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PREDHOVOR 

 

 Námet dizertačnej práce vychádza z  prác Katedry jadrovej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a z koncepcie deklarovania 

rádioanuklidov v rádioaktívnych odpadoch pre ich trvalé uloženie na Regionálnom 

úložisku v Mochovciach. Katedra jadrovej chémie sa  od roku 1980 zaoberá  

rádiochemickými analýzami rádioaktívnych odpadov z jadrovej elektrárne 

v Jaslovských Bohuniciach ( hlavne z elektrárne A-1 ). S uvedením jadrovej elektrárne 

A-1 do procesu vyraďovania, budovaním spracovateľského centra rádioaktívnych 

odpadov v Jaslovských Bohuniciach a Regionálneho úložiska stredne a nízkoaktívnych 

rádioaktívnych odpadov v Mochoviach sa začala budovať koncepcia deklarovania              

a  limitné podmienky pre ich ukladanie. V súlade s celosvetovým trendom bolo 

vybraných    19 rádionuklidov ( 14C, 90Sr, 99Tc, 129I, 137Cs, 94Nb, 126Sn, 151Sm, 41Ca, 59Ni, 
63Ni, 79Se, 93Mo, 93Zr, 107Pd, 60Co, 239,240Pu, 238Pu a   241Am ). Obsah jednotlivých 

rádionuklidov sa stanoví rádiometricky, alebo výpočtom. Samotné analýzy sú časovo            

a finančne veľmi náročné a k výpočtuje je potrebný dostatočný výber experimentálnych  

hodnôt.  

 Vo svojej práci som sa snažila vychádzať z literárnej rešerše o možnostiach 

určenia aktivity zvolených limitných rádionuklidov ( nie priamo merateľných )                   

z výberu nameraných experimentálnych výsledkov s ich  kompletným  štatistickým 

spracovaním. Sledovanými rádionuklidmi boli beta rádionuklid 90Sr a alfa rádionuklidy 
239,240Pu, 238Pu a 241Am. Experimentálne výsledky, ktoré boli získané z dlhodobých 

experimentov v priebehu troch rokov a následne regresnou analýzou vyhodnotené, 

poskytujú možnosti pre deklarovanie rádionuklidu na základe vytvoreného modelu. 

Z rešerše o štatistickom odhade aktivity rádionuklidov regresným modelom sa však 

ukázalo, že doteraz bežne používaný postup vychádza ešte z predpočítačovej éry                   

a v dnešnej dobe táto zjednodušená forma výstavby regresného modelu už vôbec 

nevyhovuje. Preto bol navrhnutý a aplikovaný nový rigorózny postup, založený na 

regresnom triplete a zároveň zohľadňujúci softwarové a štatistické poznatky posledných 

rokov. Domnievam sa, že dizertačná práca svojím obsahom a výpovednou hodnotou 

zaujme nielen jadrových chemikov, ale tiež odborníkov zaoberajúcich sa 

rádioaktívnymi odpadmi  z jadrových elektrární a dozorných orgánov. 

 

V Bratislave, február 2009     RNDr. Silvia Dulanská 
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1 Ú V O D  

 

V priebehu normálnej prevádzky jadrovej elektrárne vzniká v reaktore                      

rad rádioaktívnych štiepnych a aktivačných produktov. Kvantitatívna a kvalitatívna 

charakteristika rádioaktívnych látok unikajúcich do životného prostredia závisí na type 

reaktora, na použitom prevádzkovom systéme a stavu technológie spracovania odpadov 

na elektrárni. Druh a množstvo rádioaktívnych rádionuklidov, prítomných v odpadoch, 

podstatne závisí na charaktere prevádzky elektrárne ( normálny, mimoriadne prípady 

a pod. ), včítane všetkých ochranných bariér elektrárne.  

V súvislosti s vyraďovaním každej jadrovej elektrárne je potrebné posúdiť 

významnosť jednotlivých rádionuklidov z hľadiska hodnotenia vplyvu vyraďovania na 

životné prostredie a nutnosti ich systematickej kontroly. Stanovenie niektorých 

dôležitých rádionuklidov je veľmi náročné a nákladné. Všeobecne ich môžeme rozdeliť 

na „ ľahko merateľné a ťažko merateľné “ . 

Pred konečným odstránením rádioaktívnych odpadov, musí byť rádioaktivita  

prítomných rádionuklidov deklarovaná v súlade s limitami a kritériami na ich  bezpečné 

odstránenie. Medzinárodné štandardy dávajú nariadenia a odporučenia pre základnú 

metodológiu pre vyhodnotenie rádioaktivity ťažko merateľných rádionuklidov  v nízko 

a stredne aktívnych rádioaktívnych odpadov. Medzinárodné štandardy sa týkajú len pre 

kontaminovaný odpad produkovaný jadrovou elektrárňou a nie pre aktivovaný odpad.                 

Na určenie koncentrácii ťažko merateľných  rádionuklidov ( prevažne alfa emitujúce 

rádionuklidy ) sa využívajú korelácie s ľahko merateľnými tzv. kľúčovými 

rádionuklidmi.  Metóda  aplikujúca  korelácie, sa nazýva škálovacia faktorová ( scaling 

factor )  metóda 7  ( SFM ). Medzinárodné štandardy dávajú nariadenia pre základnú 

metodológiu použitia škálovacích faktorov. Pri vyhodnocovaní lineárnych regresných 

modelov sa často používa metóda najmenších štvorcov. Táto metóda však poskytuje 

optimálne výsledky len pri súčasnom splnení predpokladov o experimentálnych dátach 

a  regresnom modele. Regresná diagnostika obsahuje postupy na identifikáciu zložiek 

tzv. regresného tripletu ako je  kvalita dát a kvalita navrhnutého modelu, pričom musia 

byť splnené základné predpoklady metódy najmenších štvorcov. Pokiaľ tieto 

predpoklady nie sú splnené,  je metóda najmenších štvorcov a navrhnutý model 

nevhodný nielen z fyzikálneho, ale hlavne štatistického hľadiska.  Pri posudzovaní 

vhodnosti modelu je  nevyhnutné sledovať výskyt vplyvných bodov,  ktoré môžu byť 
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hlavným zdrojom rady problémov, ako je skreslenie odhadov a rast rozptylov                      

až k celkovej nevhodnosti  regresných modelov.  

Pre overenie akýchkoľvek teoretických prognóz ohľadne výskytu ľahko, resp. 

ťažko merateľných rádionuklidov je nevyhnutný určitý súbor experimentálnych 

výsledkov. Pri ich  prezentovaní musia byť získané hodnoty nielen správne vypočítané, 

ale aj štatisticky správne vyhodnotené a interpretované. Následne vytvorený                          

a  regresnou diagnostikou overený model je potom  možné  použiť na predikovanie 

aktivity ekologicky významných rádionuklidov, akými sú aj rádionuklidy 241Am, 
239,240Pu,  238Pu,  90Sr. 
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2 CIELE  DIZERTAČNEJ  PRÁCE 

 

Ciele dizertačnej práce sú zamerané na štúdium hmotnostných aktivít 

rádionuklidov plutónia, stroncia a  amerícia vo vzorkách reálne 

kontaminovaných zemín z lyzimetrického políčka nachádzajúceho sa v  lokalite 

jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach a ich matematické 

zhodnotenie. Možno ich zhrnúť do nasledovných bodov: 

- Rádiochemické separácie realizovať na reálnych vzorkách odpadov 

z vyraďovania jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach. Sústrediť sa 

na alfa rádionuklidy 239,240Pu, 238Pu,  241Am a  90Sr v pôdnych matriciach 

z lyzimetrického políčka v ktorom sa nachádzajú kontaminované pôdy. 

- Teoreticky a experimentálne určiť korelačné faktory pomocou vhodných metód 

stanovenia. Na základe dostupných literárnych údajov uskutočniť výber 

vhodných dvojíc rádionuklidov spĺňajúcich kritéria škálovacích faktorov. 

- Vytvoriť vhodný škálovací model pre možné monitorovanie rádionuklidov  
239,240Pu, 238Pu, 241Am, 90Sr v kontaminovaných pôdach. 

- Pre experimentálne dáta z rádiochemických analýz bazénu dlhodobého skladu 

vykonaných v období 1983 do roku 1994 na katedre jadrovej chémie vytvoriť 

vhodný model pre monitorovanie rádionuklidu  90Sr.  
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3 LITERÁRNA    ČASŤ 

3.1 Jadrová  elektráreň   A1 

Jadrová elektráreň ( JE ) A1 ( obrázok 1 ) bola prvou jadrovou elektrárňou v bývalej 

ČSSR. Práce na projektoch sa datujú už od roku 1956, pričom samotná  výstavba sa 

začala od dva roky neskôr  v roku 1958 na rovine v blízkosti obce Jaslovské Bohunice. 

V októbri 1972  bol reaktor uvedený do kritického stavu. K prifázovaniu elektrárne na 

elektrifikačnú sústavu došlo 25.12.1972. Postupne sa zvyšoval výkon, ktorý dosiahol 

max.127 MW. Do siete elektráreň dodávala výkon 100-110 MW.1 Počas prevádzky 

tohto výskumno-vývojového demonštračného reaktora na prírodný urán sa začali 

objavovať nedostatky ako netesnosť parných a ťažkovodných výmenníkov tepla, zložité 

transportno-technologické zariadenia palivového hospodárstva, spôsob  skladovania 

vyhoreného jadrového paliva  a iné. Prvou vážnou poruchou bolo „vystrelenie“ 

palivového kompletu z reaktora pri nulovom výkone dňa 5.1.1976. Poruchu typu                   

„ strata chladiva “ odvážne zneškodňoval personál transportnej technológie. Osudnou 

pre elektráreň sa stala výmena paliva 22.2.1977. Pri zasúvaní čerstvej kazety do 

reaktora obsluhujúci personál nedocenil stúpanie teploty plynu na výstupe z kanála. 

Príčinou poruchy bola nepriechodnosť kazety, spôsobená zvyškami chemického 

absorbátora vlhkosti v kazete. Došlo k prehriatiu kazety, prederaveniu kesónovej rúry a 

k prepojeniu okruhov CO2 a D2O. Po ročnom odstavení vláda ČSSR súhlasila 

s uvedením elektrárne A-1 do kľudu a s jej následným vyradením.1 Program 

vyraďovania JE A-1 zabezpečoval v prvom rade udržanie radiačnej bezpečnosti 

v elektrárni a jej okolí na  úrovni zodpovedajúcej platnej legislatíve, spracovanie 

rádioaktívnych odpadov, prípravu vyhoreného paliva na transport a jeho transport mimo 

republiky  a dekontamináciu vybraných  zariadení a materiálov. Vyraďovanie si 

priebežne vyžadovalo ďalšie výskumné, konštrukčné a projektové práce pre jednotlivé 

technologické komponenty a stavebnú časť. Predpokladalo  sa,  že  uvedenie   JE A-1 

do radiačne bezpečného stavu sa dosiahne do roku 1998. Skúsenosti získané na A-1 

majú aj rad pozitívnych hodnôt. Umožnil vstup bývalého Československa do svetovej 

rodiny atómovej energetiky, vychovali sa odborníci pre výskum, projekciu, výstavbu                

a prevádzku JE V-1 a V-2.1 
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Obr. 1   Prvá jadrová elektráreň A1 1 

 

3.2  Stav vyraďovania jadrovej elektrárne A-1 v Jaslovských  Bohuniciach  

 

V rámci doterajšej realizácie a pravidelnej aktualizácie Projektu bol dôraz kladený 

predovšetkým na činnosti, minimalizujúce najväčšie potenciálne riziká. Hlavné 

výsledky realizácie projektu: 

• Boli vyprojektované, vyrobené a do prevádzky uvedené zariadenia pre prípravu 

paliva na jeho transport a transport do Ruskej Federácie. Palivo  bolo pripravené na 

transport a jeho odvoz bol ukončený v roku 1999, takže v lokalite sa nenachádza 

žiadne vyhorené palivo   z JE A-1. 

• Boli skonštruované, vyrobené a inštalované  nové nádrže na preskladnenie RAO 

z dochladzovania vyhoreného jadrového paliva, kde budú RAO bezpečne skladované 

až do doby ich konečnej úpravy.  

• Boli vyrobené zariadenia pre vyberanie a preskladnenie RAO z nádrží objektu 

čistiacej stanice kvapalných RAO a z ložiska kvapalných RAO.  Pomocou týchto 

zariadení sa postupne homogenizuje obsah nádrží obsahujúcich rádioaktívne kaly           

a  prečerpáva sa do  vybranej nádrže, deklarovanej  na  tesnosť. 

• Bola postavená hala a dodané technologické  zariadenia pre vyberanie RAO zo šácht 

z úložiska tuhých RAO. V súčasnosti sú prevádzkované technologických zariadenia 

a postupne sa vyberajú a spracovávajú z úložiska vybraté  RAO. 
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• Bolo vyprojektované, vyrobené a do prevádzky uvedené technologické zariadenie 

pre čistenie vody bazénu dlhodobého skladu a bola znížená aktivita vody na úroveň 

aktivity, spracovateľnú na čistiacej stanici aktívnych vôd. 

• Do prevádzky boli uvedené technologické zariadenia pre úpravu kvapalných RAO 

bitúmenáciou, vitrifikáciou a cementáciou. Doteraz bol upravený všetok tzv. 

chrompik I. Na bitúmenačnej linke boli upravené všetky koncentráty RAO, vzniklé 

počas prevádzky a činností pri vyraďovaní. Spracované  RAO sa na Bohunickom 

spracovateľskom centre RAO upravujú do formy požadovanej pre konečné uloženie 

na úložisku. 

• Je dobudované Republikové úložisko RAO v lokalite Mochovce, určené pre trvalé 

uloženie nízko a stredne aktívnych upravených odpadov.  

Vyraďovanie jadrovej elektrárne z prevádzky predstavuje zložitý komplex  

problémov, ktorých riešenie je technicky veľmi náročné. Základným cieľom 

vyraďovania je odstránenie všetkých rádioaktívnych látok z objektov elektrárne, ich 

spracovanie do formy vhodnej na bezpečné trvalé uloženie. Medzi východiskové 

podmienky realizácie vyraďovania patrí tiež odstraňovanie následkov prevádzkových 

udalostí, príprava a nasledovný odvoz paliva z objektu elektrárne ( mimo územie 

Slovenskej republiky ), rádiochemická a fyzikálno-chemická charakteristika prítomných 

rádioaktívnych odpadov. 

 

3.3 Bazén dlhodobého skladu 

 

Jedným z problémov bolo a ešte stále je spracovanie kvapalných rádioaktívnych 

odpadov. Takýmto médiom je tiež voda dlhodobého skladu vyhoreného paliva ( ďalej 

DS ). Bazén DS je betónová jama s výstelkou z uhlíkovej ocele hrúbky 3 – 5 mm.        

Na doplňovanie bazénu sa používala demineralizovaná voda.2 Vyhorené palivové 

články skladované v DS  ( od roku 1973 ) boli uložené v špeciálnych puzdrách 

vyrobených z uhlíkovej ocele ( puzdro dlhodobého skladu - ďalej PDS ). Počas 

prevádzky boli niektoré PDS naplnené vodným roztokom chromanu draselného, resp. 

dvojchromanu draselného ( chrompik ) a časť organickým chladivom – dowthernom       

( zmes difenylu-26,5 % a difenyloxidu- 73,5 % ).  Tieto médiá pôsobili ako chladivo 

umožňujúce účinný prenos tepla z vyhorených palivových článkov cez stenu PDS        

do vody bazénu  dlhodobého skladu, súčasne tiež ako inhibítor korózie. Dlhodobý sklad 
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je „ vodný bazén “ dĺžky 12 m, šírky 7 m s kapacitou 910 palivových článkov. Výška 

hladiny vody 9 m a celkový objem cca 530 m3. V bazéne DS boli postupne uložené 

PDS s obsahom: 

• vyhorené palivové články v chrompiku 

• PDS obsahujúce chrompik 

• PDS obsahujúce dowthern 

• Prázdne PDS 

• PDS obsahujúce sorbenty a vysokoaktívne dekontaminačné 

roztoky. 

Počas skladovania vyhoreného paliva  sa mohla voda v bazéne DS kontaminovať 

nasledovnými spôsobmi2:  

• úniku chladiacich médií z  puzdier palivových článkov počas 

transportných a manipulačných operácií 

• únikom chladiacich médií z puzdier palivových článkov 

v dôsledku narušenia pokrytia a vysokej radiácie 

• prácami v DS 

 

Počas obdobia vyraďovania elektrárne A-1 v rokoch 1980 – 1994 sa uskutočnila 

séria rádiochemických analýz odpadov z jej prevádzky za účelom vytvorenia prehľadu   

o ich rádionuklidovom zložení.2 Už počas prevádzky elektrárne bolo zistené,                 

že realizovaný spôsob skladovania vyhorených palivových článkov spôsobuje ich 

koróziu spojenú s uvoľňovaním produktov štiepenia do chladiaceho média dlhodobého 

skladu a deformácie ich geometrie. Desaťročné sledovanie základných rádiometrických 

údajov vody bazénu dlhodobého skladu, poukázali na nesmiernu dôležitosť spôsobu 

odberu vzoriek na analýzu a hlavne na prítomnosť  dowthernu a kalu na dne bazénu.2  

 
Od roku 1983 do roku 1994 sa na Katedre jadrovej chémie Prírodovedeckej 

fakulty UK uskutočnili analýzy bazénu dlhodobého skladu  palivových článkov. 

Zastúpenie alfa rádionuklidov sa sledovalo pomocou sumárnej alfa aktivity, ďalej sa 

sledovala sumárna  beta aktivita a aktivity   137Cs , 239,240Pu, 90Sr . V roku 1993 sa 

uskutočnila rozšírená analýza so zastúpením 238Pu a 241Am, ktorá tvorila základ 

zastúpenia rádionuklidov pri spracovaní bazénu dlhodobého skladovania. Vo vode 

bazénu  s priemernou hodnotou pH = 8,8 sa nachádzali palivové články s chrompikom 

a palivom ( 128 ks ), puzdrá palivových článkov s chrompikom  ( 81ks ) a puzdrá 
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palivových článkov s dowthermon   ( 376 ks ). V spodnej vrstve bazénu sa nachádza 

organická fáza a kal.2  

 

3.4 Lyzimetrické políčko  

 

Použitie lyzimetrov sa odporúča, ako nástroj prevencie pred kontamináciou 

podzemných vôd, pokladá sa za ľahšiu, lacnejšiu a logickejšiu cestu detegovania 

potenciálnej kontaminácie pred tým ako sa bude musieť uplatniť drahé monitorovanie 

podzemných vôd resp. ešte drahšia remediácia kontaminácie podzemných vôd.             

