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ABSTRACT 

  
Bentonite is a natural clay and one of the most promising candidates for use as a buffer material  

in the geological disposal systems for spent fuel and high-level nuclear waste. It is intended to isolate metal 
canisters with highly radioactive waste products from the surrounding rocks because of its ability to retard  
the movement of radionuclides by sorption. Slovak republic disposes of many significant deposits of bentonites,  
e.g. Jelšový potok, Kopernica, Lieskovec, Lastovce, etc. The bentonites present significant group of natural 
nanomaterials composed of  microcrystalic particles of montmorillonite. Bentonite is characterized by a low 
hydraulic conductivity, low throughput and excellent sorption capacity for cationic fission products of 235U  
(e.g 89Sr, 90Sr, 137Cs). Sorption of strontium on bentonite from various Slovak deposits was studied using batch 
technique. Distribution coefficients (Kd) were determined for bentonite-strontium solution system  
as a function of contact time, pH, sorbent and sorbate concentration. The data were interpreted in term  
of Langmuir isotherm. The uptake of Sr was rapid and equilibrium was reached almost instantaneously.  
The effect of pH, on the sorption of metal ions on bentonite was studied by varying the pH of the aqueous metal 
solutions. The sorption of this nuclide increased by increasing pH. The percentage sorption decreased  
with increasing metal concentrations. These results could be helpful for nuclear waste management, for waste 
water effluents containing low concentrations of strontium. 
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ÚVOD 
  

Energia a jej získavanie predstavuje v súčasnej dobe jednu zo základných podmienok trvalého 
rozvoja civilizácie. Výroba jadrovej energie zahŕňa procesy spojené so vznikom rádioaktívnych 
odpadov (RAO) a vyhoretého jadrového paliva. V súčasnosti Slovenská republika disponuje dvoma 
lokalitami s jadrovo-energetickými zariadeniami. V jadrovej elektrárni Bohunice sa elektrická energia 
vyrába v dvoch blokoch, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripájané v rokoch 1984 až 1985. 
Nachádzajú sa tu dva reaktory typu VVER 440/V230 (JE V1) a dva reaktory typu VVER 440/V213 
(JE V2). Reaktor typu VVER 440/V230 (JE V1) bol k 31.12.2006 odstavený. V jadrovej elektrárni 
Mochovce sa nachádzajú štyri bloky, pričom v prevádzke sú dva jadrové reaktory typu VVER 
440/V213 a ďalšie dva bloky sú rozostavané. Dostavba tretieho a štvrtého bloku bola dočasne 
pozastavená. V súčasnosti koncepcia jadrovej energetiky SR predpokladá dostavbu týchto dvoch 
blokov. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1988, druhý blok od konca 
roku 1999. Každý z týchto  prevádzkovaných reaktorových blokov má výkon 440 MW a vyrobí ročne 
asi 3000 GWh. Ako jadrové palivo sa v slovenskej energetike využíva predovšetkým oxid uraničitý 
UO2, obohatený o rádioizotop uránu 235U, ktorého priemerné obohatenie v palivovej kazete 
predstavuje 3,82 %.  

