 1 mol.dm-3 spôsobuje pokles KD 

hodnoty technecistanu. 
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Obr. 10.  Vplyv rôznych zlúčenín na  KD hodnotu  99mTcO4

-  v  0,1 mol.dm-3 HNO3 

 

4.1.2.2 Sorbent na báze  30 % Aliquat – 336/ teflón  
 

Pridaním roztoku 30 % Aliquat- 366/ benzén k teflónu, vznikol nesypký sorbent, na 

povrchu s vizkóznym filmom. Na obr. 11 sú objemové početnosti eluátu pri sorpcii 

technecistanu z prostredia 0,1 mol.dm -3 HNO3. 
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Obr. 11. Objemové početnosti eluátu pri sorpcii 99mTcO4
- z 0,1 mol.dm-3 HNO3 

 

Pre sorpciu 99mTcO4
- v prostredí 0,1 mol.dm-3 HNO3 sa dosiahli pre pripravený sorbent 

30 % Aliquat-336/ teflón výťažky sorpcie v rozsahu 80 %-96,6 %. 99mTcO4
- sa zo sorbentu 

eluoval 20 ml 4 mol. dm-3 HNO3 a 20 ml 8 mol. dm-3 HNO3. 

Technecistan sa z kolóny desorboval 4 mol. dm-3 a 8 mol. dm-3 HNO3. Na obr. 12 a obr. 13 sú  

elučné profily pre desorpciu technecistanu.  

V 4 mol.dm-3 HNO3 [ ml ]

0 5 10 15 20

n pr
 [s

-1
]/ 

m
l

0

500

1000

1500

2000

2500

  

Obr. 12. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre elučné činidlo 4 mol.dm-3  HNO3 

 

Technécium-99m sa začína eluovať z chromatografickej kolóny prvým ml 

desorpčného roztoku. Do 8 ml 4 mol.dm-3 HNO3 mala desorpcia technecistanu klesavý 

priebeh. 20 ml elučného roztoku nebolo dostatočné na kvantitatívne vytesnenie technécia zo 

sorbentu a zbytkové Tc- 99 m zostalo zachytené v kolóne. Typické desorpčné výťažky pre 4 
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mol.dm-3 HNO3 sa pohybovali okolo 73,6 % pri použití 20 ml elučného činidla. Na zvýšenie 

desorpčného výťažku technécia sa použilo 20 ml 8 mol.dm -3 HNO3. Na obr. 13 je desorpčný 

profil technecistanu. 
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Obr. 13. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre elučné činidlo 8 mol.dm-3  HNO3  

 

Elúcia 99mTcO4
- v prostredí 8 mol.dm-3 HNO3 pre daný sorbent 30 % Aliquat-336/ 

teflón bola kvantitatívna. Ako vidieť z obr. 13, technécium-99 m sa z kolóny desorbovalo 

s prvým ml elučného roztoku. Desorpčné maximum sa dosiahlo pri 2 ml, potom elúcia Tc 

postupne klesala. Pri prvých 8 ml desorpčného roztoku sa vytesnilo viac než 70 % Tc- 99 m. 

Desorpčné výťažky pre 8 mol. dm-3 HNO3 boli 95 %. Pri desorpcii Tc-99 m sa dosiahol 

prietok 0,2 ml.min-1. 

 

Sledoval sa vplyv rôznych koncentrácii kyseliny dusičnej na KD hodnotu  99mTcO4
-  

pre pripravený sorbent 30 % Aliquat/ teflón. Vplyv koncentrácie kyseliny dusičnej na KD 

hodnotu  99mTcO4
- je na obr. 14. 
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Obr. 14. KD hodnota 99mTcO4
- pripraveného sorbentu na báze 30 % Aliquat/ teflón pre rôzne  

   koncentrácie kyseliny dusičnej 

 

Najväčšia hodnota KD technecistanu sa dosiahla pri koncentrácii 0,1 a 0,5 mol. dm -3 

HNO3. S rastúcou koncentráciou kyseliny dusičnej, klesá  KD hodnota technecistanu: pre 8 

mol. dm-3 HNO3 bolo KD  100-krát menšie než pre 0,1 mol. dm-3 HNO3. 

 

4.1.2.3 Sorbent na báze  40 % Aliquat – 336/ teflón  
 

Po pridaní 40 % Aliquatu –336/ v benzéne k teflónu, vznikol vizkózny sorbent, 

s viditeľným množstvom kvartérneho amínu na povrchu.  Sorbent nebol sypký, zle sa s ním 

manipulovalo. Pre sorbent 30 % Aliquat-336/ teflón boli desorpčné prietoky nízke a pri 

pripravenom sorbente s vyššou koncentráciou Aliquatu- 336 bol predpoklad, že prietok pri 

desorpcii Tc kolónou bude ešte nižší. Po nanesení na chromatografickú kolónu sa dosiahol 

prietok 0,2 ml.min-1. Na obr. 15 sú namerané objemové početnosti pri sorpcii 99mTcO4
- v 0,1 

mol.dm-3 HNO3 médiu. Výťažok sorpcie technécia – 99 m sa pohybovali okolo 74,5 %.  
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Obr.15. Objemové početnosti eluátu pri sorpcii 99mTcO4

- z média 0,1 mol.dm-3 HNO3  
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Obr.16. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre elučné činidlo 4 mol.dm-3  HNO3 

 

Po sorpcii technecistanu sa Tc-99m desorbovalo z kolóny 16 ml 4 mol. dm -3 HNO3. 

Na obr. 16 je desorpčný profil 99mTcO4
- pre elúciu technécia 4 mol.dm -3 HNO3. Výťažok pre 

desorpciu technecistanu bol 69,0 %. Z priebehu grafu vidieť, že desorpcia nie je kvantitatívna. 

Pri desorpcii technécia- 99m  4 mol. dm -3 HNO3 zostal v kolóne ešte nasorbovaný 

technecistan. Na kvantitatívnu desorpciu technécia – 99m  4 mol.dm -3 HNO3 by bolo potrebné 

na elúciu 30 ml desorpčného roztoku pri danej koncentrácii kyseliny dusičnej. 

Desorpcia 99mTcO4
- zo sorbentu na báze 40 % Aliquat – 336/ teflón s 8 mol.dm -3 

HNO3 sa pre nízku desorpčnú prietokovú rýchlosť neuskutočňovala. 

Pre tento pripravený sorbent sa sledoval vplyv rôznych  koncentrácií kyseliny dusičnej 

na KD hodnoty 99mTcO4
- sorbentu na báze 40 % Aliquat/ teflón, viď obr. 17. 
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Obr. 17. KD hodnota 99mTcO4
- pripraveného sorbentu na báze 40 % Aliquat/ teflón pre rôzne  

   koncentrácie kyseliny dusičnej 

 
Pri zvyšujúcej sa koncentrácii HNO3 pri stanovovaní KD hodnoty, sa posúva extrakčná 

rovnováha smerom k tvorbe reaktantov. Retencia technécia dosahuje v nízkych 

koncentráciách kyseliny dusičnej maximálne hodnoty. Od koncentrácie väčšej ako 1 mol.dm-3 

HNO3 KD hodnota technecistanu klesala. 

 

4.1.2.4 Sorbent na báze  60 % Aliquat – 336/ teflón  
 

Pripravený sorbent 60 % Aliquat-336/ teflón bol na pohľad viskózny. Koncentrácia 

kvartérneho amínu bola vysoká. Aliquat- 366 sa roztekal, pripravený sorbent bol lepivý a zle 

sa s ním manipulovalo. Sorpčné a desorpčné prietoky cez kolónu boli nízke už pre sorbent na 

báze 40 % Aliquat- 336/ teflón, preto sa pre daný sorbent nerobili sorpčné a desorpčné 

profily. Stanovili sa sorpčné a desorpčné výťažky technécia-99m na pripravenom sorbente, 

viď tab. 19. Na základe uvedených dôvodov bol sorbent 60 % Aliquat-336/ teflón nevhodný 

na separáciu technécia-99. Pre tento pripravený sorbent sa stanovovala závislos ť KD hodnoty 
99mTcO4

- pre rôzne koncentrácie kyseliny dusičnej, viď obr. 18. 
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 Obr. 18. KD hodnota 99mTcO4
- pripraveného sorbentu na báze 60 % Aliquat/ teflón   pre rôzne  

   koncentrácie kyseliny dusičnej 

 

Pri zvyšujúcej sa koncentrácii kyseliny dusičnej, klesá retencia technécia na 

pripravenom sorbente. Pri koncentrácii 8 mol. dm -3 HNO3 sa pozoroval pokles KD hodnoty 

technecistanu 800-krát v porovnaní s hodnotou KD 
99mTcO4

- v 1 mol. dm-3 HNO3 médiu. 

Vplyv 0,1 mol.dm-3 HNO3 na KD hodnotu technecistanu pre všetky pripravené 

sorbenty na báze teflón/ Aliquat-336 s  koncentráciami v rozmedzí 10 %- 60 % je na obr. 19. 
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Obr. 19. Sumárne KD technecistanu v prostredí 0,1 mol.dm -3 HNO3 pre všetky pripravené  

   sorbenty na báze 10 % - 60 % Aliquat-336/ teflón  

 

Na obr. 19 vidno lineárnu závislosť KD hodnoty technecistanu od koncentrácie 

Aliquatu- 336. Najnižšia hodnota KD sa dosiahla pre sorbent na báze 10 % Aliquat – 336/ 
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teflón: kvartérny amín bol nanesený na sorbent s nízkou koncentráciou. Výťažky pre sorpciu 

a  technécia – 99 m sa pohybovali okolo 97 %. Desorpčné výťažky pre elúciu technécia sa pri 

koncentrácii 4 mol.dm-3 HNO3 boli 40 % a pre 8 mol.dm-3 HNO3 87 %, výťažky desorpcie 

boli nízke, preto tento sorbent nebol vhodný na ďalšie použitie.  

KD  
99mTcO4

- pripraveného sorbentu na báze 60 % Aliquat – 336 / teflón bola 1200 

ml.g-1. Sorbent pre jeho vysokú viskozitu, nízke prietokové rýchlosti a desorpčné výťažky bol 

nevhodný na ďalšie použitie pre separáciu technécia zo vzoriek životného prostredia.  

 

Ako najvhodnejší z pripravených chromatografických materiálov na báze Aliquat/ 

teflón sa ukázal byť sorbent 30 % Aliquat/ teflón: výťažky technecistanu pri sorpcii boli okolo 

96 % a pre desorpciu 8 mol. dm-3 HNO3 boli 94 %. Prietok kolónou bol 0,5 ml. min-1. 

Pre sorbent  na báze 40 % Aliquat/ teflón bola KD hodnota technecistanu vyššia ako pre 30 % 

ALQ/ teflón, tento sorbent však bol viskózny a pri desorpcii s 8 mol.dm -3 HNO3 klesol prietok 

na 0,2 ml. min-1. Použitie tohto sorbentu na separáciu technécia-99 vzhľadom k dobe 

polpremeny použitého stopovača 99mTc (6,02 h) a času potrebného na sorpciu a desorpciu 

technecistanu nebol sorbent na báze 40 % Alq/ teflón vhodný na tento účel. 

 

Tab. 16. Chemické výťažky pre sorpciu a desorpciu 99mTcO4
-  pripravených sorbentov na 

báze teflón /aliquat-336 v prostredí kyseliny dusičnej. 

Druh 
pripraveného 

sorbentu 

Sorpčný výťažok 
99mTcO4

- v 0,1 
mol.dm-3  HNO3 

[%] 

Elučný 
roztok 

mol.dm-3  
HNO3 

Objem [ml] / 
prietok  

[ml. min. -1] 

Desorpčný 
výťažok99mTcO4

- 

[%] 

10 % Alq/teflón 98,8 ± 1,9 4 20 / 0,5 38,9 ± 6,7 

10 % Alq/teflón 97,5 ± 2,1 8  20/ 0,4 87,4 ± 5,6 

30 % Alq/teflón 79,9 ± 3,0 4 20 / 0,55 73,5 ± 6,2 

30 % Alq/teflón 96,6 ± 1,1 8 20 / 2 94,3 ± 5,4 

40 % Alq/teflón 99,8 ± 0,9 4 20 / 0,5 76,6 ± 6,6 

40 % Alq/teflón 95,3 ± 1,3 8 15 /0,14 86,3 ± 5,9 

60 % Alq/teflón 74,5 ± 2,5 4  15/ 0,12 69,0 ± 7,3 

60 % Alq/teflón 78,6 ± 3,2 8 –––– –––– 

 

V tab. 16 je prehľad sorpčných a desorpčných výťažkov 99mTcO4
- pre pripravené 

sorbenty na báze Aliquat-336/ teflón  v prostredí kyseliny dusičnej. 
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Ako najvhodnejší z pripravených sorbentov z hľadiska sorpčných a desorpčných 

charakteristík, stability, odolnosti sorbentov voči pôsobeniu kyseliny, vizkozity pripravených 

chromatografických materiálov uvedených v tab. 16 a KD hodnôt pre 99mTcO4
- z obr. 19 

v prostredí kyseliny dusičnej, na separáciu technécia zo vzoriek životného prostredia sa 

ukázal 30 % Aliqaut-336/ teflón.  

 

4.1.3 Sorbent na báze TOA/ teflón  
 

Testoval sa aj sorbent pripravený ukotvením  tri-n-oktylamínu na teflóne. Po pridaní 

TOA k teflónu sa získal chromatografický materiál bledooranžovej farby a bol sypký- ľahko 

sa s ním manipulovalo. Sorpcia technecistanu sa robila použitím 18 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3. 

Na obr. 20 sú objemové početnosti elučného roztoku pri sorpcii technecistanu. Výťažok 

sorpcie technécia-99m bol 96,03 %.  
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Obr. 20. Objemové početnosti eluátu  pri  sorpcii 99mTcO4
- v 0,1 mol.dm-3 HNO3 

 

Zo sorbentu sa technécium-99 m eluovalo 4 mol. dm -3 HNO3 a 8 mol. dm-3 HNO3. 