V súčasnosti sú lyzimetre v širokej miere uplatnené v USA pre skládky, úložiská, 

farmy, priemysel.3 

Experimentálne práce na lyzimetrickom políčku boli definované ako súčasť 

riešenia projektu vyraďovania JE A-1, etapy 3.1.2 „ Spracovanie a úprava 

kontaminovaných zemín a betónovej sute “. Optimálnou metódou pre dosiahnutie 

komparatívnych výsledkov sú tzv. lyzimetrické experimenty, ktoré poskytujú základné 

parametre o gravitačnom prieniku vôd cez vrstvy zeminy a tým sa umožní aj sledovanie 

pohybu rádionuklidov v pôdnych sústavách. Lyzimetrické políčko ( obrázok 2 a 3 ) bolo 

vybudované  v roku 2001.3 Na prelome rokov 2001 až 2002 prebiehalo zavážanie jeho 

jednotlivých nádrží kontaminovanou zeminou, ktoré bolo ukončené v máji 2002.              

Pre zaplnenie nádrží bolo dodaných 21 sudov s kontaminovanou zeminou                          

zo skladovacích priestorov HVB JE A-1 a dodatočne zo sanačných prác z JE A-1. Sudy 

boli rozdelené podľa dávkového príkonu a pri zavádzaní boli zeminy homogenizované 

v betonárskej miešačke.3 

Navrhnutý systém lyzimetrických políčok ( celkove 6 ks ) má  ciel získať 

komparatívne výsledky z pohybu ( vylúhovatenosti ) jednotlivých RA-nuklidov v reálne 

navrhnutej sústave. Sústava je navrhnutá variantným spôsobom, na základe výsledkov 

laboratórnych experimentov.3 
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Obr. 2    Lyzimetrické zariadenia JE A-1 ( počítačový model ).3 

 

 

Obr. 3  Lyzimetrické zariadenie reálny stav.3 

 

Praktická realizácia lyzimetrických experimentov začala v priebehu roku 2002. 

Dĺžka trvania experimentu sa predpokladala na obdobie minimálne 3 rokov. Prakticky 

od roku 2002 boli každoročne vydávané súhrnné ročné správy o výsledkoch 

lyzimerických  experimentov. 
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Počas riešenia úlohy boli vyšpecifikované hlavné ciele prevádzky LP 3: 

1. Odskúšanie procesov desorpcie a sorpcie v poloprevádzkovom meradle, kinetiky 

procesu desorpcie zo zemín s okamžitým následným procesom sorpcie                   

na sorpčné materiály. 

2. Odskúšanie vplyvu nesanovaných kontaminovaných plôch na životné prostredie. 

3.  Experiment by mal dať jednoznačnú odpoveď na otázku miery tzv. 

splachovania rádioakontaminantov dažďovou vodou do podložných vrstiev. 

4. Modelovanie stavu maximálnej projektovej havárie skládky kontaminovaných 

zemín. 

5. Spôsob prevádzky experimentálneho zariadenia umožňuje namodelovať stav, 

keď by na skládke došlo na totálnemu narušeniu bariér prekrytia a tiež spodnej 

izolácie. 

6. Modelovanie tzv. vaňového efektu pre skládku. 

7. Prípadné odskúšanie fytoextrakčných možností. 

 

3.5 Odber vzoriek kontaminovaných zemín z lyzimetrického políčka  

 

Na rádiochemickú analýzu boli  vybrané vzorky kontaminovaných pôd 

pochádzajú z nádrže č.4 ( N4 ). Nádrž N4 je tvorená drenážnou štrkovou vrstvou, nad 

ktorou je sorpčná vrstva tvorená zeolitom. Nádrž N4 má dať odpoveď na otázku 

o vplyve prevrstvenie kontaminovaných zemín sorbentom na koncentráciu uvoľnených 

rádionuklidov. Vŕtanie vzoriek bolo vykonané pomocou vrtného zariadenie HILTI DD 

250 E. Priemer vrtáku diamantovou vŕtacou korunkou bol 102 mm. Zariadenie bolo 

osadené na nosnú oceľovú platňu ( obrázok 4 ). Umiestnenie bodov na nádrži bolo 

vykonané tak, že na povrchu nádrže boli určené  tri body na od vŕtanie vzoriek 

umiestnené stredmi 25 cm od okraja nádrže vo vzájomnej pozícii vrcholov 

rovnostranného trojuholníka. Vzorky boli potom označované číslom nádrže napr.                   

N2/ označenie vrtu napr. A/ označením vrstvy hĺbkou od do v cm, napr. 0-6 ( čiže 

N2/A/0-6 ).3 Vrtné jadrá boli prepravené do laboratórií VUJE a následne rozdelené do 

koláčov s výškou cca 3 cm. Pretože delením vzniklo veľké množstvo vzoriek, ktoré by 

bolo ekonomicky neefektívne všetky analyzovať, boli vybraté len niektoré „koláče“          

na gama spektrometrické a rádiochemické vyhodnotenie. Vybrané vzorky boli 

vyhodnocované aj na prítomnosť 90Sr. Z údajov získaných pri realizácii uvedených 



S.Dulanská, Štúdium korelačných a škálovacích faktorov rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch 

    18 
 

analýz bola následne experimentálne stanovená pórovitosť pôdy pre nádrž N4. Hodnota 

pórovitosti sa pohybovala na úrovni 38 %. Pri zavezení nádrží rozbory zemín na aktivity 
137Cs ukázali výrazné vertikálne nehomogenity v rozložení aktivít zemín.3 

 
Obr. 4  Schéma uloženia vŕtacieho zariadenia.3 

V tabuľke 1, 2 sú uvedené parametre nádrží lyzimetrického políčka .3  
 
Tabuľka 1    Parametre nádrží lyzimetrického políčka.3 

 
 

 veličina jednotka nádrž č.3 nádrž č.4 nádrž č.5 

výška vrstvy m 0,07 0,07 0,07 

hmotnosť kg 155,5 169,1 167,9 

objem m3 0,079 0,079 0,079 

výška vrstvy m 0,83 0,68 0.83 

 
 
 

Dno - drenáž štrk 
 

hmotnosť kg 1669,35 1554,6 1349 

objem m3 0,94 0,769 0,939 

špecifická hmotnosť m 1,78 2,02 1,44 
priemerná 

hmotnostná aktivita 
137Cs 

Bq.kg-1 37923 73 765 290 333 

 
 
 

Kontaminovaná 
zemina 

sumárna aktivita 
137Cs Bq 63,3.106 0,115.109 0,392.109 

výška vrstvy m 0,1 zeolit 0,2 zeolit  

hmotnosť kg 140,3 248,5  

 
 
 

Sorbent 
 objem m3 0,226 0,452  
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Tabuľka 2  Vybrané vzorky kontaminovaných pôd vo vrtných jadrách nádrže  N4  

lyzimetrického políčka.3 

 

Hĺbka vrstvy 
[cm] označenie pôdy a  ( 137Cs ) 

[Bq.kg-1] 
a  ( 90Sr ) 
[Bq.kg-1] 

0-6 1038 101 000 23 900 

0-8 1039 210 000 11 100 

0-9 1040 88 900 4 730 

0-10 1036 65 900 13 700 

0-11 1037 61 900 13 100 

 1042 527 464 

 
 

3.6    Aplikovanie škálovacích faktorov,  norma ISO 21238:20077 

 

  Metóda aplikujúca vzťahy medzi ťažko-merateľnými rádionuklidmi ( DTN ) 

a kľúčovými rádionuklidmi ( KN ) sa nazýva škálovacia faktorová ( scaling factor ) 

metóda.7-11 Medzinárodné štandardy dávajú nariadenia pre základnú metodológiu 

použitia škálovacích faktorov, ktoré vyhodnocujú rádioaktivitu ťažko merateľných 

rádionuklidov, v nízko a stredne aktívnych rádioaktívnych odpadov. Výber kľúčových 

rádionuklidov, ktoré sa používajú na stanovenie ťažko-merateľných rádionuklidov sa 

uskutočňuje na základe určitých požiadaviek. Medzi základné požiadavky pre výber 

kľúčových rádionuklidov sa podľa ISO normy4 zaraďujú tieto: 

• KN musia mať dobré korelácie s ťažko merateľnými  rádionuklidmi. 

• KN musia mať  relatívne dlhú doba polpremeny. 

• KN musia byť rádiologicky merateľné  nedeštruktívnymi metódami.  

Dodatočné požiadavky pre výber KN  

• Produkčný mechanizmus KN by mal byť porovnateľný s DTM. 

• Fyzikálne vlastnosti ( obzvlášť rozpustnosť ) sú porovnateľné s DTM. 

Ako  kľúčový rádionuklid pre aktivačné produkty  sa odporúča používať 60Co. 

Pre štiepne produkty a alfa emitujúce rádionuklidy sú ako KN vhodné: 137Cs, 60Co 

a 239,240Pu, 241Am.  Pri výbere 137Cs ako KN sa doporučuje klasifikovať rádioaktívny  
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odpad do dvoch skupín homogénny odpad  ( použitý vymienač iónov a koncentráty ) 

a heterogénny odpad  (  filtre a suchý tuhý aktívny odpad ).7 

Nevyhnutné je zhodnotenie  fyzikálno - chemického pôsobenia rádionuklidov 

a získaných rádiochemických hodnôt. Štatistický výpočet sa dodatočne používa pre 

kvantitatívne stanovenie parametrov škálovacích faktorov. Prvým krokom pre výpočet 

škálovacích faktorov je odber reprezentatívnych vzoriek ( tabuľka 3 ). Je potrebné 

zohľadniť nielen typ rádioaktívnych odpadov,  ale aj typ jadrovej elektrárne.  

Odporúčané množstvo odoberaných vzoriek podľa  ISO normy7 pre stanovenie  SF 

určuje ich  výsledný korelačný koeficient.  

 

Tabuľka 3    Odporúčaný odber vzoriek podľa normy ISO 21238:20077 

 

Korelačný  koeficient  vzoriek  

0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 

Odporúčané 

množstvo vzoriek 

 

40 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

 

15 

 

Spolu s nameranými hodnotami a číslom vzorky  je potrebné  zaznamenať názov danej 

jadrovej elektrárne, typ reaktora, druh RAO, dáta týkajúce sa produkcie,  vzorkovania,  

analýzy RAO,  rádioaktivita a detekčný limit pre jednotlivé rádionuklidy.  

             Nakoľko sa počíta s koreláciami medzi ťažko merateľnými a kľúčovými 

rádionuklidmi, prvým krokom pre možnú aplikovateľnosť metódy, je určenie existencií 

príslušných korelácií.  Na tento účel sa odporúča analýza získaných korelačných 

diagramov, posúdenie fyzikálno - chemického správania. Existencia korelácií sa podľa 

normy ISO 21238:20077 overuje  t- testom, alebo   Fisher – Snedecorovým F-testom             

     ( )
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2
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⎠
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⎝

⎛
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∧

∧

mR

mnRFR                                                                                        ( 1 )         

kde 
2∧

R  je odhad koeficientu determinácie s  m-1, n-m stupňami voľnosti. Pomocou 

pomeru FR rovnice ( 1 ) možno testovať nulovú hypotézu H0: βc = 0, ktorá je 

ekvivalentou hypotézou H0: R2 = 0. Test významnosti korelačného koeficientu je teda 

zhodný s testom významnosti všetkých regresných koeficientov okrem absolútneho 

člena.21   
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Na určenie faktorov ISO norma odporúča používať rovnicu geometrického priemeru 

a lineárnu regresiu logaritmu7: 

 

 rovnica  geometrického priemeru   

 

   n
nn xyxyxySF ×××= ...2211                                                                        ( 2 )  

 

 kde xi  je aktivitná koncentrácia kľučových rádionuklidov ( i = 1......n ) a  yi  je 

aktivitná   koncentrácia ťažko merateľných rádionuklidov,  n  je  počet vzoriek. 

 

  lineárna regresia  

 

( ) ( )keyDTM cbac loglog ×+=                                                                                 ( 3 ) 

 b
keyDTM cac ×=                                                                                                     ( 4 ) 

kde cDTM  je aktivitná koncentrácia ťažko merateľných rádionuklidov, ckey  je  

aktivitná koncentrácia kľučových rádionuklidov, a  -  absolútny člen, b -  regresný 

koeficient smernice.    

 

3.7 Možnosti aplikácie  škálovacích a korelačných faktorov pre rádioaktívne  

odpady 

 

Zneškodňovanie  rádioaktívnych odpadov sa uskutočňuje v rôznych krajinách 

sveta. Rádioaktívne odpady sa delia z rôznych hľadísk. Jedným je aj klasifikácia 

rádioaktívnych odpadov z hľadiska emitujúceho žiarenia. Najväčším zdrojom beta 

a gama rádionuklidov sú štiepne produkty, nachádzajúce sa v jadrovom palive 

a produkty neutrónovej aktivácie, vznikajúce nielen v povlakoch palivových článkov, 

ale aj konštrukčných materiáloch. Transuránové rádionuklidy vznikajú v jadrovom 

palive absorbciou neutrónov a následne produkty ich rozpadu, sú hlavným zdrojom 

rádionuklidov emitujúcich žiarenie alfa. Vzhľadom k ich často vysokej koncentrácií, 

dlhej dobe polpremeny a  energie ponúka metóda škálovacích faktorov a škálovacích 

parametrov možnosť  stanovenia ich rádioaktivity prostredníctvom lineárneho vzťahu 

s iným ľahšie merateľným rádionuklidom. 
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Pre analýzu veľkých množstiev rádioaktívnych odpadov sa využíva celá rada 

meracích techník. Často sa využívajú gama spektrometria, či priame meracie techniky 

pre analýzu vzoriek rádioaktívnych odpadov. Problémy sa vyskytujú 

v kvantitatívnych vzorkách, hodnoty radioaktivít tiež závisia od metodológie 

rádioaktívneho kvantitatívneho rozboru rádioaktívnych odpadov. 

 V decembri 1983 navrhla U.S. Nuclear Regulatory Commission ( NRC ) nové 

kritéria a normy týkajúce sa spracovania a zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov. 

Nové stanovy definujú tri triedy nízkoaktívneho rádioaktívneho odpadu v závislosti 

od doby polpremeny a objemovej aktivity špecifikovaných rádionuklidov.5 

Stanovenie obsahu vzniknutých odpadov z jadrových zariadení naráža na rad 

problémov. Týkajú sa odberu reprezentatívnych vzoriek tzv. vzorkovaním, ktoré  nie 

je možné odoberať pre možnú kontamináciu pracovníkov. Rovnako veľa 

rádionuklidov nie je gama emitujúcich a musia byť analyzované komplikovanými 

rádiochemickými postupmi. Veľa jadrových elektrární nemá možnosť vykonávať 

vlastné analýzy potrebných vzoriek, a preto sa vzorky posielajú na rádiochemickú 

analýzu do príslušných akreditovaných laboratórií, kde je potrebné identifikovať 

príslušné rádionuklidy ako obsah ťažko a ľahko merateľných rádionuklidov a určiť 

príslušné škálovacíe faktory.5 

Hill12 sa vo svojej práci zaoberal rádionuklidmi vyskytujúcich sa v špeciálných 

nádobách určených pre kovový odpad, vzniknutý v procese  čistenia t.j. deaktivácie. 

Množstvo  rádionuklidov v fixovanej a odstrániteľnej forme  v odpadových nádobách,  

boli určené ako transuránový a nízkoaktívny odpad.12 Vzorkovanie a  rádioizotopová 

analýza jednotlivých rádionuklidov boli uskutočnené prevažne v fixovanej vrstve. 

Škálovacie faktory sa získali z grafickej závislostí transuránových hodnôt k hodnotám 
137Cs. Jednoznačné vzájomné vzťahy medzi nimi  dokázal lineárnou regresiou 

s nenulovým a nulovým sklonom, pričom sa použil 95% konfidenčný interval pre 

regresnú rovnicu.  Škálovacie faktory pre pomer TRU : 137 Cs z regresnej krivky 

prechádzajúcej nulovým bodom mal pre fixovaný podiel kontaminácie hodnotu SF = 

0,00585 ± 0,000432,  pre lineárnu regresiu neprechádzajúcu nulovým bodom   SF = 

0,005309 ±0,000358. Pre odstrániteľný podiel  kontaminácie bol  SF = 0,00296 ± 

0,002.12  

Aktivitné pomery pre  90Sr  : 137Cs stanované  podľa Durhama13  boli 2,2:1 pre 

analýzu  vzoriek pochádzajúcich z rádioaktívnych odpadov v roku 1993.  Pomery 

v roku 1998 už predstavovali 2,5 : 1.  Pri analýzach podľa Hilla12 pomery 90Sr  : 137Cs   
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boli určené ako 0,6:1 pre odstrániteľné kontaminácie a 1,1:1 pre fixovanú 

kontaminovanú vrstvu. Škálovací faktor bol získaný grafickou závislosťou 90Sr 

v závislosti od 137Cs hodnôt. Pre  95 % koinfidečný  interval bol lineárnou regresiou 

získaný faktor ( 90Sr  = SF ∗ 137Cs ) ,  SF = 0,860 ± 0,063.12 

Harker14 stanovil škálovacie faktory pre transurány v rokoch 1973-1982. 

Rádiologické faktory stanovil z každoročných správ NRC ( Nuclear Regulatory 

Commission ).  Rádioaktívne odpady z testovaných reaktorových oblastí predstavovali 

zmesi aktivačných produktov, štiepnych produktov a neidentifikovaných beta a gama 

rádionuklidov. Škálovací faktor pre vybraný rádionuklid vyjadroval pomer jeho aktivity 

v danej skupine, k celkovej aktivite referenčnej skupiny. Ako referenčné rádionuklidy 

Harker14 použil  60Co, 137Cs, 239,240Pu .   

Cieľom práce Noé15 , Müllera15 a ich spolupracovníkov bolo vybrať a rozvinúť 

vhodné analytické metódy pre stanovenie dlho žijúcich rádionuklidov v reálnych 

vzorkách rádioaktívnych odpadov ako sú odparené koncentráty, použité vymienače 

ionov, tuhý odpad z prepracovania použitého paliva,  porovnať merané a vypočítané 

hodnoty aktivít pre vybrané rádionuklidy a na záver potvrdiť a vybrať reprezentatívne 

vzorky a určiť možné korelačné parametre pre kritické dlhožijúce rádionuklidy 

v pomere s ľahko merateľnými kľúčovými nuklidmi pre daný rádioaktívny odpad a 

príslušný jadrový reaktor. Medzi skúmané rádionuklidy patrili 

-   aktivačné produkty   3H, 14C, 59Ni,63Ni, 94Nb 

-   štiepne produkty                 90Sr, 99Tc, 129I, 135Cs 

-   aktinoidy                          234,235,236,238U, 238,239,240Pu, 241Am, 242,244Cm 

Na vyhodnotenie škálovacích parametrov použil Noé  rovnice 5 a 6 15:  

Predpokladaná matematická závislosť  

 At = a.( AK )b                             (  5  ) 

kde 

   At
  -  aktivita ťažko merateľného rádionuklidu 

   AK -  aktivita kľúčového rádionuklidu 

      a -  absolútny člen 

      b - smernica      

po zlogaritmovaní sa ziskal lineárnu závislosť 

     

 log( At ) = log (a) + b.log ( Ak )                   ( 6 ) 
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Stanoveniu alfa rádionuklidov a škálovacích faktorov pre ťažko merateľné 

rádionuklidy sa vo svojej práci zaoberala tiež Nora Vajda9 spolu so svojimi 

spolupracovníkmi. Pre matematické vyjadrenie využila závislosť: 

 

 CDTM  = SF * CKN                  ( 7 ) 

kde CDTM a CKN sú hmotnostné aktivity ťažko merateľných rádionuklidov a kľúčových 

rádionuklidov. Ako lepšiu metódu pre stanovenie škálujúcich faktorov sa odporúča 

rovnica 8:    

 
 

 SF = N
c

c
i
KN

i
DTM

N

i
∑ lg

10                  ( 8 ) 
 
kde N je celkový počet meraných korelačných dvojíc, i

DTMc  predstavuje hmotnostnú  
aktivitu ťažko merateľných rádionuklidov a i

KNc  predstavuje hmotnostnú aktivitu 
kľúčových rádionuklidov. 
 