Pri riadenej reťazovej štiepnej reakcii 235U vznikajú štiepne produkty, transurány a tzv. produkty 
aktivácie. Palivo po vybratí z reaktoru obsahuje ešte stále vysoké percento  (80 – 90 %) 
nespotrebovaného 238U, ďalej štiepitieľný 235U a novovzniknutý štiepiteľný izotop plutónia 239Pu. 
Ostatné štiepne produkty (napr. 137Cs, 90, 89Sr, 140Ba, 95Zr, 95Nb, 103,106Ru, 99Tc, 144,141Ce, 147Pm, 155Eu), 
ktoré sa dnes považujú za odpad predstavujú (pri reaktore s výkonom 1000 MW) približne 1200 kg. 
Hlavný podiel rádioaktivity nesú medzi týmito štiepnymi produktmi ekotoxicky významné stroncium 
90Sr (T1/2 = 28 rokov) a cézium 137Cs (T1/2 = 30 rokov), vyznačujúce sa vysokým výťažkom jadrovej 
štiepnej reakcie. 
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Jeden reaktor s výkonom 1000 MW vyprodukuje ročne cca 30 t vyhoretého paliva. Pretože 
palivo má vysokú hustotu, predstavuje to objem len asi 1,5 m3. Jeden blok VVER 440 vyprodukuje 
ročne asi 220 m3 nízko rádioaktívneho, 90 m3 stredne rádioaktívneho odpadu a 10 t vyhoretého paliva. 
Predpokladá sa, že bloky jednotlivých jadrových elektrární na Slovensku vyprodukujú za projektovú 
dobu prevádzky 2500 t vyhoretého jadrového paliva a 3700 t RAO, ktoré v zmysle platnej legislatívy 
nebudú môcť byť uložené do RÚ RAO Mochovce (tento odhad zahŕňa aj produkciu RAO z JE A-1 
Bohunice), a ktoré sa budú musieť uložiť do hlbinného úložiska.  

Predpovedanie stupňa migrácie ekotoxicky významných rádionuklidov je závislé od ich 
sorpčných charakteristík. Po prieniku rádionuklidov (napr. 137Cs, 90Sr, 60Co) do životného prostredia 
dochádza k ich migrácii, sorbovaniu sa na prírodné matrice a tiež k ich začleneniu sa do potravinového 
reťazca. Prítomnosť takýchto rádiotoxických kovov v živých organizmoch môže vyvolávať rôzne 
somatické a genetické zmeny, a preto sledovaniu sorpcie týchto rádionuklidov je venovaná značná 
pozornosť.  

Bezpečné uloženie rádioaktívnych odpadov, najmä kvapalných vysokoaktívnych odpadov 
a vyhoretého jadrového paliva, je aktuálnym problémom súčasnosti. Momentálne najvýznamnejšou 
formou trvalého uloženia týchto odpadov je ich uloženie v hlbinných geologických formáciách, ktoré 
sú tvorené prírodnými a inžinierskymi bariérami slúžiacimi na izoláciu dlhožijúcich rádionuklidov od 
biosféry. V mnohých prípadoch sú základným komponentom týchto bariér íly, z ktorých bentonit je 
všeobecne označovaný ako najvhodnejší ílový materiál. 

  
FORMULÁCIA CIEĽOV 

  
Bentonity predstavujú významnú skupinu prírodných nanomateriálov zložených prevažne 

z mikrokryštalických častíc minerálu zo skupiny dioktaedrických smektitov – montmorillonitu. 
Významné vlastnosti bentonitov ako nízka priepustnosť, vysoká napučiavaca schopnosť a schopnosť 
adsorpcie iónov ich predurčujú použiť ako tesniace bariéry v multibariérovom systéme pri konštrukcii 
hlbinného geologického úložiska pre vyhoreté jadrové palivo a vysoko aktívne odpady [1, 2].  

Štúdium a zhodnotenie sorpčných charakteristík bentonitu je neodmysliteľným krokom pre 
vypracovanie migračného modelu rádionuklidov vo forme iónov pre dané úložisko [3, 4, 5, 6, 7]. Pri 
príprave modelov lokalít potenciálne vhodných pre umiestnenie úložiska je potrebné posúdiť 
interakcie medzi hostiteľským prostredím a inžinierskymi bariérami, tiež možné zmeny hostiteľskej 
horniny a inžinierskych bariér vyvolané očakávanými geochemickými procesmi, ako aj mineralogické 
zloženie geologických bariér [8, 9]. Pozornosť sa venuje štúdiu vplyvu rôznych faktorov na sorpčné 
procesy bentonitov [10, 11, 12, 13, 14] uplatňujúcich sa v okolí uloženého RAO. Sorpčné vlastností 
bentonitov môžu byť vo významnej miere ovplyvňované zmenou pH a teploty prostredia [15, 16, 17], 
pri radiačnom vplyve [18], pri vplyve kompetitívnych iónov, organických ligandov [19, 20, 21, 22] 
a ďalších pôsobiacich činiteľov.  