Výťažky desorpcie pre 4 mol.dm-3 HNO3 boli okolo 72 % a pre elúciu použitím 20 ml 8 

mol.dm-3 HNO3 sa chemické výťažky technecistanu pohybovali okolo 67 %.  
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Obr. 21. Desorpčný profil   99mTcO4
- pre elučné činidlo 8 mol.dm-3 HNO3 

 

Prietokové rýchlosti elúcie Tc boli nízke- 0,1 ml. min -1.  Po pridaní 8 mol.dm-3 HNO3 

sa z kolóny vymýval ukotvený extraktant-  TOA, čím sa deštruoval sorbent- čo sa prejavilo 

prítomnosťou organickej fázy v eluáte. Na obr. 21 je priebeh elúcie technecistanu 20 ml 8 

mol.dm-3 HNO3. Z priebehu desorpčného profilu vidieť, že technécium sa začalo vytesňovať 

prvým ml elučného roztoku a od 5 ml 8 mol.dm-3 HNO3 percentuálne zastúpenie 99mTcO4
- 

v jednotlivých frakciách   klesalo. Desorpčný výťažok pri koncentrácii elučného činidla 8 

mol.dm-3 HNO3  bol okolo 67 %. Nízky výťažok spôsobila chemická nestabilita pripraveného 

sorbentu. 

Teflón ako lôžko nebol vhodný na prípravu chromatografického materiálu pre jeho 

nepórovitý povrch. Z tohto dôvodu ukotvované amíny TOA a Aliquat- 336 nepriľnuli 

dostatočne na jeho povrch. Ako vyplýva z percentuálnych zastúpení nasorbovaného Aliquatu- 

336 pripravených sorbentov na báze TOA/ teflón a Alq./ teflón uvedených v statiach 3.3.1- 

3.3.5, TOA a Aliquat- 336 sa na teflón sorbovali minimálne (pre sorbenty, ktoré neboli 

vizkózne bolo zastúpenie Alq- 336 v rozmedzí 4 % - 18 %), preto sa hľadali sorbenty 

s pórovitým povrchom lôžka, u ktorých bolo vyššie percentuálne zastúpenie nasorbovaného 

Aliquatu- 336. 

Pripravené sorbenty na báze Aliquat- 336/ teflón a TOA/ teflón boli buď chemicky 

nestabilné- pre desorpcii technecistanu sa vytesňovala aj organická fáza (TOA) alebo 

vizkózne.  
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4.1.4  Sorbent na báze TOA/ silikagél 
 

TOA je hustá kvapalina hnedej farby. Po nanesení na silikagél získal pripravený sorbent 

tmavú farbu: TOA sa nasorboval na povrch silikagélu nehomogénne a pripravený sorbent bol 

vizkózny. Po umiestnení tohoto sorbentu do chromatografickej kolóny, nasledovala sorpcia 
99mTcO4

- v kyseline dusičnej- 0,1 mol.dm-3. Na obr. 22 sú  početnosti 99mTcO4
- pri sorpcii 

v prostredí 0,1 mol.dm-3 HNO3. 
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Obr. 22. Objemové početnosti eluátu pri sorpcii 99mTcO4
- v 0,1 mol.dm-3 HNO3 

 

Výťažky sorpcie technécia – 99 m sa pohybovali okolo 88,1 %. Dosiahnutý prietok pri 

sorpcii 99mTc bol nízky- 0,14  ml.min-1. Pri sorbente na báze TOA/ silikagél sa na desorpciu 
99mTcO4

- nepoužila kyselina dusičná. Na základe predchádzajúcich skúseností pri sorbente na 

báze TOA/ teflón, kde sa pri desorpcii technecistanu kyselinou dusičnou nachádzala aj 

organická fáza a sorbent TOA/ silikagél bol vizkózny, bol predpoklad, že pri elúcii TcO 4
- kys. 

dusičnou s koncentráciou vyššou ak 4 mol.dm-3, sa vplyvom kyseliny bude vymývať TOA. 

Koncentrácia 4 mol.dm-3 HNO3 nebola dostatočná na kvantitatívnu desorpciu Tc. Desorpcia 8 

mol.dm-3 HNO3 mala deštrukčný vplyv na vizkózny sorbent, preto sa na desorpciu použilo 0,1 

mol.dm-3 NH4OH. 

 Desorpcia technécia-99 m sa uskutočňovala použitím 25 ml 0,1 mol.dm-3 NH4OH. 

Elučný profil technécia-99 m z prostredia NH4OH  je na obr. 23. 
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Obr. 23. Desorpčný profil pre 99mTcO4
- v prostredí 0,1 mol.dm-3 NH4OH 

 

Tc sa začínalo zo sorbentu eluovať od piateho ml desorpčného roztoku. Maximálny 

výťažok sa dosiahol pri desiatom m elučného činidla. Výťažky desorpcie technécia-99 m 

z pripraveného sorbentu silikagél/ TOA sa pohybovali okolo 42,7 %. Elučné činidlo- 0,1 

mol.dm-3 NH4OH bolo nevhodné na desorpciu technecistanu pre nízke desorpčné výťažky Tc 

pri jeho použití. 

Sledoval sa vplyv kyseliny dusičnej na KD hodnota 99mTcO4
- sorbentu TOA/ silikagél, 

grafická závislosť KD hodnota 99mTcO4
-  od koncentrácie kys. dusičnej je na obr. 24. 
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Obr. 24. KD hodnota 99mTcO4
- pripraveného sorbentu na báze silikagél / TOA pre rôzne  

   koncentrácie kyseliny dusičnej 
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KD hodnota technecistanu pre 0,1 mol. dm -3 HNO3 bola nízka – 600 ml.g-1 a so 

zvyšovaním koncentrácie kys. dusičnej KD klesal. Začal sa prejavovať deštrukčný vplyv 

HNO3 na silikagélové lôžko. Silikagél napriek dvojitej hydrofobizácii za čal gélovatieť. 

Sorbent na báze silikagél/ TOA  nebol vhodný na separáciu technécia-99, pre jeho 

nízke sorpčné a desorpčné výťažky pre 99mTcO4
- anión, pre jeho konzistenciu a nehomogenitu 

povrchu. 

 

4.1.5  Sorbent na báze Aliquat – 336/ silikagél 
 

 Pripravený sorbent musel spĺňať viaceré podmienky, aby sa mohol použiť na 

separáciu technécia zo vzoriek životného prostredia a rádioaktívnych odpadov. V prvom rade 

musel byť chemicky odolný, aby sa nedeštruoval v prostredí silnej kyseliny, akou je 8 

mol.dm-3 HNO3. Problém chemickej stability sa vyriešil prídavkom Lukooilu – H, ktorý 

hydrofobizoval silikagél. Ak sa zmes Lukooilu – H/ acetón  pridala len raz, nebola 

hydrofobizácia dostatočná a pripravený sorbent pri elúcii 99mTc v prostredí 8 mol.dm-3 HNO3 

z kolóny gélovatel. Chemická štruktúra lôžka sorbentu- silikagél vplyvom kyseliny gélovatel 

a stával sa chemicky nestabilný. Po dvojnásobnom pridaní Lukooilu– H bola hydrofobizácia 

silikagélu dostatočná, pripravený sorbent bol dostatočne odolný a pôsobením kyseliny si 

udržal svoju chemickú a štrukturálnu stabilitu. 

  

Predpokladaný štruktúrny vzorec pripraveného sorbentu : 

 CH3N[(CH2)7CH3]3Cl + silikagél 

Silikagél je hydratovaný SiO2. x H2O. Voda v jeho štruktúre je prítomná vo forme 

hydroxylových skupín, chemicky viazané na povrch kremíkových atómov. Silikagél je 

bezfarebný, porózny, silne hydrofilický materiál. 

Kondenzáciou SiO2 vedie ku vzniku neporéznych sférických častíc, ktorých povrch je 

pokrytý hydroxylovými skupinami. 

Ionovýmenná sila silikagélu je kvôli prítomnosti OH skupín na povrchu. Kovové 

prvky môžu substituovať vodík v týchto skupinách, a toto vedie k silnej adsorpcii niektorých 

prvkov. V prítomnosti nečistôt (Al, Fe) narastajú adsorpčné vlastnosti silikagélu, lebo 

kyseliny hlinitokremíková a železnatokremičitá sú silnejšie kyseliny než kyselina kremičitá 

[116]. 
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Pripravili sa sorbenty s rôznou koncentráciou Aliquatu -336/ benzén  v rozmedzí 10% 

- 60%. 

Všetky pripravené sorbenty sa použili v experimente, ale ako najvhodnejšia koncentrácia 

zmesi Aliquat-336/ benzén pre sorpciu a desorpciu technecistanu sa ukázala pri koncentrácii 

40 % zmesi. Pri tejto koncentrácii kvartérneho amínu v benzéne sa získali najlepšie vý ťažky 

pre sorpciu a desorpciu technecistanu pri kolónovej chromatografii a dosiahli sa vhodné 

desorpčné prietoky vhodné na separáciu 99Tc. Pri koncentráciách vyšších ako 40 % zmesi bol 

sorbent príliš vizkózny a lepkavý, desorpčné prietoky boli nízke. Pri nižších koncentráciách 

sa nedosahovali dostatočne vysoké výťažky pre sorpciu a desorpiu 99mTcO4
-. Výťažky pre 

sorpciu a desorpciu technecistanu  pre rôzne koncentrácie zmesi Aliquat -336/ benzén sú 

v tab. 17. 

 

Tab. 17. Chemické výťažky pre sorpciu a desorpciu 99mTcO4
- pripravených sorbentov na báze  

teflón /aliquat-336 v prostredí kyseliny dusičnej. 

Druh 
pripraveného 

sorbentu 

Sorpčný výťažok 
99mTcO4

- v 0,1 
mol.dm-3  HNO3 

[%] 

Elučný 
roztok 

mol.dm-3  
HNO3 

Objem [ml] / 
prietok 

[ml. min -1] 

Desorpčný 
výťažok99mTcO4

- 

[%] 

10 % Alq./ sil. 96,1 ± 1,7 4 25 / 2 41,3 ± 5,7 

10 % Alq./ sil. 96,4 ± 2,1 8 20 / 2,5 84,4 ± 5,6 

30 % Alq./ sil. 79,9 ± 3,0 4 20 / 1,8 73,5 ± 5,2 

30 % Alq./ sil. 96,6 ± 1,1 8 20 / 2 94,3 ± 5,4 

40 % Alq./ sil. 99,7 ± 2,0 4 25 / 2 84,5 ± 3,3 

40 % Alq./ sil. 99,8 ± 2,2 8 17 /3 96,6 ± 3,1 

60 % Alq./ sil. 74,6 ± 2,5 4 18 / 4 69,0 ± 7,3 

60 % Alq./ sil. 78,6 ± 3,2 8 15 / 7 ----- 

 

Pre ďalšie experimenty a nasledovnú separáciu technécia –99 sa používal pripravený 

sorbent na báze 40 % Aliquat- 336/ hydrofobizovaný silikagél. 

 

4.1.5.1  Sorpcia a desorpcia 99mTcO4
- 

 
 Chemické výťažky sorpcie a desorpcie sa počítali podľa vzorcov 4 a 5. Sledoval sa 

vplyv rôznych koncentrácií kyseliny dusičnej a sírovej na sorpciu technecistanu na 
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pripravenom sorbente na báze 40 % Aliquat-336/ silikagél. Premývacie roztoky boli 0,1 

mol.dm-3, 4 mol.dm-3, 8 mol.dm-3 HNO3 a 1 mol.dm-3 H2SO4. Na obr. 25 sú namerané 

objemové početnosti pri sorpcii technecistanu v prostredí 0,1 mol. dm -3 HNO3. Výťažky 

sorpcie 99mTcO4
- pre pripravený sorbent na báze 40 % Aliquat- 336/ silikagél  boli takmer 

100%. 
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Obr. 25. Objemové početnosti eluátu pri sorpcii technecistanu v prostredí 0,1 mol.dm -3 HNO3 

 

Na odstránenie Tc z kolóny sa použili roztoky 4 mol.dm -3 a 8 mol.dm-3 HNO3. Profily 

pre desorpciu 99mTcO4
- použitím týchto elučných roztokov sú na obr. 26 a obr. 27.  
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Obr. 26. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre elučné činidlo 4 mol.dm-3 HNO3 

 

Ako vidieť z desorpčného profilu, technécium – 99 m sa začalo eluovať druhým ml 

desorpčného roztoku 4 mol.dm-3 HNO3. Elúcia technecistanu zo sorbentu nebola 

kvantitatívna, výťažok desorpcie bol 85 %. Na kvantitatívne vytesnenie Tc- 99m zo sorbentu 
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treba buď zvýšiť koncentráciu kyseliny dusičnej, alebo pri danej koncentrácii desorpčného 

činidla – 4 mol. dm-3 HNO3 – použiť väčší objem na elúciu technecistanu z kolóny. 
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Obr. 27. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre desorpčné činidlo 8 mol.dm-3 HNO3  

Pri desorpcii 99mTcO4
-  roztokom 8 mol.dm-3 HNO3 sa technécium – 99 m 

vytesňovalo z kolóny prvým ml elučného roztoku, desorpcia bola kvantitatívna. Desorpčné 

výťažky technecistanu sa boli ~ 94 % - viď tab. 18. 

 

Tab.18. Chemické výťažky pre sorpciu a desorpciu 99mTcO4
- z pripraveného sorbentu na báze 

40 % Alq/ silikagél v prostredí kyseliny dusičnej  

Sorpčný výťažok 
99mTcO4

- v 0,1 
mol.dm-3  HNO3 [%]   

Premývací roztok 
mol.dm-3  HNO3 

objem  
[ml] 

Desorpčný 
výťažok99mTcO4

- 

[%] 
99,8 ± 2,0 4 25 84,5 ± 3,3 

98,8 ± 2,2 8 15 95,6 ± 3,2 

99,8 ± 2,2 8 15 94,2 ± 3,1 

 

Sorbent na báze 40 % Aliquat–336/ silikagél sa vytypoval ako vhodný sorbent na 

separáciu technécia zo vzoriek životného prostredia. Pre tieto vzorky existuje ve ľa metodík na 

separáciu Tc z rôzne kyslých médií. Jedným z možných postupov je separácia 99Tc z 

prostredia kyseliny sírovej, preto sa pre sorpciu technecistanu na pripravenom sorbente 

testovala aj kyselina sírová. Na sorpciu 99mTcO4
-  sa použila 1 mol.dm-3 H2SO4 – namerané 

objemové početnosti pri sorpcii Tc – 99 m sú na obr. 28. 
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Obr. 28. Objemové početnosti pri sorpcii technecistanu v prostredí 1 mol.dm -3 H2SO4 

 

Na desorpciu 99mTcO4
- sa použilo 25 ml 8 mol.dm-3 HNO3, desorpčný profil pre elúciu 

technecistanu je na obr. 29. 
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Obr. 29. Desorpčný profil  99mTcO4

- pre desorpčné činidlo 8 mol.dm-3 HNO3 

 

Ako vidieť na obr. 29, technécium sa začalo desorbovať prvým ml elučného činidla. 