Štandartná odchýlka pre škálovací faktor ( LMD ) bola vypočítaná  podľa vzťahu ( 9 ) 
 
 

 LMD = 
)1(

)lg()(lg 22

10 −

∑ ∑−

NN
c

c
c

c
N

N

i

N

i i
KN

i
DTM

i
KN

i
DTM

     ( 9 ) 
 
 
Maximálne prijateľná hodnota LMD = 10. Ak bola LMD väčšia ako 10 aplikácia 

škálovacích faktrov vypočítaná podľa rovnice ( 8 ) sa považovala ako nedostatočná 

a neodporúča sa.9 Platnosť modelu doktorka Nora Vajda9 preverovala štatistickými 

metódami. Vyčíslenie korelácií bolo dané základným regresným koeficientom R, ktorý 

vyjadruje zmeny v danom modeli. Ak bol R väčší ako 0,7, SF- model bol autormi 

považovaný za aplikovateľný.4,9 Štatistickú významnosť regeresného koeficiuntu  R  je 

však potrebné testovať podľa Fisher-Snedecorovho F-testu. Vo väčšine prípadov,  kde 

sa očakáva korelácia medzi dôležitými a kľúčovými rádionuklidmi autori9 doporučujú  

nahradiť rovnicu ( 7 ) nasledovnou rovnicou 10: 

 

 CDTM = a* ( CKN )b         ( 10 )   
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Veľmi dobré korelácie boli nájdené pre rádionuklidy 55Fe/60Co, 59Ni/60Co, 
244Cm/239,240Pu, 238Pu/239,240Pu, 241Am/239,240Pu.9 

Koreláciami medzi ťažko a ľahko merateľnými rádionuklidmi ako je 60Co a 
137Cs sa zaoberal  E. Hertelendi6-8 v spolupráci s ďalšími výskumnými pracovníkmi 

z Maďarska. Zaoberali sa  odpadmi pochádzajúcich z maďarskej jadrovej elektrárne. Na 

základe získaných korelácií určili škálovacie faktory pre vybrané druhy rádionuklidov, 

ako napríklad 3H, 14C, 90Sr, 55Fe, 59Ni, 99Tc, 129I a pre transurány. Kľúčové rádionuklidy 

reprezentoval 60Co pričom  reprezentoval aktivačné produkty. Výskyt štiepnych 

produktov  reprezentoval 137Cs.6-8  

 

Tabuľka 4   Získané škálovacie faktory v práci Hertelendiho  pre odparené koncentráty  

a použité iónomeniče z NPP v Maďarsku.6-8 

 

Aktivačné produkty 
 
 

Skaling faktory pre 
odparky 

Skaling faktory pre iónomeniče 

 
14Co / 60Co 
55Fe / 60Co 
59Ni / 60Co 
63Ni / 60Co 

 

 
 

      3,65 x 10-2             
1,50 x 101                     

4,00 x 10-2                    

                    - 

 
 

2,70  x 10-1                      
1,52  x 102                        

3,90  x 10-2                        
1,50  x 10-4                        

Štiepne produkty 
 

90Sr /  137Cs 
99Tc /  137Cs 
129I  /  137Cs 

 

 
 

7,00 x 10-4                     
2,40 x 10-5                      
5,30 x 10-6                      

 
 

                         - 
1,3 x 10-5                             
1,6 x 10-6                             

Transurány 
 

239+240 Pu / 60Co 
239+240 Pu / 137Cs 

235U /  60Co 
238U / 60Co 

 

 
 

3,00 x 10-6                       
1,30 x 10-6                      

6,00 x 10-7                       

1,00 x 10-6                        
 

 
 

3,00 x 10-6                           
1,00 x 10-6                           

4,10 x 10-6                           

8,60 x 10-6                           
 

  
Tabuľka 4 poskytuje hodnoty získaných škálovacích faktorov pre ťažkomerateľné 

rádionuklidy vo vzorkách zbieraných každoročne z odpadových tokov z Maďarskej 

jadrovej elektrárne. 

Referenčnými rádionuklidmi v JE  v Fínsku Olkiluoto17 sú 60Co a 137Cs. 

Škálovacie faktory sa aktualizujú periodicky  pre rozličné druhy rádionuklidov                        

a  odpadov.17  Takisto beta emitujúce rádionuklidy sú stanovené prostredníctvom 
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korelácií s kľúčovými rádionuklidmi 60Co a 137Cs Aktivačné produkty 133Cs a 137Cs  

nahromadené v palivovom materiály  sú v priamom pomere s vystavenými palivovými 

dávkami.  Vhodné  rádionuklidové páry  používané na určovanie vyhoreného paliva by 

mali zodpovedať nasledovným kritériám : 

 relatívne dlhá doba polpremeny,  

 rádionuklidové páry musia mať podobné vlastnosti po uvoľnení do 

reaktorového  chladiva,   

 existencia dostatočnej publikácie pre vybrané rádionuklidy.         

 

Tabuľka   5     Škálovacie faktory  RaO z JE Olkiluoto pre bitumenovaný odpad.17 

 

 Rádionuklidy Skaling faktory 
 

59Ni / 60Co 5,0  x  10–4  
Kľučový rádionuklid 60Co 63Ni / 60Co 1,0  x  10-1 

90Sr /  137Cs 1,0  x  10-1 
99Tc /  137Cs 5,0  x  10-5 

129I  /  137Cs 3,0  x  10-7 

135Cs / 137Cs 3,0  x  10-6 
238Pu / 137Cs 2,3  x 10-5 .........5,0  x  10-7 

239+240Pu  137Cs  6,0  x  10-5........1,0   x  10-6 

 
 
 

Kľučový rádionuklid 137 Cs 

241 Am / 137Cs  1,0  x  10-6 …...6,7   x  10-6 

 

 Podrobnejšie je táto kapitola prezentovaná v projekte dizertačnej práce.18 
 
 
3.8 Rádiochemická analýza 

 

Rádiochemická analýza je existujúcou časťou nukleárnych analytických metód 

používaných v širokom okruhu kontrolných meraní  vyvolaných využívaním jadrovej 

energie a rádioaktívnych látok s cieľom ochrany zdravia .  

Nie všetky rádionuklidy možno priamo metrologicky zmerať a vyhodnotiť.                     

Pri rádiochemických metódach sa nesmie zabúdať napríklad na sorpčné a transportné 

procesy  rádionuklidov v sledovanom prostredí, súvisiace s ich chemickými formami, 

na oxidačno-redukčné procesy medzi ktoré patrí nutnosť úpravy oxidačného stupňa 

sledovaného rádionuklidu a znalosť jeho chemických vlastností  a v neposlednom rade 

výberom vhodnej separačnej metódy  a charakteristikami použitých separačných metód 

úzko súvisiacimi s výberom separačného činidla.19  

 Rádiochemickú analýzu možno rozdeliť na tri základné pracovné postupy : 
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1. Odber a predbežné spracovanie vzoriek. 

2. Chemická separácia  a koncentrácia. 

3. Metrologické meranie pripraveného zdroja a stanovenie aktivity s príslušnou 

neistotou. 

Rádionuklidy 90Sr, 238Pu, 239,240Pu, 241Am patria medzi vysoko toxické a preto                            

je monitorovanie v matriciach životného prostredia a v celom potravnom reťazci veľmi 

dôležité.18 Základné metodické kroky stanovenia týchto rádionuklidov možno rozdeliť              

do týchto siedmych skupín:  

1. Odber vzorky. 

2. Spracovanie a homogenizácia.  

3. Separácia požadovaného rádionuklidu vhodným separačným postupom. 

4. Čistenie od rádionuklidových nečistôt. 

5. Izolácia „čistého“ sledovaného rádionuklidu. 

6. Spracovanie do formy vhodnej na meranie – príprava zdroja na meranie.  

7. Meranie daného zdroja a výpočet objemovej, resp. mernej aktivity s príslušnou 

neistotou. 

 

4 Korelácia alebo lineárna regresia? 

 

Korelačná analýza je v úzkom vzťahu s regresnou analýzou. V regresnej analýze 

sa popisuje priebeh závislosti vysvetľovanej premennej od vysvetľujúcej premennej, 

výsledkom čoho je regresná funkcia. Výsledkom korelačnej analýzy je jediné číslo 

korelačná charakteristika, ktorá hodnotí tesnosť ( t.j intenzitu ) tejto závislosti. 

Korelačná analýza uplatňuje štatistické metódy a postupy na posúdenie tesnosti voľnej 

štatistickej závislosti medzi kvantitatívnymi premennými a na ohodnocovanie kvality 

regresného modelu.20 Korelačné koeficienty slúžia ako miera pre vyjadrenie „tesnosti 

lineárnej stochastickej väzby“ medzi zložkami ξ1,..... ξm  m-rozmerného náhodného 

vektoru ξ. Pearsonov párový korelačný koeficient rij vyjadruje mieru stochastickej 

väzby medzi náhodnou veličinou ξi a ξi. K interpretácii korelačných koeficientov je však 

potrebné pristupovať veľmi obozretne. Platí pravidlo, že významná párová korelácia 

nie je dôkazom príčinnej súvislosti.21,22  Niekedy vznikajú falošné korelácie  a je preto 

vhodné použiť aj parciálne korelačné koeficienty. 

 Regresná analýza predstavuje súhrn štatistických metód a postupov 

slúžiacich na štúdium vzájomných vzťahov medzi  dvomi alebo viacerými premennými, 
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ktorým cieľom je predovšetkým odhad hodnôt alebo stredných  hodnôt závislej 

premennej.20 Najdôležitejším cieľom regresnej analýzy je predikcia t.j. vyčíslenie 

hodnôt závisle premennej, nájsť vhodný model sledovanej závislosti tak, že sa snaží 

nahradiť každú meranú  ( experimentálnu ) hodnotu závislej premennej hodnotou 

vypočítanou t.j  predikovanou ( hodnotou ležiacu na spojitej funkcii modelu nezávislej 

premennej x ). 21,22  Často sa vo vyhodnocovaní experimentálnych výsledkov 

zamieňa pojem korelačná a regresná analýza. Korelačná  analýza   popisuje vplyv 

zmeny úrovne jedného znaku na zmenu úrovne iných znakov a platí pre kvantitatívne 

merané znaky, zisťuje existenciu závislostí a jej druhy, meria tesnosť  závislosti 

a overuje hypotézy o jej štatistickej významnosti.  Na rozdiel od regresnej analýzy 

nevyjadruje kauzálny t.j príčinno-následný vzťah Y= f(X). Premenná Y nezávisí na 

premennej X ale dve náhodné premenné X a Y sa spoločne menia. Regresný model 

však predpokladá, že nezávisle premenná X je nenáhodná a závislá premenná Y                  

je náhodná na rozdiel od korelačného modelu, zaoberá vytvorením vhodného 

štatisticko-matematického modelu  závislostí, určuje parametre modelu a overuje 

hypotézy o vhodnosti a dôležitých vlastnostiach modelu.21,22 Pri budovaní vhodných  

regresných modelov je  dôležité model správne navrhnúť, polohu a premenlivosť 

premenných x a y posúdiť na základe priemerov a smerodatnej odchýlky. V základnej 

štatistickej charakteristike nesmie  chýbať hodnota párového korelačného koeficientu R  

( ukazuje štatistickú významnosť premenných ), koeficient determinácie D ( percento 

variability ), predikovaný koeficient determinácie MEP a Akaikovo informačné 

kritérium AIC ( na rozlíšenie medzi niekoľkými modelmi ).21,22  Pri každom  

prezentovaní experimentálnych výsledkov musia byť dané získané hodnoty nielen 

správne vypočítané a interpretované, ale aj štatisticky správne vyhodnotené. 

Experimentálne získané  dáta sa však často vyznačujú nekonštatným rozptylom, malým 

počtom, asymetrickým rozdelením a porušením základných predpokladov kladených na 

výber. Je potrebné pomocou prieskumovej tzv. exploratórnej analýzy  nedostatky 

odhaliť a ak je to nevyhnutné vykonať príslušnú transformáciu hodnôt. Za najlepší 

odhad strednej hodnoty je potom potrebné na  rozdiel od geometrického priemeru 

použiť  tzv.  retransformovaný priemer. 21,22      
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4.1 Lineárne regresné modely 21,22     

 

Pri zostavovaní regresných modelov sa bežne používa metóda najmenších 

štvorcov. Metóda najmenších štvorcov poskytuje postačujúce odhady parametrov len 

pri súčasnom splnení všetkých predpokladov o dátach a o regresnom modelu. Pokiaľ 

tieto  predpoklady  nie sú splnené, strácajú výsledky metódou najmenších štvorcov svoj 

zmysel. Použitím lineárnej regresnej analýzy sa týkajú nasledujúce možností: 

1) Popis dát 

Hľadáme vzťah, lineárny regresní model, ktorý sumarizuje väzby medzi stĺpcami 

zdrojovej matice dát. 

2) Určenie parametrov 

Cieľom regresnej analýzy je vyčíslenie najlepších odhadov neznámych parametrov 

regresného modelu. Užívateľ navrhne regresní model a regresnou analýzou sa snaží 

model preukázať.  

3) Predikcia 

Najdôležitejším cieľom regresnej analýzy je predovšetkým predikcia, vyčíslenie 

hodnôt závisle premenných. Predikcie sú dôležité i v plánovaní, monitoringu, 

vyhodnocovaniu chemických procesov atd. Je však rada predpokladov                           

a kvalifikácii, ktoré sa musí rešpektovať v regresnom modelu a dátach. Často sa 

napríklad nedoporučuje extrapolovať mimo rozsah dát. Intervalové odhady 

vyžadujú dodržanie predpokladu normality. Metóda najmenších štvorcov má svojich 

sedem dôležitých predpokladov, ktoré je treba overiť a  podľa toho zvoliť vhodnú 

metódu. 

4) Riadenie 

Regresné modely sa tiež využívajú  k monitoringu a riadeniu systémov, napríklad ku 

kalibrácii meracieho  systému. Keď využijeme regresný model k riadiacim  účelom, 

nezávisle premenné musia byť vztiahnuté k závisle premenné kauzálnym spôsobom. 

5) Voľba  premenných 

Voľba premenných sleduje ty nezávislé premenné xi, i = 1,....,n, ktoré vysvetľujú 

významný objem premenlivosti závisle premennej yi. 
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4.2  Geometria metódy najmenších štvorcov 21,22,25  

  

V prípade platnosti aditívneho modelu merania je možné zapísať výsledky  

experimentov jednoducho v maticovej forme : 

     

   
Obr. 9  Zdrojová matica dát 21,22,25 ( prevzaté s láskavým dovolením autora25 ) 

 

kde vektory y a ε  majú rozmery n x 1, vektor β  má rozmer m x 1 a matica X má rozmer           

n x m. V maticovom zápise prechádza rovnica z obr.9 na tvar y = X β + ε 

Stĺpce xj matice X definujú z geometrického hľadiska m- rozmerný súradnicový systém, 

resp. nadrovinu L v n-rozmernom eukleidovskom priestore En. Vektor y obecne neleží 

v nadrovine L, ako je to ukázané na obrázku 10  pre prípad dvoch nezávislých 

premenných m=2. 

     
 

Obr. 10  Geometrická interpretácia lineárneho regresného modelu v trojrozmernom 

priestore ( prevzaté s láskavým dovolením autora 25 ) 
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V nadrovine L ležia všetky vektory X β. Parametre β možno chápať ako koeficienty 

úmernosti u jednotlivých zložiek xj súradnicového systému, ich  lineárna kombinácia 

tvorí regresný model. Bez ohľadu na použité kritérium bude regresie bude u lineárnych 

regresných modelov ležať modelová funkcia  X b rovnako ako teoretický model X β 

v m- rozmernej nadrovine L. 

Metóda najmenších štvorcov je v regresnej analýze najpoužívanejšia. Na základe 

geometrického modelu lineárnej regresie možno hľadať  odhady parametrov b tak, aby 

bola minimalizovaná vzdialenosť medzi vektormi y a nadrovinou L. To je ekvivalentná 

požiadavka minimálnej dĺžky vektoru ˆ ˆ Pe = y - y  , kde ˆ Py = Xb je vektor predikcie. 

Štvorec dĺžky vektoru ê  je číselne zhodný s hodnotou kriteriálnej podmienky U(b) 

metódy najmenších štvorcov. Odhady modelových parametrov b teda minimalizujú 

výraz 

   

2

2
,

1 1 0

ˆ( ) ( ) minimum
n n m

i P i i ij j
i i j

U y y y x b
= = =

⎡ ⎤
= − = − ≈⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑ ∑b

  ( 11 ) 

 

odhad b   
T 1 T( )−=b X X X y       ( 12 ) 

Pomocou vektoru b z rovnice (12)  možno určiť tvar projekčnej matice H, ako 

   

  
T 1 Tˆ ( )−= =Py Xb X X X X y       ( 13 ) 

 

4.3 Predpoklady metódy najmenších štvorcov 21,22,25 

 

I. Regresné parametre β môžu nadobúdať ľubovoľných hodnôt, v praxi však často  

existujú obmedzenia parametrov, ktoré vychádzajú z ich fyzikálneho zmyslu.  

II. Regresný model je lineárny v parametroch a platí aditívny model merania. 

III. Matice nenáhodných, nastavovaných hodnôt vysvetľujúcich  premenných X má  

hodnosť rovnú práve m. To znamená, že žiadne jej dva stĺpce xj ,xk nie sú 

kolineárne t.j rovnobežné vektory. Tomu zodpovedajú aj formulácie, že matica 

XTX je symetrická regulárna matica, ku ktorej existuje inverzná matica a jej 

determinant je väčší než nula. 