  
MATERIÁL A METÓDY 

 
Na území Slovenska sa nachádza niekoľko významných ložísk bentonitov (obr. 1).  

Obr. 1 Vybrané ložiská bentonitov na území Slovenskej republiky 
 

 82



Zborník IX. Banskoštiavnické dni 2007 Banská Štiavnica 3. - 5. 10. 2007 

 
 Na východnom Slovensku sú to Kuzmice, Nižný Hrabovec a Fintice, na strednom Slovensku 

v oblasti Kremnice je to Jelšový potok a v oblasti Zvolena Borová hora, kde vznikli rozkladom 
vulkanických tufov. 

V sorpčných experimentoch sa použili vzorky bentonitov z troch slovenských ložísk (tab. 1). 
 

Tab. 1 Použité vzorky slovenských bentonitov 
  

Jelšový potok Kopernica Lieskovec 
smektitický bentonit, stredné 

Slovensko, jastrabská formácia 
smektitický bentonit, stredné 

Slovensko, jastrabská formácia 
smektitický bentonit, 

stredné Slovensko 
 

Geneticky sa jedná o čiastočne odlišné ložiská, aj keď ich spoločnou základnou charakteristikou 
je, že vznikli ako produkt vulkanickej činnosti a následným pôsobením alteračných procesov. 

Z pohľadu kryštalochemickej charakteristiky štruktúry samotnej hlavnej ílovej zložky, možno 
ložiská rozdeliť nasledovne: 

• Al-Mg montmorillonitové – smektit je identifikovaný ako montmorillonit a jeho oktaedrická 
štruktúra je tvorená hlavne Al a Mg (Kopernica, Jelšový potok), 

• Fe-montmorillonitové – smektit je identifikovaný ako montmorillonit a jeho oktaedrická 
štruktúra je tvorená hlavne Fe (Lieskovec). 

Lieskovec, Kopernica a Jelšový potok majú podobné kvalitatívne minerálne zloženie. Pritom 
Kopernica a Jelšový potok sú si blízke aj kvantitatívne. Lieskovec má výrazne nižší obsah smektitu (o 
cca 20%), ktorého zastúpenie je nahradené hlavne kaolinitom a cristobalitom.  

Sledovali sa výlučne technologické vzorky odobrané z vyššie uvedených ložísk. K dispozícii 
boli frakcie s rôznymi zrnitosťami. Na experiment sa použili frakcie bentonitov získané suchým 
mletím pod 45 μm. 

Sorpcia Sr na vzorkách bentonitov sa študovala prostredníctvom rádioizotopovej indikácie, 
použitím rádioizotopu stroncia (85Sr, energia γ žiarenia 0,514 MeV) v statickom usporiadaní 
experimentu, za aeróbnych podmienok. Sorpčné experimenty sa uskutočňovali v koncentračnom 
rozsahu 1.10-5 mol.dm-3 - 5.10-2 mol.dm-3. 

Parametre sorpcie sa určovali po premiešaní 0,05 g sorbentu s 5 ml vodnej fázy v plastových 
skúmavkách s vnútorným priemerom 14 mm a objemom 10 ml v laboratórnom extraktore za 
konštantnej rýchlosti premiešavania oboch fáz. Po uskutočnení adsorpcie a následnej centrifugácii (t = 
15 min, 3500 ot./min.) sa zo supernatantu odobral 1 ml na meranie aktivity. Meranie rádioaktivity 
roztokov 85Sr sa realizovalo γ-spektrometrom Modumatic (Packard) s NaI (Tl) detektorom. 

  
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

  
Sorpčné vlastnosti bentonitu sa vyjadrili prostredníctvom vzťahov pre: 

• distribučný pomer  [ ]100 .;.. −−
=

−
= gml

m
V

a
aa

m
V

c
cc

K
eq

eq
d

 [I.] 