Desorpcia mala rýchly priebeh, technécium sa z kolóny kvantitatívne eluovalo do 15 ml 

elučného roztoku. Výťažky desorpcie TcO4
- pri danom objeme 8 mol.dm-3 HNO3 boli 95,5%. 

Prehľad sorpčných a desorpčných výťažkov technecistanu je v tab. 19. 
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Tab. 19. Chemické výťažky pre sorpciu a desorpciu 99mTcO4
- v prostredí  H2SO4  

Sorpčný výťažok 
99mTcO4

- v 1 mol.dm-3  
H2SO4 [%]      

Premývací roztok 
mol.dm-3  HNO3 

Objem 
[ml] 

Desorpčný 
výťažok99mTcO4

- 

[%]  
99,9 ± 1,9 8 15 96,11 ± 2,8 

99, ± 1,9 8 15 95,5 ± 2,1 

 

 Technecistan je silne viazaný na pripravený sorbent v slabo kyslých roztokoch 

kyseliny dusičnej a sírovej. Dosiahnuté výsledky ukazujú, že 99mTcO4
- sa nedalo 

kvantitatívne vytesniť z kolóny médiom s nízkou koncentráciou kyseliny. Pri desorpcii 
99mTcO4

- so 4 mol.dm-3 HNO3 elúcia mala pomalý priebeh a dokonca 25 ml HNO3 nebol 

dostatočný objem na kvantitatívne vytesnenie technécia z chromatografickej kolóny, ako to 

možno vidieť na obr. 26.  

 Tc je taktiež silno viazaný v prostredí 1 mol.dm -3 H2SO4. Výťažky sorpcie 

technecistanu  boli okolo 99 % pre obe kyseliny. Elučný roztok s koncentráciou vyššou ako 4 

mol.dm-3 HNO3 môže kvantitatívne odstrániť Tc z kolóny. 25 ml 4 mol.dm-3 HNO3 

desorboval technécium s výťažkom vyšším ako 84 %. Na kvantitatívnu desorpciu Tc z 

sorbentu sa použila 8 mol.dm-3 HNO3. Desorpčné výťažky technecistanu boli vyššie ako 94 

%. Pri meraní početnosti eluátu z 8 mol.dm-3 HNO3 na NaI(Tl) detektore početnosť klesala až 

na úroveň pozadia prístroja.  

 

4.1.5.2  Kapacita sorbentu na báze 40 % Aliquat- 336/ silikagél 
 

 Na základe štruktúrneho vzorca pripraveného sorbentu (stať 4.1.5) sa predpokladalo, 

že pripravený sorbent na báze 40 % Alq/ silikagél je v chloridovej forme. Na ur čenie jeho 

kapacity sa stanovila koncentrácia chloridov podľa metodiky uvedenej v stati 3.3.8. Na obr. 

30 je titračná krivka chloridov vytesnených zo sorbentu stanovovaných na titračnom prístroji 

Mikrochema 121. 
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Obr. 30. Titračná krivka s inflexným bodom pre titráciu chloridov   

 

Vypočítaná teoretická kapacita sorbentu - 0,45 mmol Cl -/ ml-1. Argentometrickou 

titráciou sa stanovila kapacita sorbentu  0,33 mmol Cl -/ ml-1. 

 

4.1.5.3  Hodnota distribučného koeficienta - KD TcO4
- 

 Pripravené sorbenty boli v rozmedzí koncentrácií Aliquatu – 336 v benzéne 10 % - 60 

%. KD hodnota 99mTcO4
- (stanovená podľa 3.3.7) sa počítala podľa vzorca 1. Závislosť KD 

hodnoty technecistanu od koncentrácie zmesi Aliquat – 336/ benzén (10 %- 40 % zmesi) je 

na obr. 31. Pripravený sorbent na báze 60 % Alq/ silikagél bol vizkózny, preto sa nezahrnul 

do stanovovania KD technecistanu. 
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Obr. 31. KD hodnota 99mTcO4

- pre rôzne koncentrácie pripraveného sorbentu 

Inflexný bod 
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Zistilo sa, že KD hodnota technecistanu stúpala lineárne s rastúcou koncentráciou 

zmesi Aliquat– 336/ benzén. Najvyššia hodnota KD TcO4
- sa dosiahla pri koncentrácii zmesi 

40 % Aliquat- 336/ benzén. 

 

4.1.5.4 Vplyv solí majoritne zastúpených v pôde na KD hodnotu 99mTcO4
-  

   pripraveného  sorbentu 
 

 Sorbent pripravený na báze 40 % Aliquat-336/ silikagél sa použil na separáciu 

technécia- 99 zo vzoriek pôd a rádioaktívnych odpadov. Preto bolo dôležité zisti ť vplyv 

iónov  majoritne sa vyskytujúcich v pôdach na KD hodnotu technecistanu v rôznych médiách.  

Na obr. 32 je vplyv rôznych zlúčenín na KD hodnotu technecistanu. 
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Obr. 32. Ionový vplyv solí na  KD hodnotu  99mTcO4

-  v prostredí 0,1 mol.dm-3  HNO3 

 

Z obr. 32 vidieť, že Ca2+, Mg2+, Na+ katióny vo  forme chloridov nemajú žiadny 

vplyv na KD hodnotu technécia. Al3+ katióny vo forme  dusičnanov znižujú hodnotu KD 

technecistanu. Je spôsobené tým, že NO3
- anión sa správa ako kyselina dusičná s vysokou 

koncentráciou, a ako sa už zistilo v predchádzajúcej štúdii [36], s narastajúcou koncentráciou 

NO3
- aniónov, klesá KD hodnota TcO4

-. 

Fe3+ katión má podobný vplyv na KD hodnotu technecistanu ako katión Al3+.  
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4.1.5.5  Vplyv kyseliny sírovej na KD hodnotu 99mTcO4
- 

  

Rovnako ako v stati 4.1.5.4 sa sledoval vplyv majoritne sa vyskytujúcich iónov 

v pôde na KD hodnotu technecistanu v prostredí kyseliny sírovej.  

Na obr. 33 vidno rôznych vplyv zlúčenín na hodnotu KD 99mTcO4
- v prostredí 

kyseliny sírovej. 
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Obr. 33. Ionový vplyv rôznych zlúčenín na  KD hodnotu  99mTcO4
-   v  H2SO4 

 

Na obr. 33 vidno, že zlúčeniny zložené z katiónov Ca2+, Mg2+, Na+ nemajú vplyv na 

KD. Fe3+ katión znižuje hodnotu KD 99mTcO4
-. 

 

4.1.5.6 Prehľad charakteristík pripravených sorbentov 
 

V tab. 20 je prehľad sorpčných a desorpčných charakteristík pre všetky pripravené 

sorbenty. 

Ako vidieť z prehľadu sorpčných a desorpčných charakteristík všetkých sorbentov, 

najvhodnejšie výsledky pre sorpciu a desorpciu technecistanu, prietokov, stability a odolnosti 

sorbentu voči vplyvu kyselín sa dosiahli pre sorbent na báze 40 % Aliquat-336/ silikagél.  

 

 

 



A. Bartošová: Separačné metódy  pre rádiometrické a hmotnostno-spektrometrické (ICP-MS) stanovenie technécia 

 88 

Tab. 20. Prehľad výťažkov sorpcií a desorpcií pripravených sorbentov  

Typ sorbentu koncentrácia 
HNO3 

pre desorp. 

R sorpcia [%] v  
0,1 mol.dm-3   

HNO3 

 
R desorp. [%] 

4 mol.dm-3    96,3 ± 6,8 40 %Alq/ 
Silikagél (1) 8 mol.dm-3   98,5 ± 5,3 88,8 ± 5,3 

40 %Alq/ 4 mol.dm-3 97,5 ± 6,4  84,5 ± 3,3 
Silikagél (2) 8 mol.dm-3   99,5 ± 8,8 96,4 ± 4,8 

4 mol.dm-3    38,9 ± 6,7 10 % Alq/ 
Teflón 8 mol.dm-3   94,9 ± 6,3 87,4 ± 5,6 

  73,5 ± 6,2 30 % Alq/ 
Teflón 4 mol.dm-3   96,8 ± 5,6 94,3 ± 5,4 

4 mol.dm-3    76,6 ± 6,6 40 % Alq/ 
Teflón 8 mol.dm-3   82,1 ± 4,7 94,3 ± 5,9 

4 mol.dm-3   74,9 ± 4,4 69,0 ± 7,3 60 % Alq/ 
Teflón 8 mol.dm-3   ---- ---- 

4 mol.dm-3    71,6 ± 4,7 Polymér 
7K1195/ Alq 8 mol.dm-3   81,2 ± 4,7 94,5 ± 6,2 

TOA/ teflón 
4 mol.dm-3   
8 mol.dm-3   

 
96,1 ± 5,2 

72,0 ± 6,1 
67,0 ± 4,4 

TOA/ 
silikagél 

0,1 mol.dm-3  
NH4OH  88,1 ± 5,8 42,7 ± 6,1 

 

(1)  hydrofobizovaný Lukooilom H, 10 % Aliquat-336 v benzéne 

(2)  dvakrát hydrofobizovaný Lukooilom H, 40 % Aliquat-336 v benzéne 

 

4.2 TEVA  Spec kolóna 
 

 Charakteristiky všetkých pripravených sorbentov sa porovnávali s charakteristikami 

komerčne dostupného sorbentu – TEVA Spec kolóny, výrobkom firmy EIChrom.  

Chemické výťažky sorpcie a desorpcie 99mTcO4
- sa počítali podľa vzorcov 4 a 5 

uvedenými v stati 3.11. 

Na sorpciu 99mTcO4
- sa použilo 25 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3. Tc je silno viazané na TEVA Spec 

sorbent v roztokoch s nízkou koncentráciou kyseliny dusičnej. Objemové početnosti pri 

sorpcii 99mTcO4
- sú na obr. 34.  
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Obr. 34. Početnosti eluátu pri sorpcii 99mTcO4
- v prostredí 0,1 mol. dm-3 HNO3 

 

Výťažky sorpcie 99mTcO4
-  pre tento pripravený sorbent sa pohybovali okolo 98 – 99 %.  

Na vytesnenie TcO4
- z kolóny sa použilo 16 ml 4 mol.dm-3 HNO3 a 20 ml 8 mol.dm-3 HNO3. 

Desorpčné  výťažky 99mTcO4
- sú na obr. 35 a obr. 36. 
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Obr. 35. Desorpčný profil  99mTcO4
- pre elučné činidlo 4 mol.dm-3  HNO3 pre  TEVA Spec 

kolónu  

 

Výťažky desorpcie pri použití 16 ml 4 mol.dm -3 HNO3 sa pohybovali ako 91 %. Ako 

vidno z desorpčného profilu, 99mTcO4
- sa desorbovalo z kolóny od  7 ml elučného roztoku. 
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Objem 8 mol. dm -3 HNO3 [ml]
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Obr. 36. Desorpčný profil  99mTcO4

- pre elučné činidlo 8 mol.dm-3  HNO3 pre  TEVA Spec 

kolónu 

 

Desorpčné výťažky 99mTcO4
- v prostredí 8 mol. dm-3 HNO3 boli vyššie než 95 %. 

Technécium sa začalo z kolóny desorbovať tretím ml elučného roztoku. 

  

Porovnanie základných charakteristík pripraveného chromatografického materiálu na 

báze  40 % Alq/ silikagél a TEVA Spec sorbentu výrobku firmy EIChrom sú v tab. 21. 

 

Tab. 21. Charakteristiky TEVA Spec a pripraveného  sorbentu. 

 
        TEVA          Pripravený sorbent 
Stacionárna fáza   Aliquat-336    Aliquat-336 

Nosič        akryl ester              upravený silikagél 

Veľkosť častíc     20-50μm, 50-100μm, 100-150μm  54 –160 μm 

Nanášaný extraktant   40 %     40 % 

Hustota lôžka[g/ml]   0,35     0,726 

Vm, ml/ml lôžka   0,68     0,7 

Experimentálne meraná kapacita 0,233 mmol Cl -/ml   0,33 mmol Cl-/ml 

Výťažky pre sorpciu 99mTcO4
- 99,1 ± 7,1 %    99,5 ± 8,8 % 

Výťažky pre desorpciu 99mTcO4
- 95,7 ± 3,6  %    96,4 ± 4,8 % 

 

 Ako vidieť z charakteristík v tab. 21, pripravený sorbent na báze 40 % Aliquat- 336/ 

silikagél mal podobné vlastnosti ako komerčne dostupný sorbent pre kolónovú extrakčnú 
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chromatografiu od firmy EIChrom – TEVA. To umožňovalo jeho využitie pri separácii 

technécia- 99 z environmentálnych vzoriek na základe podobných vlastností s TEVA 

sorbentom. 

V ďalšej práci sa na separáciu technécia- 99 z environmentálnych vzoriek používal 

ako náplň na chromatografickej kolóny sorbent pripravený na báze 40 % Aliquat- 336/ 

silikagél. 

 

4.3 Vzorky pôd 
 

Na separáciu technécia – 99 sa použila pôda s nízkym obsahom tória. Vzorka pôdy  sa 

merala na γ spektrometri na stanovenie obsahu rádionuklidov, ktoré môžu interferovať pri 

rádiometrickom stanovení 99Tc alebo pri meraní na ICP- MS. Jedná sa o izobarické nuklidy- 
99Ru a 98Mo, ktorý vytvára molekulu s vodíkom s rovnakou polohou píku m/ z 

v hmotnostnom spektre ako má 99Tc. 137Cs, premenové produkty tóriového a uránového radu, 

spolu s 40K patria medzi hlavné kontaminanty. 

Na obr. 37 je pôdny profil meraný na γ spektrometri. 

 
 

 Obr. 37. Vzorka pôdy meraná v Marinelliho nádobe na γ spektrometri. 
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Tab. 22. Merná aktivita rádionuklidov nameraných vo vzorke pôdy. 

Nuklid  Aktivita  ± Neistota 1 Sigma (Bq.kg-1) 
K-40 264,0 ±  7,1 
Cs-137 2,2   ±  0,1 
U-238 16,8 ±  0,5 
Th-234 20,6 ±  0,7 

  
V tab. 22 sú uvedené merné aktivity rádionuklidov vyskytujúcich sa vo vzorke pôdy, 

ktorá bola určená na separáciu a stanovenie 99Tc. Tieto rádionuklidy museli byť odseparované 

z matrice, lebo ich prítomnosť by spôsobovala rôzne interferencie pri detekcii technécia. 

