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ABSTRACT 

The development of radioanalytical metdods for low level radionuclides in environmental samples is 
presented. In particular, emphasis is placed on the introduction of extraction chromatography as a tool for 
omproving the quality of results as wellas reducing the analysis time. However, the advantageous application of 
extraction chromatography ofter depends on the effective use of suitable preconcentration techniques, such as 
co-precipitation, to reduce the amount of matrix components which accompany the analysis interest. On-going 
investigations in this field relevant to the determination of environmental levels of sctinides and 90Sr are 
discussed. 
 
Key words: actinides, strontium, extraction chromatography, MnO2, coprecipitation 

 

ÚVOD 
Monitorovacie programy každej jadrovej elektrárne majú za cieľ tiež zabezpečiť kontrolu vplyvu 

prevádzky elektrárne na životné prostredie a získavať súbory hodnôt pre kontrolu a upresňovanie 
referenčných úrovní. Medzi sledované rádionuklidy nesporne patria  90Sr, 239,240Pu, 238Pu a 241Am. 
Nakoľko hodnoty aktivít uvedených rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia a tiež 
v niektorých výpustiach z jadrových elektrární do životného prostredia sa veľmi často pohybujú na  
úrovni  minimálne merateľnej aktivity, naskytuje sa problematika ich zakoncentrovania 
z veľkoobjemových vzoriek.  

Na rozdiel od gama rádionuklidov, ktoré sa môžu pomerne jednoduchými spôsobmi 
zakoncentrovať na sorbentoch, resp. ionomeničoch s nasledovnou metrológiou, pre alfa rádionuklidy 
a stroncium je nevyhnutná rádiochemická analýza.  

Práca bude rozdelená na dve časti. V prvej časti bude uvedená pozornosť metóde 
zakoncentrovania stroncia a v druhej časti metóde zakoncentrovania alfa rádionuklidov. 
 
Prvá časť: Metódy zakoncentrovania stroncia-89 a stroncia-90 vo vode s nasledovným 

stanovením pomocou extrakčnej chromatografie 
 

Uvedená metóda môže byť použitá pre analýzu rádioaktívneho Sr v povrchových, spodných 
a pitných vodách. Používa sa na akýkoľvek objem vzorky. Po zakoncentrovaní, analýza trvá okolo 
štyroch hodín a je možné spracovávanie viacej vzoriek súbežne. Rádiochemický výťažok stanovený 
gravimetricky, resp. rádiometricky pomocou Sr-85.  

Vzhľadom na nízke úrovne aktivity Sr-90 vo vodách ( rádovo jednotky mBq, resp. desiatky mBq ) 
je potrebné používať na rádiochemickú analýzu objemy rádovo desiatky litrov. Vzorky vody môžu byť  
objemovo zmenšené odparovaním, pomocou ionomeničov - katiónov, alebo spoluzrážaním (napr., 
uhličitan vápenatý alebo fosforečnan vápenatý). Po základnom zakoncentrovaní stanovenie stroncia sa 
môže uskutočniť rôznymi rádiometrickými metódami s detekciou cez stroncium, resp. ytrium. 
Extrakčno – chromatografická metóda používa komerčný sorbent Sr•Spec® - resin od firmy Eichrom. 
Stroncium je selektívne extrahované na náplň kolóny (crown éter naviazaný na  inertný substrát).  

 

Postup zakoncentrovania 
Môžeme použiť nasledovné postupy zakoncentrovania: 
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• odparením - využíva na prevedenie vzorky do roztoku, kde sa vytvárajú odparovaním len 
v kyseline rozpustné zvyšky. Výťažok je v podstate kvantitatívny. 