IV. Náhodné chyby εi majú nulovú strednú hodnotu, E(εi)=0, čo musí u korelačných 

modelov platiť vždy. U regresných modelov sa môže stať, že E(εi) =K, i=1,...n, 
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čo znamená, že model neobsahuje absolútny člen. Po jeho zavedení bude E(ε´i) 

=0, kde .´´ Kyy Piii −−=
∧

ε  

V. Náhodné chyby εi  majú konštantný a konečný rozptyl E(εi
2) = σ2. Takto 

podmienený  rozptyl D(y/x) = 2σ  je konštantný ( homoskedastický prípad ). 

VI. Náhodné chyby εi sú vzájomne nekorelované a platí cov(εi, εi) = E(εi, εi) = 0. 

Pokiaľ majú chyby normálne rozdelenie sú nezávislé. Táto požiadavka 

odpovedá požiadavku nezávislosti meraných veličín y. 

VII. Chyby εi majú normálne rozdelenie N(0, σ2). Vektor y má potom viacrozmerné 

normálne rozdelenia so strednou hodnotou X β a kovariančnej matice σ2E, kde E 

je jednotková matica. 

 

 Pokiaľ platia predpoklady I až VI, sú odhady b parametrov β najlepšie, nestranné 

a lineárne.   Naviac majú asymptoticky normálne rozdelenie. 

 
4.4 Regresná diagnostika 21,22,25-28 
 

Základný rozdiel medzi regresnou diagnostikou a klasickými testami spočíva               

v tom, že u regresnej diagnostiky nie je  potrebné presne formulovať alternatívnu 

hypotézu HA. Týmto pojatím sa regresná diagnostika blíži skôr k exploratórnej regresnej  

analýze, ktorá vychádza z faktu, že "užívateľ vie o analyzovaných dátach predsa len 

viacej než počítač". Počítač tu slúži len ako nástroj analýzy dát, modelu a metódy 

odhadu. Model je navrhovaný v interakcii užívateľa  s programom. Tým by mal byť 

obmedzený vznik formálnych regresných modelov, ktoré nemajú fyzikálny zmysel a sú 

v technickej praxe obyčajne len obmedzene použiteľné. Regresná diagnostika obsahuje 

pomôcky a postupy pre interaktívnu analýzu  dát,  modelu,  metódy, čo sú zložky tzv. 

regresného tripletu. 

  Regresná diagnostika obsahuje postupy k identifikácii : 

- vhodnosť dát pre navrhnutý regresný model ( zložka dáta ) tzv. kritika dát 

- vhodnosť modelu pre dané dáta ( zložka model ) tzv. kritika modelu 

- vhodnosť základných predpokladov MNŠ ( zložka metóda ) tzv. kritika metódy 

 

 

 

 



S.Dulanská, Štúdium korelačných a škálovacích faktorov rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch 

    33 
 

4.4.1 Kritika dát 21-28 

  
Medzi základné techniky regresnej  diagnostiky patrí stanovení rozmedzí dát, ich 

variability a prítomnosti vybočujúcich pozorovaní. K tomu možno využiť grafy  

rozptýlenia s kvantilami a rady postupov prieskumovej analýzy jednorozmerných dát. 

Napriek svojej jednoduchosti umožňuje regresná diagnostika identifikovať ešte pred 

vlastnou regresnou analýzou: 

a) nevhodnosť dát (malé rozmedzie alebo prítomnosť vybočujúcich bodov), 

b) nesprávnosť navrhnutého modelu (skryté premenné), 

c) multikolinearitu, 

d) nenormalitu v prípade, keď sú vysvetľujúce premenné náhodnými veličinami. 

Kvalita dát úzko súvisí s užitým regresného modelu. Pri posudzovaní sa sleduje 

predovšetkým výskyt vplyvných bodov, ktoré môžu byť hlavným zdrojom rady 

problémov, ako je skreslenie odhadov a rast rozptylov až k celkovej nepoužiteľnosti 

regresných modelov. Vplyvné body možno rozdeliť do troch skupín: 

I. Hrubé chyby, ktoré sú spôsobené meranou veličinou ( vybočujúce 

pozorovania ), alebo nevhodným nastavením vysvetľujúcich premenných  

( extrémy ). Hrubé chyby sú obyčajne dôsledkom chýb pri manipulácii              

s dátami. 

II. Body s vysokým vplyvom ( tzv. golden points ) sú špeciálne vybrané body, 

ktoré boli presne zmerané a ktoré obvykle rozširujú predikčnú schopnosť 

modelu. 

III. Zdanlivo vplyvné body vznikajú ako dôsledok nesprávne navrhnutého 

regresného modelu. Podľa toho, kde sa vplyvné body vyskytujú, možno 

uskutočniť delenie na 

a) vybočujúce pozorovania (outliers), ktoré sa líšia v hodnotách 

vysvetľovanej ( závislej ) premennej y od ostatných  

b) extrémy ( high leverage points ), ktoré sa líšia v hodnotách 

vysvetľujúcich  ( nezávisle ) premenných x, alebo v ich kombinácii       

( v prípade multikolinearity ) od ostatných bodov. Vyskytujú sa však         

i body, ktoré sú ako vybočujúce, tak aj extrémne. O ich výslednom 

vplyve však predovšetkým rozhoduje to, že sú extrémy. 
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4.4.2 Kritika modelu 21-28 

 

Kvalitu regresného modelu možno posúdiť v prípad jednej vysvetľujúcej 

premennej x priamo z rozptylového grafu závislosti y na x. V prípade viacerých 

vysvetľujúcich premenných a multikolinearity môžu však rozptylové grafy mylne 

indikovať nelineárny trend i u lineárneho modelu. Z rady rôznych grafov k posúdenia 

vzťahu y a xj sa  obmedzíme na parciálny regresný graf a  parciálny reziduálny graf. 

Parciálne  regresné grafy boli Belseyom zaradené medzi základné nástroje počítačovej 

interaktívnej analýzy regresných modelov. Umožňujú nielen posúdiť kvality 

navrhnutého regresného modelu, ale indikujú aj prítomnosť vplyvných bodov                     

a nesplnenia predpokladov klasickej metódy najmenších štvorcov. Parciálne reziduálne 

grafy sa doporučujú predovšetkým k indikácii rozličných typov nelinearity v prípade 

nesprávne navrhnutého regresného modelu. 

 

4.4.3 Kritika metódy 21,22,26-28 

 
 
  V praxi bývajú niektoré predpoklady MNŠ porušené, čo vedie k použitiu iných 

kritérií. K porušeniu predpokladov dochádza v týchto základných prípadoch: 

1) Na parametre sú kladené obmedzenia, čo vedie k použitiu metódy 

podmienkových najmenších štvorcov ( MPNŠ ). 

2) Kovariančná matica chýb nie je  diagonálna (autokorelácia), poprípade 

dáta nemajú rovnaký rozptyl (heteroskedasticita), čo vedie k použitiu 

metódy zovšeobecnených najmenších štvorcov ( MZNŠ ), resp. metódy 

vážených najmenších štvorcov ( MVNŠ ). 

3) Rozdelenie dát nemožno považovať za normálne alebo sa v dátach 

vyskytujú vplyvné body. V takom prípade sa miesto kritéria najmenších 

štvorcov použije robusné kritérium, ktoré je na porušenie predpokladov 

o rozdelení chýb a na vplyvné body málo citlivé. Z robustného kritéria sú 

najznámejšie M - odhady. Jedná sa o maximálne vierohodné odhady pre 

vhodnú hustotu pravdepodobnosti chýb. Pre odhad parametrov b sa 

používa iteračná metóda najmenších štvorcov  ( IVNŠ ). 

4) Premenné x môžu byť rovnako  zaťažené náhodnými chybami, čo vedie 

na použitie metódy  rozšírených najmenších štvorcov ( MRNŠ ). 
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4.5 Navrhnutý postup výstavby lineárneho regresného modelu21,22,23,27,28,40 

 

4.5.1     Návrh modelu:   

Začína sa vždy od najjednoduchšieho  modelu, u ktorého vystupujú jednotlivé 

vysvetľujúce premenné v prvých mocninách a nevyskytujú sa žiadne interakčné členy 

typu xj xk. Len v prípadoch u ktorých je vopred známe, že model má obsahovať aj 

funkcie  vysvetľujúcich premenných, môže byť východiskový model podľa týchto 

požiadaviek upravený. Na začiatku analýzy sa vždy zaradí absolútni člen β0 a navrhnutý 

regresný model (  priamky ) bude mať tvar  y = β0+β1x. 

 

4.5.2    Predbežná analýza dát: 

Poloha a premenlivosť premenných y, x sa posudzuje na základe priemeru 

a smerodatnej odchýlky hodnôt každej premennej. Pearsonov párový korelačný 

koeficient R ukazuje na koreláciu premenných y a x. Sleduje sa premenlivosť 

jednotlivých premenných a možné párové vzťahy. Používa sa preto rozptylových 

diagramov závislosti xj na xk , alebo indexových grafov závislosti xj na j. Posudzuje sa 

významnosť premenných s ohľadom na ich premenlivosť a prítomnosť multikolinearity. 

Približne lineárny vzťah medzi premennými v rozptylových grafoch závislosti xj na xk 

indikuje multikolinearitu. Rovnako možno odhaliť aj vplyvné body, ktoré spôsobujú 

multikolinearitu. Podľa voľby užívateľa sa uskutočnia požadované transformácie 

pôvodných premenných. Zadáva sa, či model obsahuje absolútny člen. Užívateľ môže 

voliť polynomickú transformáciu zadaním stupňa polynómu, Taylorov rozvoj do               

2. stupňa a lineárny model s interakciami. Užívateľ môže zadať ľubovoľnú mocninu 

pôvodných premenných včítane logaritmov. Ostatné typy transformácií sa uskutočňujú 

pri príprave dát k výpočtu v dátovom editoru. K odstráneniu prípadnej 

heteroskedasticity, vzniknutej nelineárnou transformáciou premennou y, je možné zadať 

neštatistickej váhy.     

 

4.5.3    Odhadovanie parametrov  

Klasickou metódou najmenších štvorcov MNŠ sa nájdu najlepšie odhady úseku 

β0 a smernice β1. Studentov t-test ukazuje pri porovnávaní t-kritéria s kritickou 

hodnotou t0.95( N-2 )  na štatistickú významnosť úseku ( absolútny člen ) β0 a smernice 

β1. Sú uskutočnené  testy významnosti odhadov bj, viacnásobného korelačného 

koeficientu R a koeficientu determinácie D. Je vhodné sledovať súhrnné charakteristiky 
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regresie ako je stredná kvadratická chyba predikcie MEP a Akaikovo informačné 

kritérium AIC. 

 

4.5.4 Regresná diagnostika                

            Identifikácia vplyvných bodov je uskutočnená piatimi rozličnými  grafmi a to 

Wiliamsovým, Pregibonovým, McCullohov-Meeterovým, L-R  a grafom predikovaných 

rezíduí. Je potrebné  overiť splnenie  predpokladov metódy najmenších štvorcov, ako je 

homoskedasticita, neprítomnosť autokorelácie a normality rozdelenia chýb. Pokiaľ 

dôjde k úprave dát, je treba uskutočniť  znovu regresnú diagnostiku so zameraním na 

porušenie predpokladov metódy najmenších štvorcov a posúdenia vplyvu 

multikolinearity. V prípade viacerých vysvetľujúcich premenných sa posúdi vhodnosť 

jednotlivých premenných a ich funkcií využitím parciálych regresných grafov, alebo 

grafov "komponentu + rezíduum". Obvykle sú využívane nasledujúce tabuľky: 

• Tabuľka výsledkov obsahuje hodnoty predikcie  rozptylu predikcie 

a relatívnu odchýlku predikcie od experimentálnych dát. Je uvedená aj 

priemerná absolútna, resp. relatívna odchýlka a reziduálna suma štvorcov 

RSC. Nasleduje štatistická analýza klasických rezíduí.  

• Tabuľka rezíduí obsahuje klasické rezídua, normovaná rezídua, 

štandardizovaná rezíduá a Jackknife rezíduá. Je uvedený odhad 

autokorelačného koeficientu rezíduí prvého rádu . 

 

4.5.5 Konštrukcia spresneného modelu pri využití 

a) metódy vážených najmenších štvorcov ( MVNČ ) pri nekonštantnosti 

rozptylu, 

b) metódy zobecnených najmenších štvorcov   ( MZNČ ) pri autokorelácii, 

c) metódy podmienkových najmenších štvorcov ( MPNČ ) pri 

obmedzeniach  kladených na parametre, 

d) metódy racionálnych hodností GPCR u multikolinearity, 

e) metódy rozšírených najmenších štvorcov ( MRNČ ) pre prípad,                    

že všetky premenné sú zaťažené náhodnými chybami, 

f) robustné metódy - parametre spresneného modelu sú odhadované pre 

iné rozdelenie dát než normálne a dáta s vybočujúcimi hodnotami                  

a extrémy 
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4.5.6  Zhodnotenie kvality modelu:  

Uskutoční sa s využitím klasických testov, postupov regresnej diagnostiky a     

doplnkových informácií o modelovanej sústave posúdenie kvality navrhnutého 

lineárneho regresného modelu. 

 
 
4.6   Základné štatistické charakteristiky 21-23,26-28 

 
 Absolútna hodnota párového korelačného koeficientu R ukazuje, či navrhnutý lineárny 

regresný model je štatisticky významný. Vysoká hodnota koeficientu determinácie                          

D predstavuje percento variability, vysvetlenej modelom. Predikovaný koeficient 

determinácie   2
PR  ukazuje na predikčnú  schopnosť modelu, je však vyčíslený inak než 

R2, miesto RSC sa vo vzťahu užije MEP. Stredná kvadratická chyba predikcie MEP a 

Akaikovo informačné kritérium AIC sa vypočítajú podľa vzťahu ( 14 ) a ( 15 ) 

 

          

AIC sa používajú k rozlíšeniu medzi niekoľkými navrhnutými modelmi. Za optimálny 

sa považuje model, pre ktorý dosahuje MEP a AIC minimálnu hodnotu.  

 

kde  ei -  je štvorec rezíduí modelu 

Hii -  je i-tý diagonálny prvok projekčnej matice H 

 

                                                                                                           

kde    SC -  je reziduálny súčet štvorcov    

  m  - je počet parametrov 
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5  EXPERIMENTÁLNA    ČASŤ 
  
5.1 Použité základné chemikálie  

Aliquat-336 (CH3N[(CH2)CH3]3Cl) – Aldrich Chemical Co., Gilingham-Dorset 

Amoniak ( NH4OH ) – vodný roztok, 25 %, p. a., Slavus, s. r. o., Bratislava 

Deionizovaná voda  

DEKO – dekontaminačný roztok, AllDeko s. r. o., Trnava 

Dusitan sodný  ( NaNO2 ) – 98,0 %, p. a., Lachrema, n. p., Brno 

Etylalkohol denaturovaný ( C2H5OH ) – Synetol, Slavus, s. r. o., Bratislava 

Kyselina dusičná  ( HNO3 ) – koncentrovaná, 65 %, p. a., Slavus, s.r.o., 

Bratislava 

Kyselina chlorovodíková ( HCl ) – koncentrovaná, 35 %, p.a., Slavus, s. r. o., 

Bratislava 

Kyselina fluorovodíková ( HF ) – koncentrovaná, 38 % - 40 %, p. a., Slavus,            

s. r. o., Bratislava 

Kyselina šťaveľová ((COOH)2 . 2H2O) –  p. a., Lachrema, n. p., Brno 

Kyselina šťaveľová v 1 mol.dm-3  HCl, vodný roztok 

Chlorid neodymitý ( 99,9 % )  – KOCH-LIGHT Laboratories LTD, UK 

Peroxid vodíka  ( H2O2 ) – 29 % - 32 %, p. a., Slavus, s. r. o., Bratislava 

Stopovací rádionuklid 242Pu, product code: PRP 1001, am = 9,902 Bq.g-1 

k 27.3.2002, Isotrak AEA Technology, UK,  odoberané 25μl = 0,065 Bq 

Stopovací rádionuklid 243Am, product code: ATP 10030, am = 4,562.103Bq.g-1 

k 9.10.2992, Isotrak, AEA Technology, UK,  odoberané 25μl = 0,111 Bq 

Toluén ( C7H8 ) – 99 %, p. a., Slavus, s. r. o., Bratislava 

TOPO ( tri-n-oktylfosfínoxid ) ( C24H51OP ) – 99,0 %, p. a., Merc, Darmstadt 

Ytriový nosič 20, resp. 25 mg Y.ml-1 v 1 mol.dm-3  HNO3 

Tri-n-butyl-phosphate ( TBP ), čistoty 98 % nasýtený koncentrovanou kyselinou        

Šťaveľan amónny  (NH4)2C2O4, p.a., Slavus, s. r. o.,  Bratislava 

 

5.2  Použité základné pomôcky a prístroje 

 

Alfa spektrometer  EG & G ORTEC 576A s programovým vybavením 

MAESTRO,   MCA Emulator  a Gamma Vision-32 pre Windows,  USA 
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Elektromagnetické miešadlo s vyhrievacou doskou, Heidolph HG 3001,   

Germany 

IČ lampa 

Centrifúga MPW-350, Poľská republika 

Ultrazvuková vaňa 

Digitálne váhy s presnosťou 0,0001 g,  Sartorius BA 110S 

  Predvažovačky, Kern s presnosťou 0,01 g 

Filtračné zariadenie 

Polysulfónové membránové filtre s priemerom 25 mm a veľkosťou pórov 2 µm, 

hydrofilné, Pall Corporation, HT-200 Tuffryn 

Filtračný papier 

Chladnička 

Univerzálny indikátorový papierik – Slavus, s. r. o., Bratislava  

Porcelánový téglik 

Filtačný papier: priemer 7,0 cm typu Whatman č. 541 resp. jeho ekvivalent. 

Laboratórny autokláv 

Zariadenie na mikrovlnný rozklad vzoriek ETHOS, Millestone 

Filtračné zariadenie: pre filtre s priemerom 5 cm, Sartorius 

Muflová pec 

Laboratórna sušiareň. 

Laboratórny homogenizátor vzoriek, IKA 

Laboratórna trepačka, IKA HS/KS 260  

Nízkopozaďové proporcionálne α−β  meracie zariadenie Tesla NA 6201   a 

Tesla NRR 620 

Statistika, verzia 7.1, StatSoft, Česká republika 

ADSTAT , TriloByte Statistical Software, Pardubice 1999. 

 

5.3 Metodické kroky rádiochemického stanovenia 90Sr, 238Pu, 239,240Pu, 241Am 

v kontaminovanej pôde lyzimetrického políčka 

 

Odber vzoriek z lyzimetrického políčka vykonávali pracovníci VUJE, a.s. Trnava 

a Slovenských elektrární, a.s. VYZ o.z. podľa ich vypracovaného a schváleného 

pracovného postupu. 
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1. Odber vzorky. Analyzované vzorky zemín boli špeciálne odobraté pomocou 

vrtného zariadenia HILTI DD 250 E a dodané do rádiochemického laboratória 

katedry jadrovej chémie. 