  

Vzorky pôd s vysokým obsahom prírodného uránu môžu obsahovať významné 

množstvo 234Th – rozpadového produktu uránu. Vzorka pôdy meraná na gama spektrometri 

obsahuje 20,6 Bq.kg-1 tória, ako vidieť z tab. 22. Tórium- 234 je beta žiarič s energiou beta 

(Eβ = 0,273 MeV) častíc blízkej energii 99Tc, preto bolo potrebné odstrániť tento rádionuklid 

z matrice pred rádiometrickým stanovením 99Tc.  

 

4.3.1  Metóda 1 – stanovenie technécia v pôde s HNO3 

 

Separácia technécia a dočisťovanie vzorky od rádionuklidov vyskytujúcich sa 

v pôdnej vzorke sa uskutočňovalo metodickým postupom s kyselinou dusičnou. Táto metóda 

zahŕňala viacero krokov na dočistenie vzorky od interferujúcich rádionuklidov pri 

rádiometrickom a ICP- MS stanovení 99Tc. 

 

Všetky rádionuklidy, ktoré podliehajú beta premene alebo zhášajú ( 14C, 32P, 35S, 90Sr) 

pri meraní na kvapalinovom scintilačnom detektore boli úspešné odstránené použitím 

extrakčnej kolónovej chromatografie s pripraveným sorbentom. 

Trícium sa môže eluovať z kolóny pri absorpcii tríciom značených zlúčením. Možné 

interferencie trícia sa eliminovali nastavením  meracieho okna 99Tc LSC nad maximálnu 

energiu pre beta častice trícia. 

 

Lantanoidy, aktinoidy a prechodné kovy možno úspešne odseparovať hydroxidovým 

zrážaním. Kolónovou extrakčnou chromatografiou možno oddeliť zo vzoriek pôd alkalické 
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kovy, kovy alkalických zemín a dvojmocné prechodné kovy, ktoré prešli kolónou bez 

zachytenia, čím sa dosiahla separácia 99Tc od 60Co, 63Ni, 90Sr a 137Cs. 

 

Sledovalo sa viacero spôsobov úpravy sorbentu pri separácii 99Tc: pripravený sorbent 

na báze 40 % Aliquat – 336/ silikagél sa premýval rôznymi roztokmi. Premývaním sorbentu 

rôznymi roztokmi sa sledovalo dosiahnutie čo najnižších početností vzorky pôdy pri 

rádiometrickej detekcii technécia.  

 

4.3.1.1 Separačný proces extrakčnej chromatografie 
 

Vzorky pôd značené 99mTcO4
-
 sa spracovali podľa metódy 1. Podľa postupu 

uvedeného v stati 3.5.1.1. sa pri extrakčnej chromatografii testovali rôzne spôsoby úpravy 

sorbentu pred elúciou technecistanu na dosiahnutie čo najnižších početností vzorky pôd 

neobsahujúcich 99Tc. Početnosti vzoriek pripravené rôznymi spôsobmi zo vzoriek pôd 

namerané na nízkopozaďovom detektore sú v tab. 23. 

 

Tab. 23. Početnosti vzoriek pripravené rôznymi spôsobmi úpravy sorbentu  z pozaďových 

vzoriek pôd merané na nízkopozaďovom detektore.  

Úprava sorbentu nvz [s-1] 

 bez premytia sorbentu  0,19 ± 0,009 

0,069 ± 0,007 premytie sorbentu 15 ml  

0,1 mol.dm-3 HNO3 
* 

0,073 ± 0,007 

0,049 ± 0,007 zrážanie Fe3+ / 

premývanie15 ml 0,1 

mol.dm-3  HNO3
* 0,042 ± 0,006 

premývanie sorbentu 15 ml 

0,2 mol.dm-3 HF/ 0,02 

mol.dm-3 HNO3 

0,043 ± 0,004 

*Paralelné vzorky, n = 2 

 

Najnižšia početnosť pozaďovej beta aktivity vzoriek sa dosiahla vo vzorke pôdy 

pripravenej premytím sorbentu 15 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3 po sorpcii technecistanu (zahŕňajúc 

spoluzrážanie Fe3+ pred extrakčnou chromatografiou). Tento spôsob úpravy sorbentu sa 
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používal aj v ďalšej štúdii. Pri premývaní sorbentu 0,1 mol.dm -3 HNO3  po sorpcii 99mTc sa 

odstránili všetky interferujúce nuklidy ako aj izobarické nuklidy 98Mo a 99Ru. Premývaním 

kolóny 0,1 mol.dm-3 HNO3 sa eluovalo z kolóny tórium. 

Pri premývaní kolóny 25 ml 0,5 mol.dm-3 HF/ 0,02 mol.dm-3 HNO3 bol pripravený 

sorbent chemicky nestabilný, lebo kyselina fluorovodíková rozpúšťala silikagél - podklad 

pripraveného sorbentu. Silikagélové lôžko sorbentu sa vplyvom HF postupne rozkladalo, čím 

sa deštruovala celá nasorbovaná vzorka. Prietoková rýchlosť sa znižovala, klesal aj chemický 

výťažok technécia-99 m. 

 

4.3.1.2  Separačný proces lúženia technécia 
 

Pri separačnom postupe lúženia technécia sa sledovali chemické výťažky 99mTc 

a hľadal sa optimálny postup lúženia. V tab. 24 sú chemické výťažky separácie 99mTcO4
- po 

pridaní stopovača v rôznom čase počas separácie - k výluhu a k roztoku pred lúžením vzorky.  

 

Tab. 24. Rádiochemické výťažky separácie 99mTcO4
- po pridaní stopovača v rôznom čase 

počas separácie - k výluhu a k roztoku pred lúžením vzorky 

 

Úprava vzorky 

Výťažok 99mTcO4
- 

pridané k výluhu 

[%] 

Výťažok  99mTcO4
- 

pridané k pôde 

[%] 

Fe3+ zrážanie  * 

--------- 
41,9 ± 2,6 

46,6 ± 2,9 

Sumárny výťažok 
99mTc  * 

101,5 ± 5,9 

101,1 ± 6,6 

80,6 ± 5,8 

76,8 ± 5,5 

*Paralelné vzorky, n = 2 

 

Najvyšší chemický výťažok 99mTcO4
- sa dosiahol v postupe, keď sa stopovač pridal k 

roztoku pred lúžením ku vzorke 1 bez hydroxidového zrážania. Chemické výťažky technécia–

99 m pre vzorku 2 (zahŕňajúc zrážanie Fe3+) boli okolo  42 % - 46,6 % a bez zrážania Fe3+ sa 

pohybovali okolo  76,6 % - 80,6 %. 

Pre metódu č. 1 – separácia 99Tc s kyselinou dusičnou sa zistilo, že najvyššie výťažky 

pri stanovení technécia – 99 m sa dosiahli, ak sa stopovač pridal k výluhu. Pri vzorkách pôd 

bolo nutné, aby sa pôda lúžila, čím dochádzalo k postupnému rozkladu humínových kyselín-  
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prítomnosť organickej zložky by spôsobovala mnohé problémy pri separácii a detekcii 

technécia.  

 

Pri separačnom postupe sa dosiahli vyššie výťažky pri vzorke pôdy, kde sa vzorka 

pôdy upravovala bez zrážania s Fe3+ z amoniakálneho prostredia – viď tab. 25. Tento krok 

však bolo nutné zaradiť do separačného postupu z hľadiska odstránenia mnohých 

kontaminantov, ktoré pri spoluzrážaní so železom zostávajú v zrazenine ako sú: lantanoidy, 

aktinoidy a mnohé prechodné kovy. Hydroxidové zrážanie bolo dôležité zaradiť do 

separačného postupu pri vzorkách s mnohokomponentným zložením, s vysokým obsahom 

nuklidových zložiek a kontaminantov a vysokou solnosťou ako sú napr. vzorky kvapalných 

rádioaktívnych odpadov. 

Pri optimalizácii procesu extrakčnej chromatografie sa do separačného postupu zaradil 

krok – premývanie sorbentu 20 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3 po sorpcii technecistanu. 

Optimalizáciou metodického postupu č. 1 – stanovenie technécia s HNO3 sa do separačného 

postupu zaradilo spoluzrážanie s Fe3+ z amoniakálneho prostredia. V tab. 25 sú parciálne 

chemické výťažky 99mTcO4
- po každom separačnom kroku, zahŕňajúc Fe3+ zrážanie a 

extrakčnú chromatografiu s premývaním sorbentu po sorpcii technecistanu. 

 

Tab. 25. Rádiochemické výťažky 99mTcO4
- pre vzorky pôd pri stanovení 99Tc v separačnom 

procese s HNO3 

Separácia  
s HNO3 

Výťažok 99mTc  
[%] pôda 1* 

Výťažok 99mTc  
[%] pôda 2* 

Lúženie a 
centrifugácia 86,9 ± 6,4 90,6 ± 6,7 

Prídavok H2O2 a  
zahrievanie 110,2 ± 8,1 110,2 ± 8,1 

Zrážanie a 
centrifugácia 

--------  68,7 ± 5,1 

Rozpúštanie a  
filtrácia 88,3 ± 6,4 95,4± 5,9 

Extrakčná 
chromatografia 89,1 ± 6,3 90,8 ± 6,8 

Sumárny výťažok [%] 68,3 ± 9,2 56,7 ± 9,3 
* Paralelné vzorky, n = 4 

Po 5. dňoch od ukončenia separácie – vymretie 99mTcO4
- -  sa vzorka sa merala na 

nízkopozaďovom α, β proporcionálnom detektore. Nameraná priemerná početnosť a merná 

beta aktivita pozaďovej vzorky pôd na α, β detektore bola:  

npr = 0,011 ± 0,004s-1, am = 0,47  ± 0,053 Bq.g-1 v 10 g pôdy 
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4.3.2  Metóda 2 – stanovenie technécia v pôde s H2SO4 

 

Vzorky pôd môžu byť rozpustené v rôzne kyslých médiách. Testoval sa metodický postup 

separácie technécia s kyselinou sírovou zo vzoriek pôd. 

Sledovali sa dosiahnuté chemické výťažky 99mTcO4
- pre vzorky pôd, pričom 

technécium v pôdnej vzorke sa pri procese extrakčnej chromatografie sorboval z prostredia 

HNO3 a v paralelnej vzorke z prostredia  1 mol. dm -3 H2SO4. 

V tab. 26. sú parciálne chemické výťažky technecistanu- 99 m  po každom separačnom 

kroku pri separácii 99Tc s kyselinou sírovou.   

 

Tab. 26. Rádiochemické výťažky 99mTcO4
- v separačnom procese s H2SO4 

Separácia 
s H2SO4 

Výťažok 99mTc 
[%] 

pôda 1* 

Výťažok99mTc 
[%]  

pôda 2* 
Lúženie a 

centrifugácia 
87,7 ± 6,4 81,1 ± 6,0 

Zrážanie a 

centrifugácia 
73,3 ± 5,1 67,8 ± 4,2 

Extrakčná chrom. 

s HNO3 

92,4 ± 5,9 -------- 

Extrakčná chrom. 

s H2SO4 

-------- 84,5 ± 6,5 

Sumárny výťažok 

[%] 
60,4 ± 10,3 49,4 ± 9,8 

*Paralelné vzorky, n = 4          

 

Pri extrakčnej chromatografii s  0,1 mol. dm-3 HNO3 boli chemické výťažky 

technecistanu o približne o 9 % vyššie ako pri použití 1 mol.dm -3 kyseliny sírovej na sorpciu 

technecistanu na pripravený sorbent. 

Po uplynutí 5. dní od ukončenia separácie sa vzorka merala na nízkopozaďovom 

detektore po extrakčnej chromatografii s H2SO4.  Priemerná nameraná početnosť a merná beta 

aktivita pozaďovej vzorky bola:  

npr = 0,046 ± 0,003 s-1, am = 0,63 ± 0,057 Bq.g-1 v 10 g pôdy 
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Priemerná nameraná početnosť a merná beta aktivita pozaďovej vzorky po 

chromatografii s HNO3 bola:  

npr = 0,011 ± 0,004s-1, am = 0,47  ± 0,053 Bq.g-1 v 10 g pôdy 

 

Pri porovnaní separačného procesu s HNO3 a H2SO4 sa dosiahli vyššie výťažky 

technecistanu (o 9 %) a na nízkopozaďovom detektore sa namerali nižšie početnosti beta 

aktivity (25 %) pri metóde 1 – separácia technécia s HNO3. Pri stanovení 99Tc zo vzoriek pôd 

bola na základe experimentálnych výsledkov najvhodnejšie médium na separáciu technécia- 

99 kyselina dusičná. 

 

4.3.3  Metóda 3 - separácia technécia podľa Wigleyho 
 

Podľa tejto metódy sa stanovovalo 99Tc vo vzorkách pôd a tuhých rádioaktívnych 

odpadov- betónových sutí. Chemické výťažky 99mTcO4
- po separácii boli približne rovnaké 

pre oba typy vzoriek. Výťažky sa pohybovali v intervale 57,3 % - 87,5 %.  

Spaľovaním vzorky pôdy sa efektívne odstraňovala organická matrica vzorky. Straty, 

ktoré vznikli pri spaľovaní vzorky spôsobilo uvoľňovanie Tc2O7, čo bol produkt dehydratácie 

kyseliny technecistej pri zahrievaní. Kyselina technecistá (HTcO 4) sa tvorí oxidáciou Tc 

v prítomnosti organických kyselín. Prídavok amoniaku pred spaľovaním neutralizoval voľné 

väzby na organických kyselinách a inhiboval tvorbu HTcO4.  

Pri separácii technécia bolo potrebné dbať na proces zrážania z amoniakálneho 

prostredia. Po lúžení s 8 mol.dm-3 HNO3 bolo nutné odpariť vzorku na objem približne 10 ml. 

Pri veľkom objeme vzorky rozpustenej v 8 mol.dm-3 HNO3 sa na vytváranie zrazeniny 

Fe(OH)3 pridával veľký objem NH4OH, aby sa dosiahlo pH ~ 8-9, pri ktorom sa začne 

vytvárať zrazenina. Vzorka mala potom vysokú solnosť, čo komplikovalo separáciu Tc v 

procese extrakčnej chromatografie, lebo kolóna sa upchávala a znižoval sa prietok.  