• pomocou meničov iónov je využívaná na prevedenie vzorky do roztoku , kde sa počas 
odparovania vytvorili nerozpustné zvyšky (napríklad CaSO4). Výťažok je v podstate 
kvantitatívny 

• zrážanie fosforečňanu  vápenatého alebo niektoré obmeny môžu byť použité pre väčšinu 
vôd. Výťažok nie je kvantitatívny, ale mal by prevýšiť 70% 

• zrážanie uhličitanu vápenatého, alebo niektoré obmeny môžu byť použité pre väčšinu vôd. 
Výťažok nie je kvantitatívny, ale mal by prevýšiť 70% 

  
Postup čistenia stroncia 

Ako počiatočný materiál pre tento postup sa používa roztok z jednej z metód zakoncentrovania. 
Pracovným prostredím je 8 M HNO3, ktorou sa kondiciuje tiež Sr•Spec® kolóna. Kolóna je trikrát 
premytá 3 ml porciami 8 M HNO3. Konečný čas posledného premývania je zaznamenaný k najbližším 
15 minútam ako začína nárast  90Y. Sr  sa eluuje 0.05 M HNO3, resp. deionizovanou vodou. Použitá 
kolóna môže byť uchovaná a znovu použitá na tú istú vzorku, ak zvolené meracie možnosti zahŕňajú 
neskoršiu izoláciu a meranie  90Y. Ak sú pravdepodobné  interferencie od  210Pb, Pb sa dá odstrániť 
premytím kolóny 10 ml 0.1 M (NH4)2C2O4  pred opätovným použitím. 
 
Odporúčané možnosti merania 

- beta proporcionálne meradlo. Reprodukovateľnosť geometrie je ± 1%, ak je použitá miska s 
okrajmi.  

- kvapalinový scintilačný spektrometer. 
- Meranie pomocou Čerenkovovo žiarenia 
 

Výsledky 
Uvedená metóda bola testovaná na podzemných vzorkách z okolia Jadrovej elektrárne Jaslovské 
Bohunice č.1. a č. 2. Vzorka č. 3. bola z okolia Bratislavy. 
 
Prefiltrovaný objem: 10 L. Pridané nosiče: Ca2+; Fe3+; mg Sr2+

Zakoncentrovanie sa uskutočnilo pomocou  zrážania uhličitanov. 
Extrakčno-chromatografická separácia  stroncia na Sr•Spec® - resin od firmy Eichrom  
Doba meranie : 60 000 s 
Gravimetrický výťažok Sr: 68 % ( č. 1 ), 42 % ( č. 2 ) a 64 % ( č. 3 )  
Aktivita 90Sr po náraste ytria (v rovnováhe ) 

- 198 ± 24 mBq/10 L ( č. 1 ) 
- 199 ± 24 mBq/10L ( č. 2 ) 
- 72 ± 26 mBq/10L ( č. 3) 

 
Chemické výťažky sú obyčajne väčšie ako 95 % bez zakoncentrovania, väčšie ako 40% so 

zakoncentrovaním pomocou spoluzrážania (obmedzené účinnosťou zrážania). 
Separácia od všetkých očakávaných interferencií ( podľa literatúry ) je viac ako 99 %. Ak je potrebná 
lepšia separácia, objemy premývané kolónou sa môžu zväčšiť (s rizikom zníženého výťažku Sr) alebo 
eluát v kolóne môže byť odparený, znovu rozpustený a opäť spracovaný druhou kolónou (alebo 
druhýkrát cez tú istú rekondiciovanú kolónu). Stabilné Sr ovplyvňuje kapacitu kolóny.  

Maximum Sr, ktoré môže byť dané na  Sr•Spec® kolónu je približne 10 mg Sr alebo 24 mg 
Sr(NO3)2. Vhodná pracovná úroveň je polovica  z tohto množstva. Pri vzorkách obsahujúcich viac ako 
niekoľko mg Sr by sa mal použiť menší objem vzorky alebo väčšia kolóna, aby sa zabránilo zníženým 
výťažkom Sr. Malé množstvá crown éteru v Sr eluente (spôsobené uvoľňovaním z kolóny)  môžu 
spôsobiť interferencie vo výpočte gravimetrického výťažku pri priamom odparovaní. Hmotnosť je 
reprodukovateľná (0.3 ± 0.1 mg na 10 ml eluátu z kolóny) a prítomnosť crown éteru zohráva úlohu 
ako viazač pre Sr(NO3)2. Nezapríčiňuje žiaden problém, kým je jeho hmotnosť odčítavaná z hmotnosti 
Sr(NO3)2. 
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Schéma 1:   Postup spoluzrážania  aktinoidov  s MnO2/Fe(OH)3

Vzorka vody V = 10 L
Pridanie Fe3+,  242Pu, 243Am, KMnO4, 
úprava pH = 8-9, pridanie MnCl2, 
miešanie, usadzovanie, centrifugácia 