• nasorbované množstvo [ ]1.;. −=Γ gmmolcK eqd  [II.] 

• rovnovážnu koncentráciu [ ]3

0

0 .;. −= dmmol
a

acceq
 [III.] 

kde co – počiatočná koncentrácia  [mol.dm–3], ceq – rovnovážna koncentrácia [mol.dm–3],  
V – objem roztoku [mL], m – hmotnosť použitého sorbentu [g], ao – počiatočná objemová aktivita 
[mL.s–1], a – rovnovážna objemová aktivita roztoku  [mL.s–1], N0 – počet impulzov nameraných  
pred sorpciou, N – počet impulzov nameraných po sorpcii. 
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VPLYV DOBY PREMIEŠAVANIA FÁZ 
 
Pri zisťovaní kinetiky sorpcie sa ako kvapalná fáza použil roztok stroncia s koncentráciou 

strontnatých katiónov cSr2+ = 1.10-3 mol.dm-3. Ako tuhá fáza sa použila vzorka bentonitu z lokality 
Jelšový potok. Sorpčný proces bol rýchly, rovnováha sa dosiahla do 1 minúty od začiatku styku tuhej 
a kvapalnej fázy. Porovnateľné hodnoty distribučných pomerov boli získané v časovom intervale  
1 – 480 minút. Pre sorpčné experimenty sa vybrala doba premiešavania 2 hodiny.  

Takmer „okamžitý“ záchyt iónov stroncia na bentonite môže byť vysvetlený adsorpciou 
a výmenou iónov na povrchu za ióny stroncia. Pri vyššej koncentrácii Sr2+ môže byť záchyt spôsobený 
vyzrážaním stroncia vo forme uhličitanu na povrchu bentonitu. 

  
VPLYV KONCENTRÁCIE ADSORBÁTU 

  
V sorpčných experimentoch sa ako základný sorpčný mechanizmus uplatňuje katiónová 

výmena. Sorpcia stroncia sa modelovala použitím Langmuirovej izotermy. V sorpčných 
experimentoch sa najvyššie hodnoty nasorbovaného množstva získali pre vzorky bentonitu z lokality 
Kopernica. Vypočítané hodnoty sorpčnej kapacity z Langmuirovej izotermy Γlang = 0,50 mmol.g-1 pre 
K45, sú porovnateľné s  hodnotami nasorbovaného množstva, Γ = 0,48 mmol.g-1. 

  
Tab. 2: Parametre sorpcie stroncia na bentonite Kopernica 

  

cSr2+ [mol.dm-3] 1.10-5 5.10-5 1.10-4 5.10-4 1.10-3 5.10-3 1.10-2 5.10-2

R(J45)   [%] 90,9 68,9 51,6 16,6 8,5 2,0 1,6 1,0 

R(K45)   [%] 98,6 98,3 97,5 90,5 84,3 46,9 31,0 9,7 

R(L45)   [%] 97,6 96,3 94,9 83,5 72,5 36,4 23,3 6,2 

  
Najvyššie hodnoty percenta sorpcie (tab.1) sa dosahovali pri adsorpcii bivalentných katiónov 

Sr2+ na vzorkách bentonitov zo všetkých troch lokalít pri najnižších koncentráciách stroncia v roztoku. 
Najvyššia hodnota percenta sorpcie (R = 98,6 %) v porovnaní s ostatnými bentonitmi sa dosiahla pri 
sorpcii bivalentných katiónov Sr2+ na vzorke K45, bentonite mletom pod 45 μm z lokality Kopernica. 
Najvyššia hodnota distribučného pomeru (Kd = 9793 ml.g-1) v porovnaní s ostatnými bentonitmi sa 
pozorovala na vzorke bentonitu J45.  