Výťažok technecistanu v priebehu separácie rovnako ovplyvňuval aj prídavok H2O2. 

Ak sa po lúžení pridal peroxid vodíka na zabezpečenie oxidačného stavu Tc (VII), retenčný 

faktor Tc pre zachytenie technécia na chromatografickej kolóne bol nižší ako ke ď sa H2O2 

nepridal [78]. 

Toto tvrdenie sa overilo pri paralelných pôdnych vzorkách. K jednej vzorke pôdy sa 

pridal H2O2 a druhá vzorka pôdy sa spracovala bez prídavku   H2O2. V tab. 27 sú chemické 

výťažky technecistanu vo vzorkách pôd, ktoré sa robili bez a s prídavkom peroxidu vodíka. 
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Tab. 27. Rádiochemické výťažky 99mTcO4
- a špecifická beta 

aktivita v paralelne stanovovaných vzorkách pôd. 

Vzorka Pôda 1 Pôda 2 

n0 [s
-1] 161,9 ± 1,7 532,7 ± 2,3 

n1[s
-1] 157,5 ± 1,2 123,9 ±1,1 

R 99mTc [%] 83,6 ± 5,4                                                                         57,1 ± 5,6 

npr,prop. [s
-1] 0,8 ± 0,01 1,5 ± 0,02 

am [Bq.g-1] 0,27 ± 0,03 0,69 ± 0,07 

 n = 2 

Pôda 1- bez prídavku H2O2 

Pôda 2- s pridaním H2O2 

n0 – početnosť vzorky s prídavkom 99mTcO4
-  

n1 - početnosť vzorky po separácii 

 

 Ako vidieť z výsledkov pre obe pôdne vzorky, pre pôdu 1, do ktorej nebol pridaný 

peroxid vodíka, sa dosiahol chemický výťažok 99mTcO4
- o 26 % vyšší ako pre pôdnu vzorku 

s prídavkom H2O2. Príčina tohto javu bola zrejme v redukcii Tc (VII). 

Na odstránenie prítomných rádionuklidov sa použilo hydroxidové zrážanie. Týmto 

separačným krokom sa odstránili prechodné kovy, aktinoidy a lantanoidy. V roztoku zostali 

alkalické kovy a kovy alkalických zemín (137Cs, 90Sr), Re (VII), Ru (VIII) a Tc (VII). Ak sa 

na neutralizáciu použil amoniak, vyzrážali sa aj kobalt a nikel vo forme amminokomplexov. 

  

Extrakčná chromatografia sa použila na záverečné dočistenie a zakoncentrovanie 

technécia- 99. Technécium sa  zachytilo na pripravenom sorbente v prostredí nízko 

koncentrovanej kyseliny dusičnej- 0,1 mol.dm-3 HNO3. Alkalické kovy, kovy alkalických 

zemín a dvojmocné prechodné kovy prešli kolónou bez zachytenia, čím sa dosiahla separácia 

Tc od 60Co, 63Ni, 90Sr a 137Cs.  

Kolónou chromatografiou s pripraveným sorbentom na báze 40 % Aliquat-336/ 

silikagél sa oddelili interferujúce rádionuklidy. Sorbent sa premyl ešte 20 ml 0,1 mol.dm -3 

HNO3, na odstránenie prípadných nečistôt, ktoré sa mohli v malom množstve zachytiť na 

sorbente. Tc sa eluovalo z kolóny roztokom 8 mol.dm -3 HNO3. 

V tab. 28 sú uvedené chemické výťažky pre jednotlivé kroky pri separácii 

a dočisťovaní 99Tc podľa metódy 3 a porovnanie výťažkov separácie s metódou 1. 
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Tab. 28. Porovnanie rádiochemických  výťažkov  pri stanovení technécia  

pre metódu 1 a metódu 3 pre vzorky pôd 

Separačný krok pôda podľa 
metódy 1 

pôda podľa 
metódy 3 

 spaľovanie a lúženie 
R [%] 

96,7 ± 6,9 71,2 ± 5,8 

zrážanie a centrifug. 
R [%] 

74,9 ± 5,7  87,9 ± 6,8 

 Extrakčná chrom. 
R [%] 

72,5 ± 5,5 91,7 ± 6,7 

Sumárny výťažok 
99mTc [%] 

49,6 ± 7,5 58,1 ± 5,6 

       n = 4           n = 6 

 

Ako vidno z tab. 28 metódou 3 (separácia podľa Wigleyho) sa vo vzorkách dosiahli 

chemické výťažky o10 % vyššie ako pre metódu 1 (stanovenie 99Tc s HNO3) . 

Technécium – 99 sa v ďalších experimentoch stanovovalo a separovalo podľa metódy 

3. Táto metóda stanovenia technécia zahŕňala väčší počet krokov na efektívne odstránenie 

kontaminantov, ktoré interferujú pre rádiometrickom stanovení technécia: spa ľovanie v peci, 

čím sa odstraňovala organická matrica pôd, hydroxidové zrážanie, ktorým sa z roztoku 

odseparovali lantanoidy, aktinoidy, prechodné kovy a kolónová chromatografia.  

 

Metódou 3 sa dosiahli pre vzorky tuhých rádioaktívnych odpadov (betónových sutí) 

a pôd najvyššie chemické výťažky 99mTcO4
- pri separácii technécia- 99.  

 

4.4. Rádioaktívne odpady 
 

Rádioaktívny odpad je mnohokomponentová sústava obsahujúca veľa chemických 

a rádionuklidových zložiek, v ktorej sa technécium môže nachádzať v rôznych oxidačných 

stupňoch, ktoré sa vo svojom chovaní vzájomne líšia fyzikálnymi a chemickými 

vlastnosťami. Tc sa vyskytuje najčastejšie v oxidačnom stupni IV, v ktorom tvorí často 

hydrolyzované soli resp. hydratovaný oxid a v oxidačnom stupni VII tvorí dobre rozpustné 

soli. 

Matrice analyzovaných vzoriek bývajú zložité, často sa vyznačujú veľkou solnosťou 

a pestrým rádionuklidovým zložením. Keďže Tc-99 je čistý β žiarič, rádiometrická detekcia 

tohoto rádionuklidu bola obtiažna. Pri separačných postupoch bolo nutné odstrániť 
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interferujúce γ, α, β emitujúce rádionuklidy zo vzorky, pretože ovplyvňujú rádiometrické 

stanovenie 99Tc. Takáto situácia nastala v prípade rádiochemickej analýzy technologických 

rádioaktívnych odpadov z prevádzky JE. Požadovala sa vysoká hodnota dekontaminačného 

faktora, vysoká rádionuklidová čistota izolovanej frakcie Tc.  

 

4.4.1 Tuhé rádioaktívne odpady 
 

Vzorky tuhých rádioaktívnych odpadov (betónových sutí) sa spracovali podľa metódy 

1 – separácie technécia 99Tc s HNO3  a  metódou 3 – separácia 99Tc podľa Wigleyho. 

V tab. 29 sú výťažky 99mTcO4
- pri separácii technécia-99 pre vzorky sutí 7/665 a 8/666 

stanovovaných podľa metódy 1. 99Tc sa meralo na nízkopozaďovom proporcionálnom 

detektore. 

 

Tab. 29. Rádiochemické výťažky 99mTcO4
- a špecifická beta  

aktivita pre vzorky sutí spracovaných podľa metódy 1. 

Vzorka Suť 7/665 Suť 8/666 

Výťažok 
99m Tc, R [%] 

47,5 ± 7,1 58,6 ± 7,0 

npr,prop [s
-1] 0,32 ± 0,003 0,55 ± 0,005 

am [Bq.g-1] 0,18 ± 0,03 0,27 ± 0,03 

n = 3 

     

Výsledky separácie technécia pre vzorky sutí 7/665, 8/666, 13/668 spracovaných 

podľa metódy 3 sú v tab. 30. 99Tc oddelené zo vzoriek tuhých RaO sa meralo na  

nízkopozaďovom proporcionálnom detektore. 

 

Tab. 30. Rádiochemické výťažky 99mTcO4
- a špecifická beta aktivita pre vzorky sutí  

spracovaných podľa metódy 3. 

Vzorka Suť 7/665 Suť  8/666  Suť 13/668  

R 99mTc [%] 65,2 ± 4,7 87,5 ± 6,5 71,2 ± 5,9 

npr,prop.  [s
-1] 0,15 ± 0,01 0,35 ± 0,01 0,9 ± 0,01 

am [Bq.g-1] 0,06 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,42 ± 0,05 

n = 4 



A. Bartošová: Separačné metódy  pre rádiometrické a hmotnostno-spektrometrické (ICP-MS) stanovenie technécia 

 101 

 

Ako vidieť z tab. 29 pre separačný postup s kyselinou dusičnou sa rádiochemické 

výťažky technecistanu zo vzoriek sutí pohybovali okolo 47,5 % - 58,6 % (n = 3). Početnosti 

namerané na proporcionálnom detektore pre vzorky sutí č. 7 a č. 8 stanovené metódou 1 boli 

vyššie ako početnosti pre tie isté vzorky sutí stanovené metódou 3, čo je dôsledok toho, že 

metóda 3 zahŕňala väčšie množstvo krokov na dočistenie vzoriek od existujúcich 

interferujúcich rádionuklidov.  Dekontaminačný faktor pre separáciu technécia bol väčší 

použitím metódy 3. Vzorky sutí  7/665 a 8/666 stanovovaných metódou 1 ešte obsahovali 

cézium-137, ktoré sa pri rádiometrickom stanovení na nízkopozaďovom proporcionálnom 

detektore prejavilo vyššou hodnotou početnosti ako v prípade vzoriek pripravených podľa 

metódy 3. 

 

4.4.2  Kvapalné rádioaktívne odpady 
 

Vzorky kvapalných rádioaktívnych odpadov, v ktorých sa stanovovalo 99Tc, boli 

koncentráty označené ako V 476, V477, V478, KCA1 362,  KCA1 363 a KCA1 600. Zo 

vzoriek kvapalných RaO sa vybral koncentrát KCA1 362 s najvyššou gama aktivitou 

nameranou na NaI(Tl) detektore. Koncentrát sa meral na γ spektrometri ORTEC na 

stanovenie rádionuklidového zloženia vzorky. Na obr. 38 je gama spektrum koncentrátu 

KCA1 362 a tab. 31 sú uvedené objemové aktivity rádionuklidov nachádzajúcich sa vo 

vzorke koncentrátu. 
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Obr. 38. Gama spektrum koncentrátu KCA1 362. 

 

Tab. 31. Objemová aktivita rádionuklidov vo vzorke koncentrátu KCA1 362. 

Nuklid Aktivita   ±  Neistota 1 Sigma (Bq/dm-3) 

Co-60 47,7 ± 5,2 

Cs-134 95,1 ± 7,9 

Cs-137 13485,0 ± 101,1 

 

Sumárna objemová aktivita vo vzorke koncentrátu KCA1 362 (meraná v rozsahu 

energií od –0,9 po1945,8 keV) 13627,710 Bq.dm-3.   

Ako vidno z obr. 38 a tab. 31 kvapalné koncentráty obsahovali veľké množstvo cézia-

137, aktivita ktorého mnohonásobne prevyšovala aktivitu technécia- 99 vo vzorke. Okrem Cs- 

137 koncentrát obsahoval aj cézium-134 a kobalt-60. Bolo potrebné zváži ť separačný postup, 

ktorým by sa kvantitatívne odseparovalo prítomné cézium zo vzoriek, lebo by interferovali pri 

rádiometrickej detekcii technécia-99. 
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4.4.2.1   Kvapalné RAO dočisťované s nosičovými roztokmi CsCl  
 

Ako prvý variant na dočistenie vzoriek koncentrátov od kontaminantov- cézia a 

kobaltu sa testovala nosičová metóda na desorpciu cézia z kolóny. Sorbent na báze 40 % Alq/ 

silikagél sa premýval roztokom neaktívneho chloridu cézneho. Vychádzalo sa z predpokladu, 

že nasorbovaný rádioaktívny izotop cézia vytesňuje neaktívne cézium z roztoku CsCl a eluuje 

sa z kolóny bez desorpcie technécia. Kolóna naplnená pripraveným sorbentom sa premývala 

20 - 40 ml nosičového  roztoku CsCl v rozmedzí koncentrácií 10 -2-10-5 mol.dm-3 CsCl.  

Testovala sa i beznosičová elúcia 137Cs – premývaním kolóny s nasorbovanou vzorkou 20 – 

60 ml 0,1 mol.dm-3 HNO3.  V tab. 32 sú objemové početnosti 1 ml eluátu merané na NaI(Tl) 

a jednokanálovom γ detektore pri desorpcii 137Cs z kolóny rôznymi koncentráciami nosiča – 

CsCl z prostredia 0,1 mol. dm-3 HNO3. 

 

Tab. 34. Objemové početnosti eluátu pri desorpcii 137Cs  z kolóny rôznymi koncentráciami  

    nosiča – CsCl v prostredí 0,1 mol. dm-3 HNO3 

Elučné 
činidlo 

10-2 mol.dm-3   
CsCl 

10-3mol.dm-3  
CsCl 

10-4 mol.dm-3   
CsCl 

10-5 mol.dm-3  
CsCl 

0,1  
mol.dm-3   

HNO3 
n0 [s

-1] 36,7 ± 0,3 16,5 ± 0,2 37,4 ± 0,3 18,6 ± 0,2 28,3 ± 0,3 

n1 [s
-1] 34,1 ± 0,3 15,8 ± 0,2 36,1 ± 0,3 14,9 ± 0,2 21,3 ± 0,5 

n2 [s
-1] 0,4 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 2,1 ± 0,1 

n3 [s
-1] 0,2 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,3 ± 0,02 

n4 [s
-1] -- -- -- -- 0,06  ± 0,01 

Výťažok desorp.  
137Cs [%] 

88,7 ± 4,3 91,4 ± 3,9 92,1 ± 3,5 81,5 ± 4,1 75,3 ± 4,8 

Dekontaminačný 

faktor 
192,9 ± 0,3 634,6 ± 0,2 1335,7 ± 0,2 232,6 ± 0,2 471,7 ± 0,3  

n = 2 
n0 – početnosť v 1 ml roztoku získaného zmiešaním 21 ml 0,1 mol.dm -3 HNO3 a 10μl 137Cs 

n1 – početnosť v 1 ml eluátu po prejdení kolónou 

n2 – početnosť v 1 ml eluátu po elúcii cézia 1. x 20 ml elučného činidla 

n3 – početnosť v 1 ml eluátu po elúcii cézia 2. x 20 ml elučného činidla 

n4 -  početnosť v 1 ml eluátu po elúcii cézia 3. x 20 ml elučného činidla 
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Pre elúciu cézia 40 ml nosičového roztoku sa zistilo, že najvyšší výťažok 137Cs- 92 % 

a zároveň najvyšší dekontaminačný faktor- 1336 sa dosiahol pri nosičovom roztoku 

s koncentráciou 10-4 mol.dm-3 CsCl. Pri použití ostatných koncentrácií CsCl sa nedosiahli 

uspokojivé hodnoty dekontaminačných faktorov pre odstránenie rádioaktívneho cézia 

z kolóny, rovnako aj početnosti eluovaných roztokov boli niekoľkonásobne vyššie. 