2. Spracovanie vzorky  

 Sušenie vzorky pôdy pri teplote 105 oC do konštantnej hmotnosti . 

 Homogenizácia vysušenej pôdy  mletím na laboratórnom elektrickom 

mlyne. 

 Spálenie homogenizovanej pôdy pri teplota 550 oC ( 24 hodín, odstránenie 

spáliteľnej organickej zložky ).43,44  

3. Rozpúšťanie spálenej pôdy 

                           a)  Lúhovanie pôdy v laboratórnom autokláve.43  

 20g spálenej pôdy sa navážilo do teflónovej nádoby 

autoklávu. 

 Pridalo sa 50 ml 8 mol.dm-3 HNO3 a 1 ml H2O2. 

  Pôda sa lúhovala 8 hodín pri T = 150 oC v autokláve  

umiestnenom v laboratórnej sušiarni. 

 Vzorka sa scentrifugovala, vodná fáza sa odložila na 

rádiochemickú analýzu. 

 Lúhovanie pôdy sa opakovalo  2 krát a získané vodné fázy sa 

spojili. 

 b)  Príprava vzorky lúhovaním v kadičke. 

 5 g homogenizovanej spálenej pôdy sa navážilo do kadičky. 

 Pridalo sa  20 ml 8 mol.dm-3 HNO3 a 1 ml H2O2. 

 Lúhovanie sa uskutočnilo pri T = 80 oC, t = 8 hodín. 

 Vzorka  sa scentrifugovala, výluh sa odložil na analýzu. 

 Lúhovanie sa opakovalo mimimálne 4 krát pre každú vzorku 

pôdy. 

 Výluhy sa spojili  a odložili na rádiochemickú analýzu. 
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c)   Mikrovlné lúhovanie ( obrázok 7 ) 

 Navážilo sa 0,5 g spálenej vzorky do 10 mikrovlných nádob. 

  Pridalo sa do každej  mikrovlnej nádoby 4 ml 11 mol.dm-3 

HNO3     a 100 μl H2O2 . 

 Mikrovlné lúhovanie sa uskutočnilo po dobu t = 20 minút pri 

programe T = 190 oC. Po vychladnutí sa vzorky 

scentrifugovali a výluhy spojili. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 7    Zariadenie na mikrovlný rozklad vzoriek 

4. Úprava oxidačného stupňa z Pu3+  na  Pu4+ sa uskutočnila pomocou NaNO2          

( 2,5g  NaNO2  do  výluhu ). 43-59 

5. Koncentrácia a izolácia rádionuklidu. Extrakčné metódy sa používajú na 

vzájomnú separáciu transuránov a ich oddelenie od interferujúcich 

rádionuklidov, ktoré interferujú pri metrologickom meraní. Na izolovanie 

sledovaných rádionuklidov sa použili metódy kvapalinovej extrakcie : 

a) Stanovenie 238Pu, 239,240Pu  kvapalinovou extrakciou s kvartérnou 

amóniovou soľou  Aliquat - 336( metyl trioctylamonium chlorid ) 

v dusičnanovej forme ( 30 % roztok v toluéne ) 43 

b) Stanovenie 90Sr kvapalinovou extrakciou s TBP                             

( tributylfosfát ) 58 
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c) Stanovenie 241Am kvapalinovou extrakciou s TOPO                                

( tri-n-octylfosfínoxid ) 44,45,48 

 

6. Na eluovanie daného rádionuklidu sa používala desorpcia : 

a)   Desorpcia plutónia - komplexotvorná Pu4+ s roztokom                 

0,15 mol.dm-3  HNO3 + 0,025 mol.dm-3  H2C2O4.2H2O.43 

b) Desorpcia stroncia s 2 mol.dm-3  HNO3 ( 2 krát ).58 

c) Desorpcia amerícia s 0,05 mol.dm-3  HNO3..
48 

 

7. Čistenie od rádionuklidových nečistôt – rádioaktívna čistota vzoriek 

a) Pri separácii plutónia sa za rádionuklidové nečistoty 

považujú rádionuklidy uránu a tória. Čistenie od uránu sa 

uskutočnilo 8 mol.dm-3  HNO3 a čistenie od tória 

koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou.43,44  

b) Čistenie stroncia s 14,35 mol.dm-3  HNO3.
43,44,58,59 

c) Pri separácii amerícia je potrebné odstrániť aj vzácne 

zeminy. Čistenie sa uskutočnilo premývaním TOPO             

s 0,1 mol.dm-3  HNO3.43,44 

 

8. Spracovanie formy vhodnej na meranie  

a) Am a  Pu sa spoluzrážalo s NdCl3 a  kyselinou 

fluorovodíkovou s následnou filtráciou na hydrofilnom 

membránovom filtry s veľkosťou pórov 0,2 µm.43,44,57 

b) Stroncium sa stanovilo prostredníctvom dcérskeho produktu 
90Y, ktorý sa vyzrážal ako šťavelan ytritý.58 

 

9. Meranie vzorky  

a)  Alfa spektrometria s polovodičovým povrchovo bariérovým 

detektorom.43,44,45,51-57,59 

b)   Meranie beta na nízkopozaďovom proporcionálnom α−β    

meracom zariadení.58 
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5.4 Spektrometria alfa rádionuklidov  
 

 Preparáty na meranie sledovaných alfa rádionuklidov boli merané na 

metrologicky overenom dvojkomorovom α-spektrometri 576A s ULTRATM Alpha 

Detector 600, EG&G ORTEC ( obrázok  8 ). Spektrá boli spracované programom 

Gamma Vision ( 32-bit ), EG&G ORTEC. 

 
 

Obr. 8    Použitý alfa spektrometrický systém EG&G ORTEC 576A 

 

 Izotopy 239Pu a 240Pu nie je možné alfa spektrometricky rozlíšiť ako je vidieť                        

z tabuľky 4. 

  
Tabuľka 4    Energetické úrovne sledovaných alfa rádionuklidov 

 
rádionuklid Eα [keV] interferujúcí 

nuklid 
Eα [keV] 

239Pu 5156,6+5144,3 240Pu 5168,1 
  240Pu 5123,5 

240Pu 5168,1+5123,5 239Pu 5156,6 
  239Pu 5144,3 

  

 
Vo výsledkoch  je preto nutné uviesť ich celkovú aktivitu ako 239,240Pu. Izotop 238Pu je 

dobre rozlíšiteľný a jeho aktivita môže byť stanovená.  Stopovacie rádionuklidy 242Pu 

alebo 236Pu budú v spektre dobre rozlíšené, rovnako ako aj izotopy amerícia 241Am 

a stopovací rádionuklid  243Am.  
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    Na schéme 1 je znázornená pracovná schéma sledovaných rádionuklidov. 

 

Spopolnená vzorka kontaminovanej pôdy ( zhomogenizovaná ) 
     
     Digerovanie pôdy- autokláv ( 180 0C, 2-3 krát ) 
     Cenrifugácia, filtrácia 
   Stopovacie rádionuklidy 243Am, 242Pu 
   Nosič Y3+ 

    NaNO2 ( Pu4+ → Pu3+ ) 
                            
 
                                 Kvapalinová extrakcia s 30% Aliguát- 336 v toluéne  
 
 
 
 
            
 
      Vodná fáza (1/2 vz) Sr,Cm,Am,Cs,Y                      Organická fáza (1/2 vz) Th,U,Pu 
  

              Kvapalinová extrakcia   
     Stanovenie Sr       Stanovenie Am              a)  8 mol.dm -3 HNO3  2 x   ( odstránenie U ) 
     ½  vz odparenie  ½ vz. odparenie              b) 11,8 mol.dm -3 HCl  4 x   ( odstránenie Th ) 

               
 

Rozpustenie v konc.HNO3     Rozpustenie v  
      0,1 mol.dm -3 HNO3/NaNO3    Organická fáza ( Pu )   Vodné fázy ( U,Th ) odpad 
  
 
Kvapalinová extrakcia Kvapalinová extrakcia   
  TBP/ HNO3  TOPO / toluén 
                          
                 Vodná fáza       Vodná fáza 
                  odpad          odpad 
 
Organická fáza ( Y ) Organická fáza ( Am ) 
 
 
Reextrakcia Y      4 mol.dm -3 HNO3  ( reextrakcia Am)       HCl - H2C2O4 . 2H2O ( reextrakcia Pu ) 
H2O (1 x )        
2 mol.dm -3 HNO3 ( 2x )         
   Odparenie           Odparenie 
              
 
Šťavelanové zrážanieY                Žíhanie ( 550 0C ),  
pH= 2-3   Rozpustenie v 1 mol/dm3  HCl       Rozpustenie v konc. HNO3,  
                                                         Rozpustenie v  konc. HCl 

                                                                Rozpustenie v 1 mol.dm -3 HCl 
   Spoluzrážanie Am s NdF3           Spoluzrážanie Pu s NdF3 

 
                                                        
 
 
Beta meranie Y Alfa meranie Am          Alfa meranie Pu 
 
 
Schéma 1  Pracovná schéma rádiochemického stanovenia sledovaných 

rádionuklidov.44 
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5.5 Pracovný postup separácie plutónia s Aliquatom-336 43,44 

  

1. Výluh matrice kontaminovanej pôdy v 8 mol.dm3 HNO3 sa preniesol                   

do 250 ml kadičky, pridalo  sa 25 µl stopovacieho rádionuklidy 243Am,             

25 µl stopovacieho rádionuklidu 242Pu a 1 ml štandardizovaného nosiča  

Y3+. 

2. Do výluhu z matrice kontaminovanej pôdy sa pridalo sa  2,5 g NaNO2    

( doba kontaktu 30 minút ). Po tejto dobe  sa roztok nahrieval ( 80 oC ) 

do rozloženia dusitanu. 

3. Roztok sa ochladil na laboratórnu teplotu a skontrolovala sa  hustota 

vzorky 1,240 g .cm-3. 

4. Pripravil sa 30 % Aliquat -336 v dusičnanovej forme  podľa postupu:  30 

cm3 Aliquat-336 sa rozpustilo v 70 cm3 toluénu. Následné nasýtenie 

roztoku dusičnanmi kvapalinovou extrakciou: 2 x 4 mol.dm-3  HNO3                

( doba extrakcie 10 min ) a 1x 8 mol.dm-3 HNO3( doba extrakcie 10 min )  

5.  Pripravený výluh vzorky sa  preniesol do 250 ml Erlenmeyerovej banky 

a pridalo sa  100 ml   30 % Aliquatu-336 v NO3
- forme. 

6. Vzorky sa  trepali na laboratórnej trepačke po dobu 45 minút. 

7. V separačnom lieviku sa  fázy rozdelili. Vodná fáza sa oddelila                     

a uchovala na separáciu 241Am a 90Sr. 

8. Aliquatu-336 sa premyl 3 x 100 ml 8 mol.dm-3 HNO3 ( separácia uránu )  

a  4 x 100 ml koncentrovanej HCl ( separácia Th ). Vodná fáza 

s interferentami sa odseparovala a odstránila. Množstvo premývacích 

kyselín  ( HNO3 a HCl ) je závislé na   množstve prítomných dcérskych 

produktov U – a  Th- radu . 

9. Plutónium sa reextrahovalo 2 x 50 ml zmesi 0,025 mol.dm-3                 

H2C2O4 .0,15 mol.dm-3 HCl. Doba reextrakcie bola 2 x 20 minút.   

10. V separačnom lieviku sa vodná fáza s plutóniom oddelila do  kadičky. 

Spojené vodné reextrakčné fázy sa odparili na malý objem, ktorý sa 
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preniesol do porcelánového téglika a objem sa odparil pod infralampou 

do sucha. 

11. Prítomná organická zložka  sa odstránila   žíhaním v muflovej peci  pri 

teplote 550 
o
C,  po dobu 40 min.  

12. Do téglika po vychladnutí sa pridalo 5 ml koncentrovanej kyseliny 

dusičnej. Obsah sa odparil pod infralampou. 

13.  Do odparku sa pridalo 5 ml koncentrovanej HCl a roztok  sa opäť 

odparil do sucha. 

14. Odparok sa rozpustil postupne v 6 ml 1 mol.dm-3 HCl a pomocou pipety 

sa preniesol do plastickej 10 ml skúmavky.  

15. Plutónium sa  spoluzrážalo s NdF3 podľa postupu 5.6.   

5.6 Spoluzrážanie Pu a Am pomocou NdF3 43,44,56,57 

a) Do plastickej skúmavky obsahujúcej roztok 6 ml 1 mol.dm-3 HCl 

s Pu, poprípade Am sa pridalo 0,1ml 0,5mg /ml Nd-nosičového 

roztoku a  0,5 ml 38-40 % HF. Zmes sa premiešala do  mrazničky 

( doba kontaktu 20-30 minút ). 

b) Po uplynutí doby chladenia sa vzorka umiestila do ultrazvukovej 

nádoby  ( cca 60 s ) do suspendovania neodým fluoridovej 

zrazeniny. 

c) Vzorka sa prefiltrovala cez filtračné zariadenie na polysulfónový 

filter  ( Tuffrinový ) s priemerom  25 mm.  

d) Skúmavka sa vypláchla a následne prefiltrovala v poradí:               

2 x 2 ml  0,58 mol.dm-3 HF,  2 x 2 ml deionizovanej vody                

a 2 ml etanolu. 

e) Filter sa  vybral a po umiestnení na podložku sa  vysušil pod 

infralampou. 

f) Aktivita vzorky sa zmerala na alfa spektrometrickom meracom 

zariadení. 
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Na obrázku 9 sú znázornené časti filtračného zariadenia na prípravu preparátov pre alfa 

spektrometrické meranie a tiež samotné pripravené preparáty na alfa spektrometrické 

meranie. 

 

 

   

 

Obr. 9  Časti filtračného zariadenia na prípravu preparátov pre alfa spektrometrické 

meranie a pripravené preparáty na alfa spektrometrické meranie. 
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5.7 Pracovný postup separácie amerícia 43,48 

 

1. Polovica vzorky  z kroku (5) po kvapalinovej extrakcii separácie Pu 

s Aliquatom-336 sa dala do odváženej kadičky a odparila do sucha. 

2. Odparok sa rozpustil v   0,1 mol.dm-3 HNO3  v   objeme ekvivalentnom 

objemu soľnosti  4 mol.dm-3 NaNO3 ( 0,34 g.ml-1 ). Nerozpustnú časť sa 

oddelila centrifugáciou.  

3. pH roztoku vzorky sa upravilo na hodnotu 0,8. 

4. Pridalo sa  2 x 1/3 objemu vodnej fázy 0,3 mol.dm-3 TOPO v toluéne. 

Zmes sa premiešala  v Erlenmeyerovej  banke po dobu 15 minút. 

5. V separačnom lieviku  sa oddelila vodná fáza. Podľa potreby                   

sa organická fáza premyla s 0,1 mol.dm-3 HNO3. 

6. Amerícium sa reextrahovalo  4 mol.dm-3 HNO3 ( objem 4 mol.dm-3 

HNO3 = objemu TOPO )   po dobu 15 min. 

7. Vodná fáza sa oddelila a pretrepala s 2 x 10 ml toluénu. 

8. Po oddelení organickej a vodnej fázy sa vodná fáza odseparovala, 

preniesla do porcelánového téglika a odparila sa pod infralampou              

do odparku. 

9. Odparok  sa rozpustil v 5 ml 1 mol.dm-3 HCl a nasledovne sa odparil         

do minimálneho objemu a rozpustil  v 6 ml 1 mol.dm-3  HCl a preniesol               

do plastovej skúmavky. 

10.  Následne sa  Am spoluzrážalo  pomocou NdF3 ako plutónium43,44,56,57               

v kroku 5.6. 
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5.8   Výpočty pri alfa spektrometrickom meraní ( 238Pu, 239,240Pu, 241Am) 43 

 

Hmotnostná aktivita alfa rádionuklidov  sa vypočítala podľa vzťahu :  

            

 kde  Nvz  -   počet impulzov vzorky 

  ε    - účinnosť detekcie 

  R   -  chemický výťažok 

  mvz   -     hmotnosť vzorky 

  tvz  - doba merania vzorky 

  avz - hmotnostná aktivita vzorky 

   
 Pre štandardnú neistotu účinnosti platí vzťah        

  

 Detekčná účinnosť sa vypočítala          

kde  Nš - počet impulzov vzorky 

 tš - doba merania štandardu 

  Nf - počet impulzov pozadia 

tf - doba merania pozadia 

  Aš - aktivita štandardu 

  σ - neistota hodnoty štandardu (2,5%) 
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Pre štandardnú neistotu aktivity vzorky platí :        

 

 

Pre štandardnú neistotu výťažku platí :        

  

pričom výťažok sa vypočítal podľa vzťahu       

 

kde  NT - počet impulzov stopovacieho rádionuklidu 

   tvz - doba merania vzorky (s) 

AT - aktivita daného stopovacieho rádionuklidu ( Bq ) 

   tT - doba merania stopovacieho rádionuklidu 

   

Hodnota relatívnej štandardnej neistoty u(avz) / avz sa vypočíta podľa zákona 

propagácie neistot vzťahom  

 

 

Pre hodnotu rozšírenej  neistoty U(a) platí pre 95% štatistickú pravdepodobnosť 

približný vzťah  

U(a) = 2.u( avz ,),            (23) 

kde 2 je zaokrúhlená hodnota kvantilu 1,96 predpokladaného Gaussovho rozdelenia. 
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5.9 Charakteristika rádionuklidu stroncia  
 
 
 Stroncium-90 je štiepnym produktom uránu. Je to beta žiarič o maximálnej 

energii 0,54 MeV, ktorý sa s dobou polpremeny 28,82 r rozpadá na Y-90. Ytrium-90 

emituje žiarenie beta o energiách  0,521 MeV ( 0,01 % ), 2,28 MeV ( 99,9 % ). S dobou 

polpremeny 64,11 hod. sa rozpadá na stabilný izotop 90Zr. Za 18 dní sa ustaľuje 

radioaktívna rovnováha medzi 90Sr a 90Y na 99 %.60-62  Stanovenie 90Sr meraním 

žiarenia dcérskeho rádionuklidu je výhodnejšie z pohľadu  účinnosti merania. Merná 

aktivita  90Sr v kontaminovanej vzorke pôdy sa stanovuje  prostredníctvom dcérskeho 

produktu 90Y pomocou kvapalinovej extrakcie s tributylfosfátom ( TBP ).58,63  

 

5.10 Princíp stanovenia rádionuklidu 90Sr 
 

 Stroncium sa izoluje zo vzorky v závislosti na jeho pôvode vhodným 

separačným postupom, ktorým cieľom je zakoncentrovanie a získanie čistej frakcie bez 

nežiaducich prímesí, interferencii.  

Stroncium bolo zakoncentrované z roztoku odparením na elektrickej platni 

a následne pod  IČ lampou do sucha a rozpustené podľa potreby v 50 ml až 70 ml 

koncentrovanej HNO3. 