  
VPLYV pH 

  
Vplyv pH na sorpciu stroncia na vzorkách bentonitov sa študoval v rozmedzí hodnôt pH 2 až 8 

za rôznych pomerov pevnej a kvapalnej fázy a koncentrácie bivalentných katiónov Sr2+, prídavkom 
HCl alebo NH3. Hranica v kyslej oblasti je daná predovšetkým skutočnosťou, že pri nižších hodnotách 
pH (< 3,5) dochádza k narúšaniu vrstevnatej štruktúry bentonitu. 

Pri sorpcii strontnatých katiónov na bentonitoch Jelšový potok J45, Kopernica K45 a Lieskovec L45 
pri zmene hodnoty pH prostredia (2 – 8) sorpcia stroncia klesá v poradí: J45 > K45 > L45. Najvyššie hodnoty 
distribučných pomerov v celom študovanom koncentračnom rozsahu (1.10-5 mol.dm-3 – 5.10-2 mol.dm-3) sa 
dosahujú na bentonite z lokality Jelšový potok J45. Najvýraznejší vplyv zmeny hodnoty pH prostredia na 
sorpciu strontnatých katiónov na bentonitoch sa uplatnil na vzorke bentonitu z lokality Lieskovec L45. 
Hodnota distribučného pomeru (pH = 2) je relatívne nízka a konštantná pri nižšej koncentrácii ako 1.10-4 
mol.dm-3. 

Z hodnôt distribučných pomerov (Kd) dosiahnutých pri sorpcii strontnatých katiónov na bentonite 
Jelšový potok J45 pri pH = 2 až pH = 8 vyplýva, že so stúpajúcim pH v roztoku sa zvyšuje hodnota Kd. Pri 
pH = 2 bolo možné pozorovať pokles hodnoty nasorbovaného množstva stroncia. V oblasti pH = 4 – 8 sú Γ 
približne porovnateľné, hodnota sa pohybuje okolo 0,44 mmol.g-1.  

 
Závislosť distribučného pomeru stroncia (Kd) na bentonite J45 od pH v roztoku je uvedená na 
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obr. 2. Interval koncentrácii sa pohybuje od 5.10-2 do 1.10-3 mol.dm-3. Najvýznamnejší nárast hodnôt 
Kd sa dosahuje pri koncentrácii iónov Sr2+ 1.10-3 mol.dm-3, a to v celom študovanom intervale pH. Pri 
koncentrácii iónov Sr2+ 5.10-2, 1.10-2 a 5.10-3 mol.dm-3 sa hodnoty distribučných pomerov pohybovali 
v rozmedzí od 8 do 98 ml.g-1.  
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Obr. 2 Vplyv pH na sorpciu Sr2+ na bentonite J45 v koncentračnom intervale od 5.10-2 do 1.10-3 mol.dm-3

  
Z priebehu vynesenej závislosti na obr. 3 vyplýva, že najvyššie hodnoty Kd na vzorke bentonitu 

J45 sa dosahujú pri pH = 8, a to pri koncentrácii iónov Sr2+ 1.10-5 mol.dm-3. Sorpcia stroncia klesá od 
pH = 8 → pH = 2. Hodnoty Kd stúpajú so zvyšujúcou sa hodnotou pH v roztoku, tiež so znižujúcou sa 
počiatočnou koncentráciou iónov Sr2+ v roztoku. 
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Obr. 3 Vplyv pH na sorpciu Sr2+ na bentonite J45 v koncentračnom intervale od 5.10-4 do 1.10-5 mol.dm-3

  
V intervale pH = 2 až pH = 8 bol pozorovaný nárast hodnoty distribučného pomeru aj v prípade 

bentonitu K45. Mierny pokles Kd nastáva pri pH = 8, a to pri koncentráciách 1.10–4 mol.dm–3, 1.10–3 mol.dm–3 
a 1.10–2 mol.dm–3 (obr. 4). Nižšie hodnoty nasorbovaného množstva sa získali pri pH = 2 (0,34 mmol.g-1) 
a pH = 4 (0,46 mmol.g-1). Hodnota Γ = 0,48 mmol.g-1 bola zistená pri pH = 6 a pH = 8. 
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Obr. 4 Sorpcia Sr2+ pri pH = 8 na bentonite K45  
  