Pri beznosičovej metóde- desorpcia cézia  roztokom 0,1 mol. dm -3 HNO3- je potrebné 

na kvantitatívnu elúciu 137Cs 60 ml kyseliny dusičnej. Dekontaminačný faktor bol pri tomto 

spôsobe odstraňovania cézia - 471 a výťažok desorpcie 137Cs ~ 75 %. 

 

V ďalšom postupe sa vzorky koncentrátov sa dočisťovali od kontaminantov nosičovou 

metódou premývaním kolóny s nasorbovanou vzorkou koncentrátu 3 x 20 ml 10 -4 mol. dm-3 

roztokom CsCl. Po elúcii cézia sa technécium – 99m z kolóny desorbovalo 25 ml 8 mol. dm -3 

HNO3. Prehľad výsledkov dočisťovania vzoriek kvapalných RaO nosičovým roztokom 

s koncentráciou 10-4 mol.dm-3 CsCl je v tab. 33. 

 

Tab. 33. Výsledky pre vzorky čistené na pripravenom sorbente 40 % Alq/ silikagél 40 ml 

nosičového roztoku s koncentráciou 10-4 mol.dm-3 CsCl     

Vzorka V 476 V 477 V 478 KCA 362 KCA 363 KCA 600 

n0 [s
-1] 15,7 ± 0,5 5,8 ± 0,4 7,0  ± 0,4 93,5 ± 1,0  56,1 ± 0,8 35,5 ± 0,7 

n1[s
-1] 0,7 ± 0,2 0,002 ±  

1.10-3 

0,003 ± 

1.10-3 

1,7 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,83 ± 0,2 

R99mTc [%] 97,6 ± 7,2 89,7 ± 6,6 88,5 ± 6,2 67,3 ± 5,1 85,6 ± 4,1 88,1 ± 6,5 

npr,prop. [s
-1] 6,8 ± 0,1 2,7 ± 0,02 0,8 ± 0,01 28,9 ± 0,2 12,8 ± 0,1 7,0 ± 0,1 

aV [Bq.ml-1] 1,8 ±  0,2                                                                                                                                                                             0,8 ± 0,08 0,3 ±0,03 11,3 ± 1,2 3,9 ± 0,4 2,1 ± 0,2 

dekontaminačný 

faktor 
21,2 ± 0,5 2765,0 ± 0,4 2337 ± 0,4 54,4 ± 1,0 70,1 ± 0,8 42,8 ± 0,7 

n = 2 

n0 – pôvodná početnosť vzorky meraná na NaI(Tl)  

n1 – početnosť vzorky meraná na NaI(Tl) po vymretí Tc-99 m  

 

 Vzorky kvapalných rádioaktívnych odpadov V 477 a V 478 mali najnižšiu pôvodnú 

početnosť pred dočisťovaním a separáciou technécia. Po odstránení kontaminantov mali obe 

vzorky početnosť na úrovni pozadia meracieho zaradenia. Pri dočisťovaní vzoriek od 

rádioaktívneho cézia sa u vzoriek V 477 a V 478 dosiahol dekontaminačný faktor rádovo 103. 
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U ostatných koncentrátov sa jednalo o aktívnejšie vzorky s vysokým obsahom 137Cs. 

Pri dočisťovaní sa dosiahli chemické výťažky technecistanu okolo 90 %, ale dekontaminačný 

faktor pre cézium sa pohyboval rádovo iba 101. 

  

Nosičová metóda s 10-4 mol.dm-3 CsCl nebola ani pri použití 40 ml roztoku 

dostačujúca na odstránenie Cs- 137 zo vzoriek rádioaktívnych odpadov s objemovou aktivitou 

cézia >103 Bq. dm-3. Táto metóda poskytovala uspokojivé výsledky pre rádioaktívne odpady s 

objemovou aktivitou rádiocézia rádovo 102 Bq. dm-3 a menej.   

 

4.4.2.2  Kvapalné RAO dočisťované na NIFSILE  
 

Na dosiahnutie hodnoty dekontaminačného faktora ~103, sa testoval selektívny ionex 

pre cézium – NIFSIL. 

Vzorky koncentrátov KCA1 362, 363 a 600 stále obsahovali cézium, ktoré sa 

nepodarilo  odstrániť nosičovou metódou s CsCl, sa dočisťovali záchytom na sorbente 

s vysokou selektivitou pre cézium. V tab. 34 sú výsledky pre vzorky koncentrátov 

dočisťovaných touto metódou. 

 

Tab.  34. Rádiochemické výťažky a špecifická aktivita pre vzorky koncentrátov dočisťované 

na sorbente NIFSIL. 

Vzorka KCA1 362* KCA1 363 KCA1 600 

n0 [s
-1] 2,9 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,2 ± 0,2 

n1 [s
-1] 0,8 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2 

R [%] 99,7 ± 7,1 97,6 ± 6,9 82,0 ± 5,8 

npr,prop. [s
-1] ----- 0,33 ± 0,01 0,35 ± 0,01 

aV[Bq.ml-1] ----- 0,09 ± 0,01 0,114 ± 0,01 

n = 3 

n0 – početnosť vzorky pred čistením na NIFSILE 

n1 – početnosť vzorky  po vymretí Tc-99m merané na NaI(Tl) detektore 

R – výťažok po dočistení cez NIFSIL 

*- vzorka bola odložená na ďalšie dočisťovanie s TPACl/ CHCl3 

Vzorky koncentrátov KCA1 362, 363 a 600 sa nepodarilo dočistiť od prítomných 

kontaminantov ani po použití iónovýmennej kolóny pre cézium naplnenú sorbentom NIFSIL. 
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Početnosť vzoriek klesla len o polovicu (viď tab. 34), testovali sa preto ďalšie spôsoby 

dočisťovania od prítomných rádionuklidov. Nízke výťažky pri desorpcii cézia mohli spôsobiť 

koloidné častice, ktoré sa vytvárali na frite kolóny, čím spôsobili jej upchávanie a znižovali 

účinnosť NIFSILu. 

 

4.4.2.3  Kvapalné RAO dočisťované na NIFSILE a pripravenom sorbente  

 

Vo vzorkách  koncentrátov KCA1 362, 363 a 600 sa  technécium-99 stanovovalo cez 

dve chromatografické kolóny. Kolóna naplnená sorbentom NIFSIL bola zaradená ako 

predkolóna- princíp iónovýmennej chromatografie. Druhá chromatografická kolóna bola 

naplnená pripraveným sorbentom 40 % Alq/ silikagél - proces extrakčnej chromatografie. 

Vzorky koncentrátov sa upravovali podľa metodiky v stati 3.7.2.2 prídavkom 100 μl 

H2O2. Peroxid vodíka sa pridával na zabezpečenie oxidačného stupňa Tc (VII) počas procesu 

extračnej chromatografie. V tab. 35 sú výsledky separácie 99Tc a 137Cs separáciou na 

iónovýmennej a extrakčno- chromatografickej  kolóne. 

 

Tab. 35.  Rádiochemické výťažky 99mTc a špecifická aktivita 99Tc pre vzorky koncentrátov 

čistené cez NIFSIL a sorbent. 

Vzorka KCA1 362 KCA1 363 KCA1 600 

n0 [s
-1] 67,6 ± 0,9 62,02 ± 0,8 28,6 ± 0,6 

n1[s
-1] 1,1 ± 0,2 2,4 ± 0,2 0,3 ± 0,2 

R99mTc [%] 51,5 ± 3,6 46,4 ± 3,7 35,9 ± 2,7 

npr,prop. [s
-1] 19,3 ± 0,6 24,6 ± 0,1 6,4 ± 0,1 

aV [Bq.ml-1] 9,8 ± 0,9 14,0 ± 1,5 4,6 ± 0,5 

dekontaminačný 

faktor 
62,1 ± 0,9 25,8 ± 0,9 86,7 ± 0,6 

n0 – početnosť vzorky pred čistením 

n1 –  početnosť vzorky po čistení  po vymretí Tc-99 m 

 

Ako vidieť z tab. 35, dekontaminačný faktor ani pri použití dvoch chromatografických 

kolón na dočistenie vzoriek koncentrátov od rádiocézia nedosahoval hodnoty rádovo 10 2, 

preto sa hľadal iný spôsob dočistenia.  

V rádioaktívnych koncentrátoch sa tiež môžu vyskytovať transurány, lantanoidy 

a aktinoidy. Pri extrakčnej chromatografii v druhej chromatografickej kolóne naplnenej 
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sorbentom pripraveným na báze 40 % Alq/ silikagél premývanou 0,1 mol. dm -3 bol 

technecistan najsilnejšie viazaný na tento sorbent. To bol dôsledok silnej retencie Tc (VII) 

v prostredí s nízkou koncentrácii kyseliny kvôli vysokej selektivite kvartérnej amóniovej soli 

– Aliquatu –336 k technecistanovému aniónu TcO4
-. Tento fakt spôsobil, že technecistanový 

anión zostal nasorbovaný na pripravený sorbent, a transuránové prvky sa z kolóny eluovali, 

čím sa dosiahlo kvantitatívne odstránenie týchto rádionuklidov. 

 

4.4.2.4  Kvapalné RAO dočisťované extrakciou s TPACl 
 

Vzorky koncentrátov získané dočisťovaním cez NIFSIL a pripravený sorbent v stati 

4.4.2.3 stále obsahovali cézium-137. Metóda kolónovej extrakčnej chromatografie nebola 

dostatočná na odstránenie kontaminujúceho 137Cs vo vzorkách kvapalných rádioaktívnych 

odpadov, preto sa testoval kvapalinový extrakčný systém chloridu tetrafenylarzónia 

v chloroforme (TPACl/ CHCl3) ako variant na dočistenie vzoriek [57].  

 

Zo upravených vzoriek zo state 4.4.2.3 sa vybrali dve aktívnejšie vzorky, ktoré sa 

následne dočisťovali s roztokom 2,5. 10-3 mol. dm-3 TPACl podľa postupu v stati 3.7.2.3.  

 

V tab. 36 sú uvedené rádiochemické výťažky 99mTc a špecifická aktivita technécia- 99 

pre vzorky koncentrátov KCA1 362 a KCA1 363 dočisťované s chloridom tetrafenylarzónia 

v chloroforme. 

 

Tab. 36. Rádiochemické výťažky 99mTc a špecifická aktivita technécia- 99 pre vzorky 

koncentrátov dočistené s extrakčným systémom s TPACl/ CHCl3.  

Vzorka KCA1 362 KCA1 363 

n0 [s
-1] 1,3 ± 0,2 2,4 ± 0,2 

n1[s
-1] 0,02 ± 1,7.10-3 0,003 ± 1,6.10-3 

R99mTc [%] 95,6 ± 6,1 99,5 ± 7,1 

npr,prop. [s
-1] 0,3 ± 0,01 0,3 ± 0,01 

aV [Bq.ml-1] 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

dekontaminačný faktor 65,0 ± 0,2 800,0 ± 0,2 

n0 – početnosť vzorky pred čistením meraná na NaI(Tl) detektore 

n1 –  početnosť vzorky po čistení  po vymretí Tc-99 m nameraná na NaI(Tl) detektore 
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 Vzorky koncentrátov sa nachádzali po extrakcii s TPACl v organickej fáze. 

Vzorky kvapalných rádioaktívnych odpadov KCA1 362 a KCA1 363 sa po extrakcii naniesli 

na niklové mištičky a chloroform sa nechal odpariť voľne na vzduchu. Týmto spôsobom sa 

deštruovala celá vzorka a nedala sa použiť na ďalšie meranie - na kvapalinovom scintilačnom 

detektore alebo na ICP- MS.  

Hľadal sa variant na prevedenie vzoriek do vodnej fázy. Vzorky kvapalných RaO 

KCA1 362 a KCA1 600 predupravené cez chromatografickú kolónu naplnenú sorbentom 

NIFSIL sa dočisťovali kvapalným extrakčným systémom s TPACl/ CHCl3 a nasledovnou 

reextrakciou s chloristanom sodným. Reextrakcia sa uskutočňovala použitím rovnakého 

objemu 0,5 mol. dm-3 NaClO4 ako mala organická fáza. 

  

V tab. 37 sú uvedené rádiochemické výťažky 99mTc a špecifická aktivita technécia- 99 

pre vzorky koncentrátov dočisťovaných s TPACl/ CHCl3 a nasledovnou reextrakciou s 0,5  

mol.dm-3 roztokom NaClO4.  

 

Tab. 37. Rádiochemické výťažky 99mTc a špecifická aktivita technécia- 99 pre vzorky 

koncentrátov dočistené s TPACl/ CHCl3 a nasledovnou reextrakciou s 0,5  

mol.dm-3 roztokom NaClO4 

Vzorka KCA1 362* KCA1 600 

n0 [s
-1] 0,8 ± 0,2 0,7 ± 0,2 

n1[s
-1] 0,001 ± 1,8.10-3 0,001 ± 1,7.10-3 

R99mTc [%] 57,9 ± 3,5 66,3 ± 4,1 

npr,prop. [s
-1] 0,05 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

aV [Bq.ml-1] 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

dekontaminačný faktor 830,0 ± 0,2 610,0 ± 0,2 

n0 – početnosť vzorky predupravená cez NIFSIL meraná na NaI(Tl) detektore 

n1 –  početnosť vzorky po dočistení  kvapalinovým extrakčným systému po vymretí Tc-99 m 

 

  Pri vzorkách kvapalných rádioaktívnych odpadov, ktoré obsahovali vysoký obsah 

rádionuklidov s mnohonásobne vyššou objemovou aktivitou ako stanovované technécium – 

99, sa musela na dočistenie a odstránenie prímesí použiť nielen kolónová extrakčná 

chromatografia, ale aj kvapalinový extrakčný systém s 2,5.10-3 mol.dm-3 roztokom 
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tetrafenylarzónia chloridu v chloroforme a následnou reextrakciou vzorky do vodnej fázy 

s 0,5  mol.dm-3 roztokom NaClO4. Po prevedení vzoriek do organickej fázy sa môže včleniť 

krok na dočistenie vzorky od možných nečistôt - extrakcia s 0,1 mol. dm-3 roztokom Na2CO3. 