 

Princíp stanovenia  90Sr v kontaminovanej pôde: 

 

 90Sr je v rádioaktívnej rovnováhe s 90Y.  

 90Y je dcérsky produkt 90Sr, oddelilo sa kvapalinovou extrakciou s TBP.58,63  

 90Y je spätne extrahovanlo z organickej fázy deionizovanou vodou, 

vyzrážalo ako šťaveľan ytritý a  meralo na  beta nízkopozaďovom  meracom 

zariadení.  

 Chemický výťažok sa stanovil gravimetricky. 
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5.11 Pracovný postup separácie 90Sr 58,63 

 

1. Príprava extrakčného činidla tributylfosfátu 

 40 ml TBP sa vlialo do extrakčnej banky, pridalo sa 40 ml 

koncentrovanej a zmes sa premiešala na trepačke 5 min. 

 V oddeľovacom lieviku sa oddelila vodná fáza (odpad )                   

k organickej fáze sa pridalo 40 ml koncentrovanej HNO3 ( 2x ). 

 Pripravený nasýtený TBP sa odložil do odmerného valca a zmeral 

sa jeho objem a rozdelil na polovicu. 

2. Extrakcia s tributylfosfátom 

 Do extrakčnej banky,  ktorá obsahovala  vzorku pôdy rozpustenej 

v konc. HNO3 ( 50 - 70 ml ) a 1 ml štandardizovaného nosiča Y3+            

( 20mg/ml ) sa pridalo ½ objemu nasýteného TBP.  

 Zmes sa miešala v trepačke 5 min ( bolo potrebné  zapísať  čas 

začiatku separácie t.j narušenie rádioaktívnej rovnováhy Y a Sr ). 

  Organická fáza sa odložila do novej extrakčnej banky                     

k oddelenej vodnej fáze sa pridal zvyšný objem nasýteného TBP        

( 5 min ) anorganická fáza sa odložila do extrakčnej banky  

k prvej organickej fáze. 

    Spojené organické fázy sa premyli 3-krát s 50 ml koncentrovanej 

HNO3.  

3. Spätná extrakcia 

 15 ml deionizovanej vody. 

 15 ml 2 mol.dm-3 HNO3. 

 15 ml 2 mol.dm-3 HNO3. 

( Zmes sa trepala vždy 5 min a oddelila sa  vodná fáza, ktorá 

obsahovala 90Y od organickej ). 

4. Zrážanie šťaveľanu ytria 

 K spojeným vodným fázam po spätnej extrakcii sa pridalo              

15 ml nasýteného roztoku šťavelanu amónneho, upravilo sa         

pH = 2–3 vodným roztokom amoniaku ( zriedený 1:1 ). 

 Zmes sa zahrievala 20 min pri 70 oC a ochladila. 

 Zvážila sa  kovovú misku  s filtračným papierom na 

analytických váhach. 
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 Zrazeninu šťaveľanu ytritého sa prefiltrovala, premyla   

deionizovanou vodou a nakoniec etanolom. 

 Zrazenina sa vysušila  ( max. 50 oC,  zvážila sa spolu s kovovou 

miskou a filtračným papierom a vypočítal sa  gravimetrický 

výťažok ytria  ). 

5.    Meranie preparátu na nízkopozaďovom proporcionálnom α−β  

meracom   zariadení ( obrázok 10 ) 

 Pred meraním pripraveného preparátu na kovovej miske sa 

meralo  pozadie misky s filtračným papierom po dobu 500-

1000 min.( tf ). 

    Merala sa vzorka šťavelanu ytritého v tej istej pozícii ako 

pozadie po   dobu tp. Bolo potrebné  zapísať  čas začiatku 

merania preparátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Obr. 10   Nízkopozaďové proporcionálne α−β  meracom zariadení Tesla NA 6201     
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5.12 Výpočty pri stanovení 90Sr 63 

 

 
Objemová aktivita 90Sr sa vypočítala podľa vzťahu  

 

        am = nop / ε. R. m         ( 24 ) 

 

kde  am        -   merná aktivita 90Sr  ( Bq. kg-1 ) 

        nop      -   početnosť impulzov vzorky 90Y v čase porušenia rádioaktívnej rovnováhy    

medzi 90Sr - 90 Y,  vypočíta sa podľa vzťahu  

 

     nop  = λ. N. eλ.t  / (1- e - λ.Δt )                ( 25 ) 

 

kde  λ       -   premenová konštanta 90Y , λ = ln2 / T1/2    ( T1/2  =  64,8 hod ) 

 

          N= Npf - ⎯Nf                             ( 26 ) 

           
         Npf             -   nameraný počet impulzov preparátu spolu s pozadím 

    ⎯Nf    -   nameraný počet impulzov pozadia  

      t      -   čas od porušenia rádioaktívnej rovnováhy 90Sr - 90Y  t.j. od    

       začiatku  separácie po začiatok merania ( s ) 

Δt    -   čas merania preparátu udávajúci začiatok a koniec merania ( s ) 

     Ε  -   účinnosť detekcie meracieho zariadenia pri meraní 90Y   

      R    -   gravimetrický určený chemický výťažok  90Y  

      m    -   hmotnosť vzorky kontaminovanej zeminy 

 
 
Kombinovaná štandardná neistota objemovej aktivity 90Sr sa vypočíta podľa 

zákona propagácie neistot vzťahom  

 

ua =  a.{ ( uε / ε  )2  + ( unop/ nop )2 + ( uR/R )2 + ( uv /m )2 }1/2   ( 27 ) 

 

kde             ua                     -  je kombinovaná štandardná neistota veličiny mernej aktivity 
 
               ( uε / ε  )2   -  relatívna štandardná neistota detekčnej účinnosti  
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          ( unop/ nop )2    -  relatívna štandardná neistota početnosti impulzov preparátu 
                

( uR/R )2   -  relatívna štandardná neistota gravimetrický určeného         

                         chemického výťažku ytria 

              ( um /m )2   -   relatívna štandardná neistota hmotnosti vzorky 

 

Výpočet rozšírenej neistoty U(a) 

 

Pre hodnotu rozšírenej  neistoty U(a) platí pre 95% štatistickú pravdepodobnosť 

približný vzťah  ( 23 ) 

U(a) = 2.u( avz ,),             
kde 2 je zaokrúhlená hodnota kvantilu 1,96 predpokladaného Gaussovho rozdelenia.  

   

5.13 Časová náročnosť experimentu 

 

 Predstavu o časovej náročnosti experimentov si možno vytvoriť na základe 

vytvoreného harmonogramu prác na jednotlivé časti experimentu: 

• Sušenie vzorky  8 – 12 hodín 

• Homogenizácia  3 hodiny 

• Lúhovanie vzorky  8 hodín 

• Separácia plutónia  14 hodín  

• Separácia amerícia  6 hodín 

• Separácia stroncia  6 hodín 

• Metrológia   60 000 s 

t.j. cca jeden týždeň. Súbežne možno separovať dve vzorky na plutónium a amerícium. 

Separácia stroncia sa uskutočňuje vždy s jednou vzorkou.  
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6    VÝSLEDKY  A  DISKUSIA 

 

6.1 Tvorba lineárneho regresného modelu 

 

6.1.1 Postup výstavby lineárneho regresného modelu kontaminovanej pôdy 1036 

pre lineárnu závislosť hmotnostnej aktivity 238Pu od 239,240Pu. 

 

1)   Návrh modelu :  Na začiatku analýzy sa vždy zaradí absolútny člen β0 

a navrhnutý    model priamky bude mať najjednoduchší tvar y = β0 + β1x .   

a(238Pu) = -2,835(0,7748) + 0,3127(0,035)* a(239,240Pu)

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

a(239,240Pu)Bq.Kg-1

2

3

4

5

6

7

8

a(
23

8 Pu
)B

q.
Kg

-1

 
Obr.11   Graf regresnej priamky kontaminovanej pôdy 1036. Závislosť hmotnostnej   

aktivity 238Pu od   239,240Pu.63 

 

2) Odhadovanie parametrov: 

Klasickou metódou najmenších  štvorcov boli nájdené odhady úseku β0  

a smernice β1. Studentov t- test ukázal pri porovnávaní  t- kritéria s kritickou 

hodnotou t0,95(21-2), že úsek ( t.j absolútny  člen β0 ) a smernica  β1 sú štatisticky 

významné. 
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Tabuľka 6   Odhady parametrov β0 a β1 a ich  testy štatistickej významnosti u výberu 

kontaminovanej pôdy 1036, kde kritická hodnota t1-α /2(N-2) = 2,093. 

 

 

Parameter 

 

Odhad 

 

Smerodatná 

odchýlka 

 

Test H0: bj = 0  vs. HA:bj ≠ 0 

t-kritérium       Hypotéza H0 

 

Hladina 

významnosti 

b0 -3.072 0,7348 -4,1795 Zamietnutá 0,001 

b1 0,323 0,0313 10,340 Zamietnutá 0,000 

 

3) Základné štatistické charakteristiky regresného modelu 

 Absolútna hodnota párového korelačného koeficientu R = 0,9215 ukazuje,                        

že navrhnutý lineárny regresný model je štatisticky významný a nie je teda oprávnenie 

k prijatí hypotézy H0: y = µ, kde µ je stredná hodnota, čo je ekvivalentom tvrdenia,  že 

smernica  regresnej priamky sa významne líši od nuly. Vysoká hodnota koeficientu 

determinácie  D = 100% R2  ( 84,91% ) predstavuje percento variability, vysvetlenej 

modelom. Stredná kvadratická chyba predikcie MEP a Akaikovo informačné kritérium 

AIC sa používa k rozlíšeniu medzi niekoľkými navrhnutými modelmi. Za optimálny sa 

považuje model, pre ktorý dosahuje MEP a  AIC minimálnu hodnotu.  

 

Tabuľka 7   Štatistické charakteristiky regresie u výberu kontaminovanej pôdy 1036.40 

 

4) Regresná diagnostika. 

Obsahuje pomôcky a postupy pre interaktívnu analýzu dát, modelu a metódy, čo 

sú zložky regresného tripletu: 

 

 

 

 

Viacnásobný korelačný koeficient: R 0,9215 

Koeficient determinácie: D  0,8491 

Predikovaný koeficient determinácie: R2
P 0,6984 

Stredná kvadratická chyba predikcie: MEP 0,4410 

Akaikovo informačné kritérium: AIC -27,746 
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I. Kritika dát 

Regresná diagnostika sa skladá z analýzy niekoľko druhov grafických diagnostík  

a tabuliek rôznych rezíduí. 

 

a) Analýza klasických rezíduí:  

Táto analýza nie je príliš spoľahlivá, pretože klasické rezídua sú korelované 

s nekonštantným rozptylom, javia sa normálnejšie než náhodné chyby a nemusia tak 

indikovať náhodné silne odľahlé body. Smerodatná odchýlka by sa mala pohybovať 

v rámci experimentálnej chyby. Graf rezídua vs. predikcia ( obr.12 )  ukazuje mrak 

bodov, ako  zatiaľ podozrivé body sú indikované  11, 19, 6  je potvrdená aj 

heteroskedasticita.  

 

  Tabuľka 8  Analýza klasických reziduí.40 

 

Reziduálny súčet štvorcov: RSC 4,6310 

Priemer absolútnych hodnôt rezíduí: Me 0,3165 

Priemer relatívnych rezíduí:  Me.R 0,4937 

Odhad reziduálneho rozptylu: s2(e) 0,2439 

Odhad smerodatnej odchýlky rezíduí: s(e) 0,0958 

Odhad šikmosti rezíduí: g1(e) 4,0350  ukazuje na zošikmené asymetrické 
rozdelenie 

Odhad špicatosti rezíduí: g2(e) 4,6310  ukazuje na príliš špicaté rozdelenie 
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Obr. 12   Graf predikcie – rezídua 40 

 

b) Analýza ostatných reziduí. 
 
Jackknife reziduá indikujú len odľahlé body a tu sú to 6, 11, 19 v tabuľke 9 sú 

indikované hviezdičkou. Z diagonálnych prvkov Hii projekčnej matice sa indikuje 

len extrém 11, zobecnené diagonálne prvky Hmi indikujú len extrémy a to body              

6, 11,19. Extrémy však v našom modely nie sú na chybu. Ako podozrivé indikuje 

Atkinsonova a Cookova vzdialenosť a   faktor DFi body 6, 11, 19.   
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Tabuľka 9   Analýza ostatných rezíduí vo výstupe programu ADSTAT.40 Vplyvné   
body sú indikované hviezdičkou. 
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c) Graf vplyvných bodov 

 

 
Obr. 15 Diagnostický  graf predikovaných rezíduí indikuje bod 19 a 6 ako odľahlý         

a 11 ako extrém a súčasne odľahlý.40 

 

 

 
Obr. 16  Diagnostický   Pregibonov graf indikuje bod 6 a 11 ako silne vplyvný, zatiaľ 

čo bod 19 ako stredne vplyvný.40 
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Obr. 17  Diagnostický McCulloh Meeterov graf indikuje 6, 19 (19 na hrane) ako 

odľahlý a 11 extrém a zároveň odľahlý.40 V trojuholníkovej časti grafu sú body 1 a 13 

indikované tiež ako odľahlé. 

             
  

Obr. 18   Diagnostický  L-R graf indikuje bod 11 ako odľahlý ( mieri hore ) a hlavne 

extrém, bod 6 ako odľahlý  ( mieri smerom hore )  a bod 19  stredne vplyvný a odľahlý  

( je za hraničnou lemniskátou ).40 
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Obr. 19  Diagnostický Williamsov graf indikuje bod 6, 19, 11 ako odľahlý nad hornou 

líniou, ktorá je kritickou medzou testu a bod 11 aj ako extrém ( je ďaleko od testačnej 

zvislej línie).40  

 

Indexové grafy upozorňujú na podozrivé body, nemajú žiadnu testačnú schopnosť ako 

predchádzajúce diagnostické grafy. 

 
 
Obr. 20  Andrewsov graf upozorňuje na podozrivé body 6, 11, 13, 19, ktoré by mohli 

byť odhalené ako  vplyvné.40 
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Obr. 21   Graf normovaných rezíduí upozorňuje len  na podozrivé  body 6, 11, 13, 16, 

19,  ktoré by  mohli byť analyzované inými diagnostickými grafmi aj ako vplyvné. 40 

 

 
Obr. 22  Graf prvkov H-projekčnej matice upozorňuje len na extrémy  6, 11, 13, 17, 19, 

ktoré však navrhnutému lineárnemu modelu nevadia.40  
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d) Rankitové grafy  

 

 
 
Obr. 23   Andrewsov graf indikuje odľahlé body  11, 6, 19, ktoré silne ovplyvňujú 

testovaný lineárny model.40 

 
 

 
 
Obr. 24   Graf Jackknife rezíduí indikuje body 11, 19, 6 ako odľahlé, ktoré silne 

ovplyvňujú navrhnutý lineárny regresný model. 40 
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Obr. 25  Diagnostický graf predikovaných rezíduí indikuje bod 11 ako odľahlý a 

extrém a body 19, 6 len ako odľahlé 40 

 
Záver kritiky dát : Body 19, 6, 11 sú odľahlé a je nutné ich z dát odstrániť, bod 11 je 

tiež extrém. 

 
II. Kritika modelu  
 
Vhodnosť modelu je zrejmá z obrázku 11 regresnej priamky, nakoľko priamka výborne 

prekladá body možno konštatovať, že daný lineárny model je vhodný. S kritikou dát tiež 

súvisí Studentov test štatistickej významnosti obidvoch sledovaných parametrov 

lineárneho regresného modelu úseku b0 a smernice priamky b1. 

 

III.  Kritika metódy 

 

F- test štatistickej závislosti modelu je založený na nulovej hypotéze, že ak je model 

závislosti hmotnostnej aktivity 238Pu od 239,240Pu významný, potom variabilita 

vysvetlená modelom musí byť podstatne väčšia ako nevysvetlená variabilita. Fisher-

Snedecorov test potvrdil, že model je prijatý ako významný a rádionuklidy 238Pu 

a 239,240Pu sú silne lineárne závislé. Jearqueov-Berraov test dokázal, že klasické rezídua 

vykazujú Gaussovo normálne rozdelenie. Waldov test autokorelácie potvrdil, že 
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klasické rezídua nie sú autokorelované. Cookov-Weibergov test heteroskedasticity 

preukázal nekonštantný rozptyl rezíduí, teda heteroskedasticitu ( viď. tabuľka 9 ). 

 

 
 

Obr. 26  Graf autokorelácie tvorí mrak bodov a tým autokoreláciu vylučuje 40 

 
 

 
 
Obr. 27  Graf heteroskedasticity ukazuje na klin, čo potvrdzuje záver Cook-

Weisbergovho testu heteroskedasticity o nekonštantnom rozptyle rezíduí, teda 
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o preukázanej heteroskedasticite. To vedie k záveru, že nemožno použiť klasickú 

metódu najmenších štvorcov, ale  vážené najmenšie štvorce.40 

 
Tabuľka 9  Testovanie regresného tripletu ( dáta, model, metóda ) na výstupu 

programu ADSTAT. 

 

 
 

 
 
5) Konštrukcia spresneného modelu 

 

a) Body  6, 19, 11  sú indikované ako odľahlé a preto budú odstránené.                   

Po odstránení vplyvných bodov dôjde k zníženiu hodnôt AIC a MEP 

a k zvýšeniu hodnôt korelačného koeficientu a koeficientu determinácie               

a  získaný regresný model možno považovať za  správnejší. Výstup 

z programu ADSTAT ukazuje na nájdené parametre pre kritickú hodnotu 

Studentovho t- testu,  t1-α /2(N-2) = 2,120. 
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b)   Pretože rezídua však stále vykazujú heteroskedasticitu, čiže nekonštantný 

rozptyl, je nutné  na kompenzáciu heteroskedasticity použiť metódu vážených 

najmenších štvorcov s použitím štatistickej váhy. Nové parametre 

spresneného modelu v programe ADSTAT pre kritickú hodnotu Studentovho 

t- testu,  t1-α /2(N-2) = 2,120 vedú k týmto odhadom 

 
 

Pretože došlo k zníženiu rozhodujúcich kritérií, t.j strednej kvadratickej chybe predikcie 

MEP a Akaikovho informačného kritéria AIC o vhodnosti modelu, je možno tieto 

hodnoty považovať za lepšie a správnejšie na zostavenie škálovacieho  modelu 

kontaminovanej pôdy 1036 pre závislosť hmotnostnej aktivity rádionuklidu 238Pu          

od 239,240Pu. Vyčíslené odhady parametrov β0 a β1 označené ako  b0 a b1  pre regresný 

model sú uvedené v tabuľke 10. 

 

Tabuľka 10  Test štatistickej významnosti odhadov parametrov b0 a b1                                          

a nájdené odhady pred kritikou dát, modelu a metódy  ( horný riadok ) a po tejto kritike                          

( dolný riadok ). 