MnO2 – hnedá zrazenina
 ( spoluzrážanieAm, Pu)

Supernatant (Cs, Sr) 

Fe(OH)3 zrazenina 
( spoluzrážanieAm, Pu)

Rozpustenie MnO2 zrazeniny; úprava 
oxidačných stupňov Pu pomocou 
NH2OH.HCl a NaNO2;  
NH4OH pH = 8-9, varenie 5 min., 
zníženie pH = 6-7, usadzovanie, 
centrifugácia 

Supernatant

Rádiochemická 
separácia 

 
 
 
Druhá časť: Metóda zakoncentrovania plutónia a amerícia vo vodných vzorkách 

s nasledovným stanovením pomocou extrakčnej chromatografie 
Metódy zakoncentrovania plutónia a amerícia z veľkoobjemových vodných vzoriek sú založené na 

ich zrážaní, resp. spoluzrážaní vo forme uhličitanov, fluoridov, šťaveľanov, hydroxidov. Pri 
následnom použití niektorých separačných metód ( najmä extrakčnej chromatografie so sorbentami 
typu TRU a TEVA ) je potrebné kroky zakoncentrovania zapakovať z dôvodu odstránenia nežiadúcich 
katiónov ( napr. Fe, Mn ).   

Jednou z metód zakoncentrovania je metóda založená na zakoncentrovaní aktinoidov 
spoluzrážaním s MnO2/Fe(OH)3. Oxid manganičitý sa následne odstránení vyzrážaním železa ako 
hydroxidu. Aktinoidy sa odseparujú od  železa spoluzrážania s LaF3.  Po prevedení fluoridu do roztoku 
a odstránení fluoridov môže nasledovať extrakčná chromatografia s na sorbentoch typu TEVA a TRU 
resin od firmy Eichrom Technologies, Inc..  

Veľmi výhodnou sa ukazuje metóda zakoncentrovania aktinoidov pomocou sorbentu  DIPHONIX 
Resin od firmy Eichrom Technologies. Po rozklade sorbentu sú plutónium a amerícium zregenerované  
v malom objeme kyseliny dusičnej a následne odseparované pomocou extrakčnej chromatografie s 
TRU Resin.  
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TRU 
Resin 

 1.     2.    3.  

1.   Kondiciovanie s 10 ml 2,5 M HNO3 
       Nanesenie roztoku -  vzorka v 10 ml  
      2,5 M HNO3 + 0,05 g kys. askorbová 
      Premytie s 10 ml 2,5 M HNO3 
      Premytie s 10 ml 2,5 M HNO3 – 0,1 M NaNO2 
2.   5 ml 9 M HCl 
      15 ml 4 M HCl                        Am 
3.   20 ml 4 M HCl – 0,02 M TiCl3                Pu 
 

       vyliať   Am   Pu 

Schéma 2: Separácie aktinoidov na TRU kolóne

 
 

Kvapalinová extrakcia: 
 Aliquat 336 a TOPO 
 
Extrakčná chromatografia:
TRU resin 

 
 
 
 
 
 
 

VÝSLEDKY 
Boli sledované merné aktivity 239,240Pu, 238Pu a 241Am vo vode rieky Hron. 

Separácia rádionuklidov bola uskutočnená po zakoncentrovaní rádionuklidov odparením    ( V= 1 až 5 
litrov ), resp. podľa schémy 1 ( V = 10 - 20 litrov ). Na rádiochemickú separáciu sa použila 
kvapalinová extrakcia s Aliquatom – 336 ( Pu ) a TOPO ( Am ) a extrakčná chromatografia so 
sorbentom TRU - Spec Resin  podľa schémy 2. pred ktorou sa uskutočnilo spoluzrážanie pomocou LaF3.  

Hodnoty objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov sa pohybovali v nasledovných 
intervaloch: 0,36 10-3 ± 0,16 10-3 do 0,58 10-3 ± 0,27 10-3 Bq.dm-3 pre 239,240Pu, resp. 
od 0,21 10-3 ± 0,12 10-3 do 0,33 10-3 ± 0,14 10-3 Bq.dm-3  pre 241Am. 
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