Aj v prípade bentonitu Lieskovec platí, že so stúpajúcim pH v roztoku sa zvyšuje hodnota Kd. 
Najvyššia hodnota distribučných pomerov sa dosahovala pri pH = 6, mierny pokles Kd nastáva pri pH = 8.  
Pri pH = 2 bol pozorovaný pokles hodnoty nasorbovaného množstva stroncia (Γ = 0,16 mmol.g-1). V oblasti 
pH 4 – 8 sú Γ približne porovnateľné, hodnota sa pohybuje okolo 0,27 – 0,31 mmol.g-1. 

Ílové materiály typu bentonit sa vyznačujú dvoma typmi „funkčných“ skupín, ktoré sú 
v literatúre označované ako „edge sites“ a „layer sites“. Pre „edge sites“ – povrchové skupiny, ktoré sú 
spravidla označované symbolom XOH (X = Al, Si, Fe...), je charakteristické, že na nich, v závislosti 
od hodnoty pH, prebieha v kyslej oblasti protonizácia za tvorby XOH2+. V alkalickej oblasti dochádza 
ku deprotonizácii za vzniku XO-. K sorpcii, resp. desorpcii dochádza ako na protonizovanej, tak aj na 
deprotonizovanej forme s tým, že reakčný mechanizmus môže mať charakter komplexotvorný (hlavne 
XO-) i výmenný (substitučný), záleží na type zložky, ktorá s danou skupinou interaguje. Všeobecne 
však reakcie prebiehajúce na „edge sites“ sa modelujú prostredníctvom povrchovo komplexotvorných 
modelov, lebo všetky reakcie ovplyvňuje veľkosť povrchového náboja a pri formulácii bilančných 
rovníc náboja je potrebné prihliadať na tieto reakcie. Pre „layer sites“, ktoré existujú vo vnútri, medzi 
vrstvami, vytvárajúcimi vrstevnatú štruktúru danej pevnej fázy (sú označované napr. symbolom X), je 
charakteristický katiónovo výmenný mechanizmus. Veľkosť náboja, na rozdiel od „edge sites“, nie je 
funkciou pH. Reakcie prebiehajúce na „layer sites“ sú preto popisované klasickými iónovo 
výmennými modelmi.  

  
ZÁVER 

 
V sorpčných experimentoch uskutočnených so vzorkami bentonitov zo všetkých troch 

slovenských lokalít sa najvyššie hodnoty percenta sorpcie dosahovali pri najnižších koncentráciách 
stroncia v roztoku. Najvyššia hodnota percenta sorpcie (R = 98,6 %) v porovnaní s ostatnými 
bentonitmi sa dosiahla pri sorpcii bivalentných katiónov Sr2+ na vzorke K45. So stúpajúcou hodnotou 
pH v roztoku sa zvyšuje hodnota distribučných pomerov a percenta sorpcie. Hodnota percenta sorpcie 
približujúca sa k 99 % sa dosahuje pri pH = 8, čo potvrdzuje, že okrem základného sorpčného 
mechanizmu, ktorým je iónová výmena, prebiehajú pri vyšších hodnotách pH komplexotvorné reakcie 
s povrchovými skupinami bentonitu. Nárast hodnoty distribučných pomerov možno pripísať 
„hydrolytickej“ adsorpcii, pretože dochádza k reakcii medzi Sr(OH)+ a OH- skupinami a konkurencia 
iónu H+ je potláčaná. Nízke hodnoty distribučných pomerov (v celom študovanom intervale 
koncentrácií) a nasorbovaného množstva stroncia sa zistili pri pH = 2, čo možno pripísať výraznému 
konkurenčnému vplyvu vodíkových iónov a pravdepodobne narušenej štruktúre bentonitu. 
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