 

4.5  Stanovenie 99Tc pomocou ICP- MS 
 

Po zmeraní vzoriek pôd a rádioaktívnych odpadov na nízkopozaďovom α, β detektore 

sa vzorky merali na hmotnostnom spektrometri s iónovo indukovanou plazmou. ICP- MS 

spektrometer sa kalibroval pripravenými štandardnými roztokmi a následne sa merali vzorky 

pôd, tuhých a kvapalných rádioaktívnych odpadov. 

Na obr. 39 je kalibračná čiara získaná merania pripravených štandardných roztokov 

s rôznymi koncentráciami 99Tc. 
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Obr. 39. Kalibračná čiara získaná meraním štandardným roztokov  99Tc. 

 

Roztoky tuhých rádioaktívnych odpadov (betónových sutí) a pôd spracovaných 

metódami 1 a 3, roztoky kvapalných rádioaktívnych odpadov dočisťovanými spôsobmi 

rozpísaných vyššie sa merali na ICP- MS.  

V tab. 38 sú výsledky stanovenia 99Tc zo vzoriek rádioaktívnych odpadov a pôdy 

separovaných podľa met. 1 (separácia 99Tc s kyselinou dusičnou) z meraní na ICP- MS 

a proporcionálnom detektore. 
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Tab. 38. Výsledky stanovenia 99Tc zo vzoriek rádioaktívnych odpadov a pôdy z meraní na 

ICP- MS a proporcionálnom detektore. 

Vzorka Pôda 1 Pôda 2 Suť 7/ 665 Suť 8/ 666 

vzorka [g] 9,99 10,01 10,04 10,11 

c[ng/vzorka] 

meraná na  ICP-MS 

1,0229 1,0224 1,6024 2,4177 

Výťažok 
99mTc R [%] 

32,3 ± 4,2 36,2 ± 5,4 47,5 ± 7,1 58,6 ± 7,0  

A [Bq] * vzorky 5,1 ± 0,5 4,3 ± 0,4 4,6 ± 0,4 6,2 ± 0,5 

c[ng/vzorka] ICP-MS 5,8* 5,1* 6,7 8,3 

c[ng/vzorka]1 6,4 ± 0,5 6,8 ± 0,5 7,2 ± 0,6 9,8 ± 0,6 

* odrátaná koncentrácia blanku 
1 vypočítané z rádiometrických meraní 

Vzťah medzi aktivitou 99Tc a koncentráciou technécia získaných z meraní na ICP- MS 

sa stanovil výpočtom ako: 

   1 Bq 99Tc  je 1,579 ng 99Tc 

 

Rozdiel v koncentrácii 99Tc vo vzorkách RaO a pôd (tab. 38) meraných na ICP- MS 

a proporcionálnom α, β detektore bol spôsobený citlivosťou detekčného zariadenia. ICP- MS 

má väčšiu citlivosť, a pri stanovení technécia neinterferovali kontaminanty s inou polohou 

píku m/ z ako je 99. 

Vzorky pôd a pevných rádioaktívnych odpadov- betónových sutí (suť 7/665, suť 

8/666, 13/668) separovaných podľa metódy 3 sa merali na hmotnostnom detektore.  

V tab. 39  je prehľad výsledkov stanovenia 99Tc získaných pre separáciu technécia – 

99 z týchto vzoriek meraných na ICP – MS a proporcionálnom detektore. 
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Tab. 39. Výsledky stanovenia 99Tc vo vzorkách RaO a pôdy pomocou ICP-MS a 

nízkopozaďového detektora 

Vzorka Pôda 2 Suť 7/ 665 Suť 8/ 666 Suť 13/ 668 

vzorka [g] 10,023 10,097 10,041 10,111 

c[ng/vzorka] 99Tc 

merané na ICP-MS 

0,233 0,18 0,64 0,97 

Výťažok 
99mTc R [%] 

57,1 ± 5,6 65,2 ± 4,7 87,5 ± 6,5 71,2 ± 5,9 

A [Bq] * vzorky 1,8 ± 0,4 1,2 ± 0,5 2,6 ± 0,6 5,3 ± 0,8 

c[ng/vzorka]1 ICP-MS 0,82 0,55 1,47 2,71 

c[ng/vzorka]2 2,8 ± 1,4 1,9 ± 0,6 4,1 ± 1,3 8,3 ± 1,2 

1 koncentrácia 99Tc prepočítaná z meraní na  ICP – MS na chemický výťažok 
2 koncentrácia 99Tc vypočítaná z meraní na proporcionálnom detektore 

 

 Ako vidieť z tab. 39 koncentrácie vzoriek sutí a pôdy získané z meraní na 

proporcionálnom detektore sú oproti koncentráciám získaných z ICP- MS vyššie. Je to 

spôsobené prítomnosťou kontaminantu Cs- 137 vo vzorkách sutí č. 13 a č. 8. Vzorky sutí sa 

merali i na kvapalnom scintilačnom detektore. V spektrách z merania na LSC sa prítomnosť 

cézia- 137 prejavila ako pík nachádzajúci sa pri 330 keV.  

 

4.6 Stanovenie 99Tc pomocou kvapalného scintilačného detektora 
 

Kvapalné rádioaktívne odpady dočisťované cez sorbent NIFSIL, extrakciou 

s kvapalinovým extrakčným systémom TPACl/ chloroform, vzorky betónových sutí a pôd sa 

merali na LSC. V tab. 40 sú výsledky z merania 99Tc na kvapalnom scintilačnom detektore. 
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Tab. 40. Koncentrácie a aktivity 99Tc vo vzorkách získané z meraní na kvapalinovom 

scintilačnom detektore 

Vzorka A [Bq] 

nameraná 

A [Bq] prepoč. 

na vzorku 

c1 [ng/vzorka] 
99Tc 

Suť 7 0,1 ± 0,08 0,5 ± 0,08 0,8 ± 0,08 

Suť 8 0,3 ± 0,1 1,5 ± 0,1 2,1 ± 0,1 

Suť 13 0,3 ± 0,2 1,50 ± 0,2 2,4 ± 0,2 

KCA1 363 1,1 ± 0,4 4,5 ± 0,4  7,1 ± 0,4 

KCA1 600* 0,8 ± 0,4 3,4 ± 0,4 5,3 ± 0,4 

KCA1 362 0,5 ± 0,3 3,8 ± 0,3 6,0 ± 0,3 

V 476 15,9 ± 1,2 65,2 ± 1,2 98,3 ± 1,2 

V 477 2,5 ± 0,9 11,3 ± 0,9 17,3 ± 0,9 

V 478 0,9 ± 0,3 4,4 ± 0,3 6,9 ± 0,3 

A1 600** 0,3 ± 0,2 2,4 ± 0,2 3,7 ± 0,2 

P 1 1,8 ± 0,2 1,4 ± 0,2 2,2 ± 0,2 

P 2 0,5 ± 0,7 3,3 ± 0,7 15,4 ± 0,7 

*- vzorka dočisťovaná cez NIFSIL 

** - vzorka dočisťovaná extrakciou s TPACl/ CHCl3 

 

V tab. 41. je prehľad stanovenia technécia– 99 vo vzorkách rádioaktívnych odpadov a pôd 

na kvapalinovom scintilačnom, proporcionálnom a ICP-MS detektore. 
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Tab. 41. Porovnanie výsledkov stanovenia 99Tc vo vzorkách pôd a rádioaktívnych odpadov 

pre vzorky merané na ICP- MS, proporcionálnom a kvap. scintilačnom detektore 

* -  vzorka dočisťovaná cez NIFSIL 

** - vzorka dočisťovaná extrakciou s TPACl/ CHCl3 

c1- koncentrácia 99Tc meraná na ICP- MS 

c2- koncentrácia 99Tc z ICP- MS prepočítaná na výťažok 

c3- koncentrácia 99Tc získaná z meraní na nízkopoz. proporc. detektore 

c4 - koncentrácia 99Tc získaná z meraní na LSC 

 

Pri detekcii sa výrazne prejavil rozdiel medzi meraním na hmotnostnom detektore 

a rádiometrickým meraním technécia –99. U vzoriek pôdy – P 2 a rádioaktívnych odpadov – 

V 477, V 476 sa najvýraznejšie prejavilo prítomné cézium- 137, ktoré kontaminovalo vzorky 

a pri detekcii technécia –99 navýšilo výsledky oproti údajom nameraných na ICP-MS. 

Prítomnosť 137Cs v týchto vzorkách rádioaktívnych odpadov a pôdy, sa pri meraní na 

scintilačnom detektore sa prejavilo ako pík pri hodnote ~330 keV-  príloha 1. 

Vzorky V 477 a V 476 boli spracované a dočisťované metódou kolónovej extrakčnej 

chromatografie. Touto metódou sa úspešne odstránili izobarické prvky ruténia a molybdénu, 

ktoré by interferovali pri hmotnostnej spektrometrii, nedokázali však kvantitatívne 

Vzorka R99mTc 

[%] 

A [Bq] c1 
[ng/1/2vzorky] 

c2 
[ng/vzorka] 

c3 
[ng/vzorka] 

c4 
[ng/vzorka] 

Suť 7 65,2 ± 4,7 1,2 ± 0,5 0,2  0,6 1,9 ± 0,6 0,8 ± 0,08 

Suť 8 87,5 ± 6,5 2,6 ± 0,7 0,6  1,5  4,1 ± 1,3 2,1 ± 0,1 

Suť 13 71,2 ± 5,9 3,7 ± 0,8 0,9  2,2  5,9 ± 1,1 2,4 ± 0,2 

KCA1 363 97,6 ± 6,9 1,8 ± 0,2 1,1  2,7  2,8 ± 0,3 7,1 ± 0,4 

KCA1 600* 82,0 ± 5,8 2,3 ± 0,2 0,7  1,7  3,6 ± 0,3 5,3 ± 0,4 

KCA1 362 47,9 ± 3,5 0,6 ± 0,1 0,4 1,8 2,9 ± 0,1 6,0 ± 0,3 

V 476 97,6 ± 7,2 36,6 ± 2,3 – – 57,8 ± 2,4 98,3 ± 1,2 

V 477 89,7 ± 6,6 15,6 ± 1,4 0,03  0,06  24,6 ± 1,8 17,3 ± 0,9 

V 478 88,5 ± 6,2 5,0 ± 0,6 0,2 0,4  7,9 ± 0,6 6,9 ± 0,3 

KA1 600** 56,3 ± 4,1 0,8 ± 0,01 0,1  0,25  1,3 ± 0,1 3,7 ± 0,2 

P 1 73,6 ± 5,4                                                                     2,2 ± 0,6 0,1  0,4  3,5 ± 0,6 2,2 ± 0,2 

P 2 57,1 ± 5,6 1,8 ± 0,4 0,2  0,8  21,8 ± 1,4 15,4 ± 0,7 
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odseparovať kontaminant (137Cs) s aktivitou mnohonásobne väčšou ako má stanovované 

technécium- 99. 
137Cs prítomné vo vzorkách kvapalných rádioaktívnych odpadov sa dá úplne odstrániť  

dočisťovaním vzorky kvapalinovým extrakčným systémom s tetrafenylarzónium chloridom 

[118], ako je to vidieť u vzoriek rádioaktívnych odpadov KCA1 600, KCA1 362 a KCA1 363. 

U týchto vzoriek po odstránení cézia- 137, sa výsledky po rádiometrickej detekcii technécia 

líšia od stanovenia na ICP- MS maximálne o 40 %. Interferujúce cézium- 137 sa bez použitia 

dočisťovacieho kroku extrakciou s TPACl/ CHCl3 dalo odseparovať zo vzoriek kvapalných 

rádioaktívnych odpadov s objemovou aktivitou 137Cs < 102 Bq. dm-3. U vzoriek kvapalných 

RAO s vyšším obsahom cézia (137Cs > 102 Bq. dm-3) bolo po kolónovej extrakčnej 

chromatografii potrebné zaradiť ďalší dočisťovací krok- extrakciu s chloridom 

tetrafenylarzónia. 

 Porovnaním výsledkov nameraných na ICP-MS, scintilačnom a proporcionálnom 

detektore vidieť, že najnižšia koncentrácia 99Tc sa namerala na ICP-MS, čo bolo v dôsledku 

vysokej citlivosti tohto meracieho zariadenia. Na elimináciu interferujúcich izobarických 

prvkov, ktoré by mohli pri stanovovaní navyšovať hodnotu píku v hmotnostnom spektre pri 

m/z = 99 bola dostačujúce použiť kolónovú extrakčnú chromatografiu. 

 Aktivity merané na kvapalinovom scintilačnom detektore boli pre niektoré vzorky 

dvakrát nižšie než výsledky získané meraním na proporcionálnom detektore. Toto možno 

vysvetliť lepšou schopnosťou diskriminovať beta častice s inou energiou ako 292 keV pri 

LSC meraní.  

Pri meraní 99Tc na proporcionálnom detektore bol nutný vyšší dekontaminačný faktor 

pri dočisťovaní vzoriek a kvantitatívne odstránenie cézia z matrice pred detekciou technécia. 

Na základe experimentálnych výsledkov sa ICP- MS ukázala ako najlepšia metóda pre 

meranie a stanovovanie technécia – 99 práve vo vzorkách rádioaktívnych odpadov vďaka 

jeho citlivosti a medzi stanovenia až 10 -12 g. 
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5. Záver 
 

Deklarovanie špecifickej aktivity významných rádionuklidov pri likvidácii nízko a 

stredne aktívnych odpadov je v súčasnosti aktuálny problém z hľadiska vyraďovania jadrovo-

energetických zariadení atómovej elektrárne JE Jaslovské Bohunice.  

Technécium 99Tc je technogénny rádionuklid s dlhou dobou polpremeny, ktorý 

predstavuje jeden z významných beta žiaričov ovplyvňujúci rádionuklidové zloženie odpadov 

produkovaných v JE- EBO. 

 V predloženej dizertačnej práce sa stanovovalo 99Tc v zeminách, v tuhých 

a kvapalných odpadov pochádzajúcich z JE- EBO.  