 
Parameter Odhad Smerodatná 

odchýlka 
Test H0: bj =0 vs. HA: bj ≠ 0 
t-kritérium     Hypotéza H0 

Hladina 
významnosti 

b0 -3,072 
-2,835 

0,7348 
0,7748 

-4,179 
-3,659 

Zamietnutá 0,002 

b1 0,3234 
0,3127 

0,0313 
0,035 

10,34 
8,923 

Zamietnutá 0,000 
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Tabuľka 11   Porovnanie  štatistickej charakteristiky regresie kontaminovanej pôdy   

pred kritikou dát, modelu, metódy ( horný riadok ) a po tejto kritike (dolný riadok). 

 
6)   Zhodnotenie kvality modelu 

           

Výsledný škálovací model pre monitorovanie hmotnostnej aktivity 238Pu                         

v kontaminovanej pôde 1036 má konečný tvar určený rigoróznou metódou regresného 

tripletu : 

a(238Pu)= -2,835 (0,7748) +0,3127 (0,035) * a(239,240Pu) 
 

V zátvorke je uvedený odhad smerodatnej odchýlky odhadovaného parametru. 
 

 
 
6.1.2  Postup výstavby lineárneho regresného modelu kontaminovanej pôdy 1037 

pre závislosť hmotnostnej aktivity 239,240Pu od 241Am. 

 

1)   Návrh modelu :  Na začiatku analýzy zaradí absolútny člen β0 a navrhnutý 

model   priamky bude mať tvar y = β0 + β1 x .   

 

Viacnásobný korelačný koeficient: R 0,9215 
0,9125 

Koeficient determinácie: D 0,8491 
0,8327 

Predikovaný koeficient determinácie: R2
P 0,6984 

0,8779 
Stredná kvadratická chyba predikcie: MEP 0,4410 

0,0929 
Akaikovo informačné kritérium: AIC -27,746 

-44,530 
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a(239,240Pu) = 9,059(2,04)+0,580(0,076)*a(241Am)
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 Obr. 30  Graf regresnej priamky kontaminovanej pôdy 1037. Závislosť  

hmotnostnej aktivity 239,240Pu od 241Am.63 

 

2) Odhadovanie parametrov. 

Klasickou metódou najmenších  štvorcov boli nájdené odhady úseku β0  a smernice β1. 

Studentov t- test ukázal pri porovnávaní  t- kritéria s kritickou hodnotou t0,95( 24-2 ), že 

úsek  t. j. β0  a smernica  β1 sú štatisticky významné. 

 

Tabuľka 12  Odhady parametrov β0 a β1  a ich testy významnosti výberu 

kontaminovanej pôdy  1037, kde kritická hodnota t1-α /2(N-2) = 2,074. 

 

Parameter Odhad Smerodatná 

odchýlka 

Test H0 : bj = 0 vs. HA : bj ≠ 0 

t- kritérium        Hypotéza H0 

Hladina 

významnosti

b0 10,305 3,1845 3,2361 Zamietnutá 0,001 

b1 0,53009 0,1186 4,4708 Zamietnutá 0,000 

 

3) Základné štatistické charakteristiky  

Párový korelačný koeficient R ukazuje, že zvolený model je štatisticky významný. 

Koeficient determinácie D predstavuje 47,60% bodov, ktoré vyhovujú regresnému 

modelu. Hodnota MEP a AIC slúžia pre optimalizáciu modelu.  
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Tabuľka 13  Základné štatistické charakteristiky u výberu kontaminovanej pôdy 1037.  

 

4) Regresná diagnostika 

 

I.     Kritika dát  

 

a)   Analýza klasických rezíduí  

Graf rezíduá vs. predikcia (obr. 31) ukazuje mrak bodov, ako podozrivé sú indikované 

body 17, 8, 23, 8. Je  potvrdená aj heteroskedasticita.    

 

Tabuľka 13  Analýza klasických reziduí 40       

  

 

Viacnásobný korelačný koeficient: R 0,6899 

Koeficient determinácie: D  0,4760 

Predikovaný koeficient determinácie: R2
P 0,6303 

Stredná kvadratická chyba predikcie: MEP 2,7354 

Akaikovo informačné kritérium: AIC 24,793 

Reziduálny súčet štvorcov: RSC 57,079 

Priemer absolútnych hodnôt rezíduí: Me 1,1167 

Priemer relatívnych rezíduí: Me.R 4,7730 

Odhad reziduálneho rozptylu: s2(e) 2,5954 

Odhad smerodatnej odchýlky rezíduí: s(e) 1,6107 

Odhad šikmosti rezíduí: g1(e) -1,049 

Odhad špicatosti rezíduí: g2(e) 5,8310    ukazuje špicaté rozdelenie 
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Obr. 31  Graf predikcie – rezídua 40  

 

b)   Analýza ostatných rezíduí. 

Jackknife rezíduá indikujú len odľahlé body 19, 23.  Z diagonálnych prvkov Hii 

projekčnej matice sa indikujú len extrémy 8, 9, 17,  zobecnené diagonálne prvky 

Hmi indikujú len extrémy a to body 17, 19, 23. Ako podozrivé body  indikuje 

Atkinsonova a Cookova vzdialenosť a rovnako  faktor DFi body 17, 19 a 23 

(viď príloha 1).      

c) Graf vplyvných bodov 

 

 
Obr. 35   Diagnostický graf predikovaných rezíduí indikuje bod 17, 19, 23 ako odľahlé. 
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Obr. 36   Diagnostický Diagnostický Pregibonov graf indikuje bod 19 ako silne 

vplyvný a bod 23  a 17 ako stredne vplyvný.40 

 

 
 

Obr. 37  Diagnostický McCulloh Meeterov graf indikuje 23, 19 ako odľahlý a 17, 8  a 9 

ako extrémy.40  
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Obr. 38   Diagnostický L-R graf indikuje bod 19 ako silne odľahlý a bod 17 extrém 

a body 23 ako stredne vplyvný a odľahlý ( je za hraničnou lemniskátou ).40 

 

 
      
Obr. 39   Diagnostický Williamsov graf indikuje bod 19, 23 ako odľahlý nad hornou 

líniou, ktorá je kritickou medzou testu a body 17, 8, 9 ako extrémy.40 
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d) Indexové grafy  
  

 
 
Obr. 40  Andrewsov graf upozorňuje na podozrivé body 8, 17, 19, 23, ktoré by mohli 

byť odhalené aj ako vplyvné.40  

 

 
 

Obr. 41   Graf normovaných rezíduí upozorňuje len na podozrivé body 19, 23, ktoré by 

mohli byť analyzované inými diagnostickými grafmi aj ako vplyvné.40 
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e) Rankitové grafy  
 

 
 
Obr. 42   Andrewsov graf indikuje odľahlé body 19, 23, 17, ktoré silne ovplyvňujú 

testovaný lineárny regresný model.40 

 

 
 
 
Obr. 43  Graf Jackknife reziduí indikuje body 19, 23, ktoré silno ovplyvňujú navrhnutý 

lineárny regresný model.40 
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Obr. 44  Diagnostický graf predikovaných rezíduí indikuje ako odľahlé body 19, 23.40 
 
Záver kritiky dát : Body 19, 23 sú odľahlé a je potrebné ich vylúčiť, bod 17 je 

extrém. 

 
II. Kritika modelu  

 

Z obrázku 30  možno posúdiť, že preloženie bodov priamkou možno akceptovať            

a lineárny model je vhodný. S kritikou dát tiež súvisí Studentov test štatistickej 

významnosti obidvoch sledovaných parametrov lineárneho regresného modelu úseku b0 

a smernice priamky b1. 

 

III.  Kritika metódy 

 

Fisherov - Snedecorovým test významnosti regresie  potvrdil, že navrhnutý model je 

prijatý ako významný,  závislá premenná hmotnostná aktivita 239,240Pu a nezávislá 

premenná aktivita 241Am sú silne lineárne závislé.  Závery štatistických testov ukazujú, 

že všetky predpoklady MNŠ nie sú splnené, predovšetkým Jeargue- Beerov test 

normality reziduí ukazuje, že klasické rezíduá nevykazujú normálne rozdelenie                     

a  Cook-Weisbergov test heteroskedasticity, že rezíduá majú nekonštantný rozptyl                  
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( viď tabuľka 15 ) ide teda o preukázanie heteroskedasticity. To vedie k záveru, že 

nemožno použiť klasickú metódu najmenších štvorcov, ale váženú metódu najmenších 

štvorcov.

 
Obr. 45 Graf autokorelácie tvorí mrak bodov, odľahlé body 18, 19, 22, 23, 20 40 

 

 
 

Obr. 46  Graf heteroskedasticity ukazuje na klin, čo potvrdzuje záver Cook-

Weisbergovho testu heteroskedasticity o nekonštantnom rozptyle rezíduí.40 
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Tabuľka 15   Testovanie regresného tripletu ( dáta, model, metóda ) na výstupu 

programu ADSTAT.40 

 

 

 
 

5) Konštrukcia spresneného modelu 

a)  Body č. 23, 19 sú indikované ako odľahlé a preto budú odstránené, bod 17 je 

extrém. Po odstránení odľahlých bodov  dôjde  k  zníženiu hodnôt AIC a MEP 

a regresný model možno považovať za správnejší. Výstup z programu ADSTAT 

ukazuje na nájdené parametre pre kritickú hodnotu Studentovho t- testu,                 

t1-α /2(N-2) = 2,086 : 
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b) Pretože rezíduá vykazujú heteroskedasticitu je nutné na kompenzáciu 

heteroskedasticity použiť metódu vážených najmenších štvorcov. Nové parametre 

spresneného modelu v programe ADSTAT vedú k týmto odhadom                            

pre t1-α /2(N-2) = 2,086 : 

        

 
 

Pretože po použití štatistickej váhy na kompenzáciu heteroskedasticity došlo 

k zvýšeniu hodnôt AIC a MEP oproti modelu bez použitia štatistických váh takto 

spresnený model sa nepovažuje za správnejší. Nájdené parametre pre získaný model 

kontaminovanej pôdy 1037 závislosti aktivity  239,240Pu od aktivity 241Am sú 

uvedené v tabuľke 16 a 17.   

 

Tabuľka 16    Test štatistickej významnosti odhadov parametrov b0 a b1  a nájdené 

odhady pred kritikou dát, modelu a metódy ( horný riadok ) a po tejto kritike  (dolný 

riadok) odstránení vplyvných bodov. 

 
Parameter Odhad Smerodatná 

odchýlka 

Test H0: bj vs. HA: bj ≠ 0 

t- kritérium       Hypotéza H0 

Hladina 

významnosti 

b0 10,305 
9,0588 

3,1845 
2,0404 

3,2361 
4,4397 

Zamietnutá 0,001 

b1 0,5300 
0,5795 

0,1186 
0,0757 

4,4708 
7,6564 

Zamietnutá 0,000 
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Tabuľka  17    Porovnanie  štatistickej charakteristiky regresie kontaminovanej 

pôdy   pred kritikou ( horný riadok ) a po kritike dát, modelu a metódy                     

(dolný riadok ). 

 
 
6) Zhodnotenie kvality modelu 

  
Výsledný model pre monitorovanie rádionuklidu 239,240Pu     kontaminovanej pôde 

1037 z experimentárneho lyzimetra  má konečný tvar, určený rigoróznou metódou 

regresného tripletu: 
 

a(239,240Pu) = 9,0588(2,0404) + 0,57954(0,07569) * a(241Am) 

 
V zátvorke je uvedený odhad smerodatnej odchýlky odhadovaného parametru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viacnásobný korelačný koeficient: R 0,6899 
0,8635 

Koeficient determinácie: D  0,4760 
0,7456 

Predikovaný koeficient determinácie: R2
P 0,6303 

0,8253 
Stredná kvadratická chyba predikcie: MEP 2,7354 

1,1693 
Akaikovo informačné kritérium: AIC 24,793 

2,4677 
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6.1.3 Postup výstavby lineárneho regresného modelu bazénu dlhodobého skladu 

v období 1981-1991 pre závislosť objemovej aktivity 90Sr  od  137Cs. 

 

Tabuľka  18   Hodnoty objemových aktivít rádionuklidov 137Cs a 90Sr v bazéne DS. 

a (137Cs) Bq.dm-3 a(90Sr) Bq.dm-3 
1,43E+07 7,90E+03 
1,46E+07 1,00E+03 
1,48E+07 3,10E+03 
1,43E+07 2,30E+03 
1,44E+07 7,00E+03 
1,46E+07 1,70E+03 
1,45E+07 2,60E+03 
1,49E+07 2,20E+03 
1,46E+07 1,90E+03 
1,49E+07 7,10E+03 
1,48E+07 7,30E+03 
2,25E+08 2,80E+04 
9,80E+07 6,50E+03 
9,80E+07 5,50E+03 
9,60E+07 1,32E+03 
9,20E+07 4,50E+03 
9,90E+07 4,80E+03 
9,70E+07 4,40E+03 
9,80E+07 4,40E+03 
9,60E+07 8,40E+03 
1,09E+07 6,40E+03 
8,48E+07 4,30E+04 
2,10E+07 9,00E+03 
2,44E+07 9,00E+03 
3,34E+07 1,60E+03 
1,10E+08 5,10E+03 
1,02E+08 5,40E+04 
8,65E+07 6,80E+04 
8,68E+07 1,60E+04 
1,09E+08 2,18E+04 
1,07E+08 2,34E+04 
1,27E+08 5,40E+04 
1,38E+08 7,50E+04 
2,25E+08 1,50E+04 
3,59E+08 3,74E+04 
3,00E+08 1,88E+04 
2,10E+08 7,40E+04 
2,24E+08 2,39E+04 
2,01E+08 3,02E+04 
1,55E+08 2,40E+04 
2,00E+08 3,24E+04 
2,75E+08 2,70E+04 
2,37E+08 3,25E+04 
2,05E+08 3,15E+04 
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1) Návrh modelu :  Na začiatku analýzy sa zaradil absolútny člen β0 a navrhnutý 

model priamky  y = β0 + β1 x .   

 
a(90Sr)=3993(2450) + 9,734E-5(1,739E-5) * a(137Cs)
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Obr. 47   Graf regresnej krivky bazénu dlhodobého skladu  závislosti objemovej 

aktivity a(90Sr) od  a(137Cs). 63  

 
2) Odhadovanie parametrov: 

Klasickou metódou najmenších  štvorcov boli nájdené odhady úseku β0  

a smernice β1. Studentov t- test ukázal pri porovnávaní t- kritéria s kritickou 

hodnotou t0,95(44-2), hypotéza H0  pre úsek  β0 je akceptovaná  a smernica β1 je 

štatisticky významná. 

 

Tabuľka 19    Odhady parametrov β0 a β1  a ich testy štatistickej významnosti  

u výberu bazénu DS,  kde kritická hodnota t1-α /2(N-2) = 2,018. 

 

Parameter Odhad Smerodatná 

odchýlka 

Test  H0 : bj = 0  vs.  HA : bj ≠ 0 

t - kritérium     Hypotéza H0 

Hladina 

významnosti

b0 7,0119E+03 4,234E+03 1,656 Akceptovaná 0,105 

b1 1,1195E-04 3,00E-05 3,7293 Zamietnutá 0,001 
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3) Základné štatistické charakteristiky  

Párový korelačný koeficient R ukazuje, že zvolený model je štatisticky významný. 

Koeficient determinácie D ale predstavuje len 24,88% bodov, ktoré vyhovujú 

regresnému modelu.  

 

 Tabuľka  20   Štatistické hodnoty regresie bazénu DS 

 
4) Regresná diagnostika 

 

I. Kritika dát 

a) Analýza klasických rezíduí  

Graf rezidua vs. redikcia ukazujú mrak bodov. Je indikovaná 

heteroscedasticita.  

 

 
 
     Obr. 48  Graf predikcie – rezídua.40 
 
 
 
 
 

Viacnásobný korelačný koeficient: R 0,4988 

Koeficient determinácie: D 0,2488 

Predikovaný koeficient determinácie: R2
P 0,4369 

Stredná kvadratická chyba predikcie: MEP 3,276 E+08 

Akaikovo informačné kritérium: AIC 8,6334E+02 
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b) Analýza ostatných rezíduí  

Jackknife rezíduá indikujú len odľahlé body a to body 27, 28, 33, 37.                            

Z diagonálnych prvkov  Hii projekčnej matice sa indikujú len extrémy a to body      

8, 9, 17, zobecnené diagonálne prvky Hmi indikujú extrémy 35, 36, 42. Ako 

podozrivé body  rovnako indikuje Atkinsonova a Cookova vzdialenosť a rovnako 

 faktor DFi body 28, 33, 36, 37 (viď príloha 2 ). 

 

c) Graf vplyvných bodov 

 

 
 
Obr. 49   Diagnostický graf predikovaných rezíduí indikuje body 33, 23, 28, 37, 27, 32, 

22 ako odľahlé.40 
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Obr. 50  Diagnostický Pregibonov graf indikuje body 33, 28, 35 ako silne vplyvné 

zatiaľ čo body 37, 36 ako stredne vplyvné.40 

 

 
 

Obr. 51  Diagnostický graf McCulloh Meeterov graf indikuje body 27, 28, 33, 37 ako 

odľahlé a 36, 35, 42 sú indikované ako extrémy.40  

 



S.Dulanská, Štúdium korelačných a škálovacích faktorov rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch 

    88 
 

 
Obr. 52   Diagnostický L-R graf indikuje body 35 a 36 ako odľahlé  a aj  ako extrémy 

a body 37, 27, 28, 33 ako  odľahlé.40  

 

 
 

Obr. 53   Diagnostický Williamsov graf indikuje bod 33, 28, 37, 27 ako odľahlé a body 

36, 42, 35 ako extrémy.40 
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d) Indexové grafy  
 

 
 
Obr. 54   Andrewsov graf upozorňuje na  podozrivé body 22, 28, 33, 37, 42, ktoré by 

mohli byť odhalené aj ako vplyvné.40 

 
  
Obr. 55   Graf normovaných rezíduí upozorňuje len na podozrivé  body 37, 36, 33, 28, 

22, ktoré by mohli byť analyzované inými diagnostickými grafmi aj ako vplyvné.40 
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e) Rankitové grafy  
 

 

 
 
 
Obr. 56    Graf Rankit - normalizovaných rezíduí indikuje ako odľahlé body 22, 32, 27, 

37, 28, 33.40 

 
 
Obr. 57  Graf Jackknife rezíduí indikuje ako odľahlé body 22, 32, 27, 37, 28, 33, 36, 

ktoré silno ovplyvňujú navrhnutý lineárny model.40 

 
Záver kritiky dát : Body 28, 27, 33, 37 sú odľahlé, je potrebné  ich z dát odstrániť, 

body 35, 36 sú extrémy. 
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II. Kritika modelu  
 

S kritikou dát tiež súvisí Studentov test štatistickej významnosti obidvoch sledovaných 

parametrov lineárneho regresného modelu, tu úseku b0 a smernice priamky b1. 