 

1.  Pripravilo sa a testovalo niekoľko sorbentov na separáciu 99TcO4
-. Pripravené sorbenty boli 

na báze Aliquat-336/ polymér 7K1195, Aliquat-336/ teflón, Aliquat-336/ 

hydrofobizovaný silikagél s rôznymi koncentráciami ukotveného kvartérneho amínu 

(Aliquat-336), TOA/ silikagél a TOA/ teflón.  

Sorbenty s teflónovým a polymérovým lôžkom neboli vhodné na prípravu 

chromatografického materiálu pre ich nepórovitý povrch. Amíny TOA a Aliquat- 336 sa 

nezakotvili dostatočne na povrch. Pri vyšších koncentráciách amínov TOA a Aliquat- 336 

(30 %-60 %) boli pripravené sorbenty na báze TOA/ teflón a Alq./ teflón vizkózne, pri 

nízkych koncentráciách (10 %- 20 %) sa  amíny  sorbovali minimálne- zastúpenie bolo 

Alq- 336 v rozmedzí 4 % - 18 %.  

Pri použití pripravených sorbentov sa zistilo: 

- Pri sorbentoch na báze Aliquat-336/polymér 7K1195 a Aliquat-336/ teflón, sa 

nedosahovali uspokojivé výťažky pre desorpciu technecistanu  

-  Pri sorbentoch na báze TOA/ silikagél a TOA/ teflón sa pri elúcii spolu 

s 99mTcO4
- vymývala aj organická fáza. 

 

2. Na efektívnu separáciu je najvhodnejší sorbent pripravený na báze 40 % Aliquat-336/ 

hydrofobizovaný silikagél. Pre tento sorpčný materiál sa najvyššia retencia technecistanu 

dosiahla z prostredia 0,1 mol. dm-3 HNO3 – výťažok sorpcie Tc bol 99,5 %. Elúcia 

technecistanu sa uskutočňovala rôznymi koncentráciami kyseliny dusičnej. Najvyššie 

výťažky sa dosiahli pri použití 20 ml 8 mol. dm-3 HNO3, R = 96,4 %. V prostredí 0,1 mol. 

dm-3 HNO3 sa dosiahla najvyššia hodnota KD hodnota 99mTcO4
– 2778 ml.g-1.  
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3. Sorbent pripravený na báze 40 % Aliquat-336/ hydrofobizovaný silikagél nahrádza 

svojimi vlastnosťami pri separácii technecistanu komerčne dostupný chromatografický 

materiál-  TEVA Spec kolónu. 

 

4. Pripravený sorpčný materiál na báze 40 % Aliquat-336/ silikagél sa použil ako náplň do 

extrakčno- chromatografickej kolóny pri separácii technécia–99 zo vzoriek pôd 

a rádioaktívnych odpadov. 

Na separáciu 99Tc sa porovnávali sa 3 metodiky, ktoré sa aplikovali na vzorky zemín 

a rôznorodú matricu rádioaktívnych odpadov. 99mTcO4
- sa použil ako stopovač 

chemického výťažku. Chemický výťažok 99mTc sa optimalizoval v procese extrakčnej 

chromatografie a lúženia.  

 

5. Navrhla sa najvhodnejšia metóda na stanovenie technécia-99 pre vzorky pôd a tuhých 

rádioaktívnych odpadov, ktorá obsahovala úpravu vzorky prídavkom amoniaku- 

neutralizácia voľných kyselín a inhibícia tvorby HTcO4, spaľovanie v peci, lúženie, 

spoluzrážanie s Fe(OH)3 a kolónovú extrakčnú chromatografiu. Chemické výťažky 

technecistanu sa pre túto metódu (metóda 3) dosiahli 57,1 %- 87,5 %, pre metódu 2 – 

separácia s H2SO4 sa pohybovali v intervale 44,8 % - 60,4 %. Pre separačný postup 

s HNO3 – boli chemické výťažky technécia 56,7 % - 68,3 %. 

 

6. Vzorky kvapalných rádioaktívnych odpadov predstavovali rôznorodú matricu 

rádionuklidov so špecifickou aktivitou mnohonásobne vyššou ako malo prítomné 

technécium- 99. Vzorky kvapalných RaO obsahovali  cézium- 137, kobalt- 60, v malej 

množstve transurány, lantanoidy a aktinoidy. Pri rádiometrickom stanovení technécia bolo 

nutné odstrániť interferujúce rádionuklidy z matrice, najmä hlavný kontaminant- 137Cs. 

Pri dočisťovaní vzoriek od cézia- 137 u vzoriek kvapalných rádioaktívnych odpadov sa 

zistilo: 

- Pri použití nosičovej metódy sa premývala chromatografická kolóna 40 ml 

roztoku s rôznou koncentráciou CsCl v 0,1 mol.dm-3 HNO3. Najvyšší výťažok 
137Cs- 92 % a zároveň najvyšší dekontaminačný faktor- 1336 sa dosiahol pre 

roztok CsCl s koncentráciou 10-4 mol.dm-3. 

- Pri použití selektívneho sorbentu NIFSIL sa nedosiahli také uspokojivé výťažky 

a dekontaminačné faktory, ako sa pre tento ionex očakávali. Nízke výťažky pre 
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desorpciu cézia mohli spôsobiť koloidné častice, ktoré sa vytvárali na frite kolóny, 

čím spôsobili jej upchávanie a znižovali účinnosť NIFSILu. 

- Pri vzorkách kvapalných rádioaktívnych odpadov s vysokým obsahom 

kontaminantov sa na stanovenie a separáciu technécia – 99 použila na dočistenie 

a kvantitatívne odstránenie 137Cs kolónová extrakčná chromatografia s  

kvapalinovým extrakčným systémom s 2,5.10-3 mol.dm-3 roztokom chloridu 

tetrafenylarzónia v chloroforme a následnou reextrakciou vzorky do vodnej fázy s 

0,5  mol.dm-3 roztokom NaClO4.  

 

7.    Technécium- 99 odseparované zo vzoriek pôd, tuhých a kvapalných RaO sa meralo na 

kvapalnom scintilačnom, nízkopozaďovom proporcionálnom detektore a ICP-MS. 

Najnižšia koncentrácia 99Tc sa stanovila meraním na hmotnostnom detektore s indukčne 

viazanou plazmou, čo bolo v dôsledku vysokej citlivosti tohto meracieho zariadenia 

a úspešnej eliminácii interferujúcich izobarických prvkov. 

Pri detekcii 99Tc sa prejavil rozdiel medzi meraním na hmotnostnom detektore 

a rádiometrickým meraním technécia –99. Prejavilo sa cézium- 137 vyskytujúce sa vo 

vzorkách RaO, ktorého prítomnosť sa pri rádiometrickej detekcii 99Tc prejavila navýšením 

výsledkov oproti údajom nameraných na hmotnostnom spektrometri. 

Koncentrácie 99Tc získané meraním vzoriek na scintilačnom detektore sú približne 

dvakrát nižšie než výsledky získané meraním na proporcionálnom detektore.  

ICP- MS technika sa ukázala byť najvhodnejšia metóda pre meranie a stanovovanie 

technécia – 99 vo vzorkách rádioaktívnych odpadov. 

 
Dosiahnuté výsledky sa dajú aplikovať na vzorky RaO odpadov pri vyraďovaní JE A1 

Jaslovské Bohunice a predstavujú možnú alternatívu pre separáciu technécia- 99 z týchto 

vzoriek. 
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Summary 

 
 

 Declaration of specific activities of important radionuclides arisen by liquidation low- 

level nuclear waste respresents an actual problem by decommisioning of nuclear powerplant 

Jaslovské Bohunice.  

Technetium 99Tc is an anthropological, long term half life radionuclide and belongs to 

the significant beta emitter with the influence on the radionuclides composition of the 

radwastes produced in NPP A-1  Jaslovske Bohunice. 
99Tc was deternimated in samples of soils, solid and liqiud radioactive wastes from NP 

Jaslovske Bohunice. 

 

1.   Several sorbents for technetium- 99 separation were prepared. The prepared extraction 

materials  were based on:  Aliquat-336/ Polymer 7K1195, Aliquat-336/ Teflon, 

Aliquat-336/ hydrophobized silica gel with different concentrations of anchored 

quaternary amine (Aliquat-336), TOA/ silica gel and TOA/ Teflon. 

      Prepared sorbents anchored on Teflon and polymer were not sutaible as 

chromatographic bed material because of their non porously surface.  Prepared sorbents 

based on  TOA/ Teflon Alq./ Teflon were viscously in the concentration range of amins 

(30 %-60 %), in concentration in the range (10 %- 20 %) were amins sorbed  with low 

yields sorbovali – bouned Aliquat - 336 on the prepared sorbent were about 4 % - 18 %.  

It was found out: 

- By technetium desorption using prepared sorbents based on Aliquat-336/Polymer 

7K1195 and Aliquat-336/ Teflon were not reached satisfying recoveries  

-  Organic phase – TOA- was eluted with 99mTcO4
- by technetium desorption using 

sorbents TOA/ silica gel and TOA/ Teflon  
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2.   The best for effective separation of technetium-99 was found out the chromatographic 

material based on Aliquat-336 and hydrophobized silica gel. The highest retention of 

pertechnate was obtained in 0.1 mol.dm-3 HNO3 media – chemical recovery of the 

sorption was nearly 100 %. The elution of 99mTcO4
- was also tested with nitric acid 

koncentration in the range 0.1 – 8 mol.dm -3. The highest yields were using 20 ml of 8 

mol.dm-3 HNO3 – R = 96,4 %. The highest KD value of 99mTcO4
- 2778 ml.g-1 were 

obtanid in 0.1 mol. dm-3 HNO3 medium.  

 

3.  Prepared sorbent based on 40 % Aliquat-336/ hydrophobised silica gel substituted with 

its properties the commercially reachable chromatographic material- TEVA Spec. 

 

4.   The prepared sorbent based on Aliquat-336/ silica gel was used as a filling to the 

chramatographic column by technetium separation from the samples of soils and 

radioactive wastes. 

Three methods have been used for the determination of 99Tc in soils and solid 

radioactive wastes using 99mTc as a yield monitor. The chemical recovery of 99mTc was 

optimalised in the process of extraction chromatography and leaching. 

 

5.   The best method for technetium separation for samples of soils and solid radioactive 

wastes was proposed. The separation proces contained sample treatment with ammonia 

adding – neutralisation of free acids soils and pertechnate acid inhibition, which had 

negative influence on chemical recovery, ashing, leaching, co-precipitation with Fe(OH) 3 

and column extraction chromatography. Chemical recoveries for 99mTcO4
- for this method 

(method 3) varied between 57,1 % - 73,6 %, for method 2 – separation with H2SO4  were 

about 44,8 % - 60,4 % and finaly the chemical recoveries for method 1- separation with 

HNO3 were in the range 56,7 % - 68,3 %. 

 

6.  Samples of liqiud radioactive wastes presented miscellaneous matrice of radionuclides 

with many times higher specific activity then 99Tc had. Samples of  liqiud radioactive 

wastes contained 137Cs, 60Co, transuranium elements, lantanides and actinides. It was 

necessary to remove interfering radionuclides, including the main contaminant 137Cs 

before detection of 99Tc. 

By purification and removal of 137Cs in liquid radioactive wastes were found out: 
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- A carrier method was done for the desorption of ceasium from the column. The 

highest chemical recovery of 137Cs – R = 92 % and the highest decontatamination 

factor- 1336 were reached after elution of 40 ml of carrier solution with concentration 

10-4 mol. dm-3 CsCl. 

- There were no satisfactory results using chromatographic material with selective 

properties to Cs- NIFSIL, as they were expected. Low chemical yields for ceasium 

desorption could caused colloid particles, which occurred in the frit, they obsturated 

the column and reduced the NIFSIL effecienty and the chemical recovery. 

- For purification and quantitative removal of 137Cs using of extraction 

chromatographic column and liquid extraction system with 2.5. 10 -3 mol. dm-3 

tetrephenylarsomium chloride in chloroform was necessary by technetium separation. 
137Cs can be partially removed using column separation step, for full remotion of 

cesium, it is nessecary to integrate liqiud exctraction system with 2,5.10 -3 mol. dm-3 

solution tetraphenylarsonium chloride in the separation process to  purificate the 

sample.99Tc was reextracted  with 0.5 mol. dm-3 NaClO4 to the water phase 

 

7.   Technetium- 99 separeted from soils, solid and liquid radioactive waste, was measured 

using LSC, low- background proportional detector and ICP- MS. The lowest 

concentration of 99Tc was determinated on mass spectrometer due high sensitivity of the 

equipment and effective elimination of interfering isobarich nuclides. The differences 

between measurement on mass spectrometer and radiometric detection of technetium-99 

were markedly shown by detection of 99Tc. Ceasium- 137 occurred in samples of 

radioactive wastes increased the results of technetium- 99 detection by radiometric 

detection. The results of technetium measured on proportional and scintilatioun counter 

were higher then the resluts obtained from ICP- MS detection. 99Tc concentration 

measured on liqiud scintilation counter were nearly two time less in some samples then 

the results obtained form the proportional measurements.  

ICP- MS technique was the best method choice for technetium – 99 determination, 

namely for radioctive wastes.  

 

The results achieved by methods mentioned about could be applied on samples of 

radioactive waste by deccomissionig nuclear powerplant A- 1 Jaslovske Bohunice and 

presented possible alternativefor technetium- 99 separation from these samples. 
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7. Zoznam použitých skratiek 
 

ICP- MS hmotnostná spektrometria s indukčne 

viazanou plazmou 

LSC kvapalný scintilačný detektor 

NaDDC dietyldikarbamid sodný 

TPACl tetrafenylarzónium chlorid 

JE- EBO Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice 

RÚ RAO Republikové úložisko ra. odpadov, Mochovce 

FI-ICP- MS ICP – MS s nástrekovým prekoncentračným 

systémom 

HR-ICP- MS ICP – MS s vysokým rozlíšením 

RAO rádioaktívny odpad 

KD váhový rozdeľovací koeficient 

TOA trioktylamín 

TBF tributylfosfát 

E účinnosť nízkopozaďového prop. detektora 

npr,prop. početnosť vzorky meraná na prop. detektore 
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8. Prílohy 
Spektrá vzoriek pôdy (P2),  

tuhých RAO (Suť 8 a Suť 13)  

a kvapalných RAO (V 478 – po dočistení s CsCl, KCA1 600- dočistenie s TPACl). 

Pozaďová vzorka. 
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