 

III. Kritika metódy 

 

Fisherov-Snedecorovým testov významnosti regresie  potvrdil, že navrhnutý model je 

prijatý ako významný,  závislá premenná a nezávislá premenná  sú  lineárne závislé.  

Závery štatistických testov ukazujú, že všetky predpoklady metódy najmenší štvorcov 

nie sú splnené, predovšetkým Jeargue- Beerov test normality rezíduí ukazuje, že 

klasické rezíduá nevykazujú normálne rozdelenie a Cook-Weisbergov test 

heteroskedasticity preukázal nekonštantný rozptyl rezíduí, čiže heteroskedasticitu              

( viď tabuľka 21 ). Po tomto závere nie je vhodné použiť klasické najmenšie štvorce, ale 

vážené najmenšie štvorce. 

 
Tabuľka 21  Testovanie regresného tripletu bazénu DS 40 
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5) Konštrukcia spresneného modelu 

 

 Body 28, 27, 33, 37   boli indikované ako odľahlé  a body  35, 36 ako extrémy.                       

Po odstránení odľahlých bodov dôjde  k výraznému  zníženiu hodnôt AIC a MEP 

a k zvýšeniu hodnôt korelačného koeficientu a koeficientu determinácie a získaný 

model možno považovať za správnejší. Výstup z programu ADSTAT ukazuje na 

nájdené parametre pre kritickú hodnotu Studentovho t-testu,  t1-α /2(N-2) = 2,024: 

  

    
        

   
Tabuľka 21  Test štatistickej významnosti odhadov parametrov b0 a b1  a nájdené 

odhady pred kritikou dát, modelu a metódy ( horný  riadok ) a po kritike ( dolný riadok ) 

 

Parameter Odhad Smerodatná 

odchýlka 

Test H0 : bj =0  vs.  HA : bj ≠ 0 

 t- kritérium     Hypotéza H0 

Hladina 

významnosti

b0 7,012E+03 
3,993E+ 03 

4,234E+03 
2,450E+03 

1,656 
1,6297 

Akceptovaná 0,111 

b1 1,1195E-04 
9,7341E-05 

3,00E-05 
1,7388E-05

3,7293 
5,5982 

Zamietnutá 0,000 

      
 
Tabuľka 22   Porovnanie  štatistickej charakteristiky regresie kontaminovanej pôdy   

pred  kritikou dát, modelu, metódy ( horný riadok ) a po ( dolný riadok ). 

 
 

Viacnásobný korelačný koeficient: R 0,4988 
0,6723 

Koeficient determinácie: D  0,2488 
0,4519 

Predikovaný koeficient determinácie: R2
P 0,4369 

0,6396 
Stredná kvadratická chyba predikcie: MEP 3,276 E+08 

1,056E+08 
Akaikovo informačné kritérium: AIC 8,6334E+02 

7,04E+02 
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6) Zhodnotenie kvality modelu 

  
Výsledný model pre možné monitorovanie rádionuklidu 90Sr v bazéne DS  bude 

mať konečný tvar, určený rigoróznou metódou regresného tripletu: 

 

       a(90Sr) = 3993(2450) + 9,734E-05(1.7388E-05) * a(137Cs) 
 
 

6.1.4 Výsledky regresnej diagnostiky kontaminovanej pôdy 1036 z lyzimetrického 

políčka 

 

Lineárny regresný model bol  budovaný a testovaný pre lineárne závislosti:                
238Pu = b0 + b1

239,240Pu, 241Am = b0 + b1
239,240Pu,   90Sr = b0 + b1

239,240Pu,                     
238Pu = b0 + b1

241Am, 239,240Pu = b0 + b1
241Am, 90Sr = b0 + b1

241Am. Regresnou 

diagnostikou boli kritikou regresného tripletu identifikované a odstránené 

z experimentálnych dát vplyvné body.  

Vysoká hodnota korelačného koeficientu R a koeficientu determinácie                   

D potvrdila štatistickú významnosť pre sledovanú lineárnu závislosť modelov           
238Pu = b0 + b1

239,240Pu, 241Am = b0 + b1
239,240Pu,  238Pu = b0 + b1

241Am,                  
239,240Pu = b0 + b1

241Am kontaminovanej pôdy 1036 experimentálneho lyzimetra.            

F- test potvrdil štatistickú významnosť aj pre lineárne modely  90Sr = b0 + b1
239,240Pu, 

90Sr = b0 + b1
241Am. 

         Jeargue- Beerov test normality reziduí ukazuje, že klasické rezíduá vykazujú 

normálne rozdelenie pre každý regresný model  a  Cook-Weisbergov test 

heteroskedasticity, že rezíduá majú konštantný rozptyl ( viď tabuľka 23 ) pre všetky 

prijaté regresné modely. Hodnoty strednej kvadratickej chyby predikcie MEP 

a Akaikovho informačného kritéria AIC sa použili na rozlíšenie medzi navrhnutými 

modelmi a vytvorenie vhodného škálovacieho modelu vhodného na monitorovanie 

príslušného rádionuklidu.  

Vytvorený a regresnou diagnostikou overený regresný model pre každú 

závislosť je uvedený v obrázkoch 66-71. Výsledky regresnej diagnostiky sú uvedené 

v tabuľke 23.  
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Tabuľka  23  Výsledky  regresnej diagnostiky analyzovaného výberu kontaminovanej 

pôdy 1036. 

                               Výber kontaminovanej pôdy  1036 

Sledovaná nezávislá premenná x 
239,240Pu 239,240Pu 239,240Pu 241Am 241Am 241Am 

Predikovaná závislá premenná   y 
238Pu 241Am 90Sr 239,240Pu 238Pu 90Sr 

Stanovené parametre 

Odhad úsek 0b priamky -2,835 9,559 10809,967 -4,536 -3,384 7647,692 

Štandartná odchýlka 0( )s b  0,775 1,908 2279,725 3,637 0,973 3161,304 

Odhad smernice 1b priamky 0,313 0,647 312,813 1,123 0,311 420,172 

Štandartná odchýlka 1( )s b  0,035 0,082 96,825 0,146 0,039 126,450 

Korelačný koeficient  R 0,913 0,882 0,606 0,870 0,883 0,617 

Koeficient determinácie D 0,832 0,778 0,367 0,756 0,780 0,380 

F kritérium, critF = 4,413, 

H0: korelácia je významná  
154,31, A 62,91, A 10,438, A 59,017, A 63,658, A 11,041, A 

MEP kritérium pre vhodnejši model 0,093 1,684 4434050 4,250 0,316 3512759 

 
AIC kritérium pre vhodnejši model 

 
 

-44,570 11,542 295,144 26,296 -22,679 294,724 

s(e) odhad smerodatnej odchýlky 0,335 1,273 1527,344 1,788 0,541 1511,385 

Cook-Weisberg test, 
2
critχ = 3,841 

2,678, A 0,638, A 4,458, R 1,717, A 0,061, A 7,648, R 

Jarque-Berra test, 2
critχ = 5,991, 

H0: normalita je významná  
2,684, A 0,719, A 0,724, A 0,760, A 1,372, A 0,723, A 

Wald's test, 2
critχ = 3,861, 

H0: autokorelácia je významná 
0,214, A 1,294, A 1,330, A 0,030, A 0,153, A 0,490, A 

Nájdené outliery 6,19,11 12 0 0 6 0 

 
Poznámka:  A – H0 je akceptovaná, R – H0 je zamietnutá 
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Tabuľka  24 Hodnoty hmotnostnej aktivity 238Pu, 239,240Pu, 90Sr a 241Am                           

vo výbere kontaminovanej pôde 1036. 

 
 
 
 
 
 

 
a (239,240Pu ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

 
a ( 238Pu ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

 
a(241Am ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 
 

 
a (90Sr ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

25,80 ± 5,15 5,98 ± 1,30 26,14 ± 5,32 17010 ± 1337 

25,87 ± 5,18 5,27 ± 1,16 27,11 ± 5,27 17612 ± 1414 

21,47 ± 4,33 3,79 ± 0,86 22,20 ± 4,46 16885 ± 1328 

22,11 ± 4,06 4,11 ± 0,80 22,76 ± 4,56 17465 ± 1367 

22,43 ± 4,46 4,10 ± 0,91 24,41 ± 4,98 19085 ± 1480 

27,30 ± 5,45 6,99 ± 1,51 26,29  ± 5,21 17209 ± 1344 

21,47 ± 4,33 3,79 ± 0,86 25,70  ± 5,12 16999 ± 1338 

26,41 ± 5,60 5,90 ± 1,39 27,86 ± 5,65 17246 ± 1359 

21,30 ± 4,29 3,86 ± 0,87 24,46 ± 5,00 18843 ± 1488 

21,31 ± 4,36 3,85 ± 0,89 23,93 ± 4,97 18786 ± 1483 

34,71 ± 7,80 7,24 ± 1,89 32,06  ± 6,45 18289 ± 1426 

25,60 ± 5,22 5,30 ± 1,20 28,92  ± 5,95 24656 ± 1918 

19,03 ± 3,87 3,52 ± 0,80 22,96  ± 4,68 18600 ± 1489 

23,53 ± 4,83 4,27 ± 0,99 25,52  ± 5,25 19370 ± 1614 

21,62 ± 4,24 3,57 ± 0,78 23,88  ± 4,92 18481 ± 1490 

22,88 ± 4,56 3,81 ± 0,85 23,55  ± 4,79 18869 ± 1468 

19,44 ± 3,89 3,27 ± 0,73 21,70  ± 4,61 17805 ± 1330 

21,21 ± 4,35 4,04 ± 0,93 25,04  ± 5,25 16708 ± 1236 

19,15 ± 3,75 2,20 ± 0,49 20,47  ± 4,25 16050 ± 1264 

22,84 ± 4,39 4,22 ± 0,86 22,13  ± 4,21 15594 ± 1209 

22,55 ± 4,33 4,20 ± 0,84 22,22  ± 4,13  
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a(238Pu)Bq.kg-1 = -2,835(0,775)+0,313(0,035)*a(239,240Pu)
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Obr.  66   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 238Pu od 239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1036.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  154,32 preukázal, že  lineárny model je štatisticky. 

a(241Am)= 9,559(1,908) + 0,647(0,082)*a(239,240Pu)
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Obr. 67  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 241Am od 239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1036.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  62, 924 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  
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a(90Sr) = 10809(2280) + 312,8(96,8)* a(239,240Pu)
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Obr. 68  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 90Sr od  239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1036.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  10,44 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 

a(239,240Pu)Bq.Kg-1 = -4,536(3,63)+1,123(0,146)*(241Am)
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Obr. 69  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 239,240Pu od 241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1036.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 59,017 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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a(238Pu)= -3,384(0,91)+0,311(0,039)*a(241Am)
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Obr. 70  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 238Pu od 241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1036.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 63,658  preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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a(90Sr) = 7647(3161) +420(126)* a(241Am)

 
Obr.  71  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 90Sr od  241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1036.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  11,041 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  
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6.1.5 Výsledky regresnej diagnostiky kontaminovanej pôdy 1036 z lyzimetrického 

políčka. 

 

Vysoká hodnota korelačného koeficientu R a koeficientu determinácie D 

potvrdila štatistickú významnosť pre sledovanú lineárnu závislosť modelov                
238Pu = b0 + b1

239,240Pu, 241Am = b0 + b1
239,240Pu,  238Pu = b0 + b1

241Am, 239,240Pu = b0 + 

b1
241Am kontaminovanej pôdy 1037 experimentálneho lyzimetra. F- test nepotvrdil 

štatistickú významnosť pre lineárne modely  90Sr = b0 + b1
239,240Pu, 90Sr = b0 + b1

241Am. 

         Jeargue- Beerov test normality rezíduí ukazuje, že klasické rezíduá vykazujú 

normálne rozdelenie pre každý regresný model.  Závery štatistických testov ukazujú, že 

všetky predpoklady MNŠ nie sú splnené, predovšetkým Cook-Weisbergov test 

heteroskedasticity, nakoľko rezíduá majú nekonštantný rozptyl ( viď tabuľka 24 ).  

Vytvorený a regresnou diagnostikou overený regresný model pre každú 

závislosť je uvedený v obrázkoch 72-77. Výsledky regresnej diagnostiky sú uvedené 

v tabuľke 25.  
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Tabuľka 25   Výsledky  regresnej diagnostiky  analyzovaného výberu kontaminovanej 

pôdy 1037. 

                               Výber kontaminovanej pôdy  1037 

Sledovaná nezávislá premenná x 
239,240Pu 239,240Pu 239,240Pu 241Am 241Am 241Am 

Predikovaná závislá premenná  y 
238Pu 241Am 90Sr 239,240Pu 238Pu 90Sr 

Stanovené parametre 

Odhad úsek 0b priamky -5,627 5,742 10467 9,059 -2,878 13354 
Štandartná odchýlka 0( )s b  0,865 4,053 5530 2,040 -1,008 5023 

Odhad smernice 1b priamky 0,420 0,874 196 0,580 0,282 79 

Štandartná odchýlka 1( )s b  0,037 0,165 225 0,076 0,004 187 

Korelačný koeficient  R 0,930 0,764 0,187 0,863 0,867 0,090 

Koeficient determinácie D 0,964 0,584 0,035 0,746 0,751 0,0081 

F kritérium,  critF = 4,300,  
H0: korelácia je významná 

139,88, A 28,050, A 0,757, R 58,613, A 57,257, A 0,180, R 

MEP kritérium pre vhodnejši model 0,165 3,626 5604472 1,169 0,282 6,86E+06 

 
AIC kritérium pre vhodnejši model 

 
 

-43,880 23,752 358,631 2,469 -27,682 378,238 

s(e) odhad smerodatnej odchýlky 0,385 1,643 2332,850 1,013 0,494 2540,544 

Cook-Weisberg test, 
2
critχ = 3,841 17,830, R 27,860, R 30,631, R 120,860, R 169,090, R 66,930, R 

Jarque-Berra test, 2
critχ = 5,991, 

H0: normalita je významná  
2,167, A 1,129, A 0,544, A 0,740, A 0,483, A 0,197, A 

Wald's test, 2
critχ = 3,861, 

H0: autokorelácia je významná 
4,690, R 1,340, A 0,478, A 0,357, A 0,050, A 0,948, A 

Nájdené outliery 20,22,6 27,23 0 19,23 19,22,23 0 

 
 
Poznámka:  A – H0 je akceptovaná, R – H0 je zamietnutá 
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Tabuľka 26  Hodnoty hmotnostnej aktivity 238Pu, 239,240Pu, 90Sr a 241Am vo výberu  

kontaminovanej pôde 1037. 

 
 

a (239,240Pu ± 2δ) 
[Bq.kg-1] 

 
a ( 238Pu ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

 
a(241Am ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 
 

 
a (90Sr ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

25,52 ± 5,10 4,84 ± 1,07 27,19 ± 5,61 12936 ± 1067 

22,02 ± 4,42 3,82 ± 0,86 25,07 ± 5,20 11848 ± 984 

27,80 ± 5,83 6,37 ± 1,48 27,23 ± 5,64 15839 ± 1267 

27,08 ± 5,51 6,22 ± 1,39 31,08 ± 6,20 15488 ± 1267 

24,84 ± 4,96 4,98 ± 1,10 28,53 ± 591 10727 ± 875 

24,87 ± 4,89 4,10 ± 0,90 27,52 ± 5,69 16618 ± 1341 

26,96 ± 5,40 5,38 ± 1,20 28,47 ± 5,58 15163 ± 1224 

20,51 ± 4,12 3,30 ± 0,75 21,02 ± 5,51 14568 ± 1205 

27,78 ± 5,53 6,52 ± 1,41 31,78 ± 8,01 15788 ± 1273 

25,76 ± 5,72 5,74 ± 1,46 26,42 ± 6,97 17733 ± 1435 

23,25 ± 4,67 3,78 ± 0,86 24,95 ± 5,19 16955 ± 1362 

24,73 ± 4,83 4,30 ± 0,93 26,93 ± 5,70 15366 ± 1270 

24,64 ± 5,07 4,36 ± 1,01 25,15 ± 7,91 19613 ± 1533 

25,84 ± 5,13 4,80 ± 1,06 27,35 ± 5,79 18461 ± 1468 

23,40 ± 4,98 4,31 ± 1,06 26,13 ± 5,46 20342 ± 1618 

25,80 ± 5,05 4,63 ± 1,00 28,98 ± 6,01 15550 ± 1257 

22,14 ± 4,45 3,44 ± 0,78 19,94 ± 4,07 14757 ± 1194 

22,73 ± 4,62 4,32 ± 0,99 25,70 ± 5,31 17327 ± 1426 

19,61 ± 3,73 3,08 ± 0,64 27,02 ± 5,77 12243 ± 1028 

23,07 ±  4,85 4,96 ± 1,18 27,66 ± 5,90 17321 ± 1377 

25,38 ± 5,05 5,38 ±1,17 29,19 ± 5,67 14708 ± 1172 

24,37 ± 4,88 5,58 ± 1,22 25,07 ± 5,34 17503 ± 1365 

26,54 ± 5,18 5,42 ± 1,15 24,43 ± 5,09 15699 ± 1239 

22,56 ± 4,44 3,30 ± 0,74 24,49 ± 5,23  

22,89 ± 4,38 3,54 ± 0,74 24,40 ± 6,10  

23,36 ± 5,43 4,24 ± 1,12   

25,52 ± 5,10 4,84 ± 1,07   
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a(238Pu) = -5,627(0,865)+0,420(0,037)*a(239,240Pu)
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Obr. 72  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 238Pu od  239,240Pu vo 

výbere kontaminovanej pôdy 1037.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  139,88, preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  

a(241Am) = 5,742(4,053)+0,874(0,165)*a(239,240Pu)
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Obr.  73   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 241Am od 239,240Pu 

kontaminovanej pôdy 1037.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti regresie            

Fexp= 28,05 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  
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a(90Sr) = ...lineárny regresný model nie je štatisticky významný
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Obr. 74  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 90Sr od 239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1037.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  0,757 preukázal, že  lineárny model je štatisticky nevýznamný. 

a(239,240Pu) = 9,059(2,04)+0,580(0,076)*a(241Am)
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Obr. 75   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 239,240Pu od  241Am u 

výberu kontaminovanej pôdy 1037.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  58,613 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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a(238Pu)= -2,878(1,008)+0,282(0,004)*a(241Am)

18 20 22 24 26 28 30 32 34

a(241Am)Bq.kg-1

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0
a(

23
8 P

u)
Bq

.k
g-1

 

 
Obr.  76   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity  238Pu od  241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1037.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 57,257 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.. 

       a(90Sr) = ....lineárny regresný model nie je štatisticky významný
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Obr.  77    Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity  90Sr od 241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1037.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 0,180  preukázal, že  lineárny model je štatisticky nevýznamný.  
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6.1.6 Výsledky regresnej diagnostiky kontaminovanej pôdy 1038 z lyzimetrického 

políčka. 

 

Vysoká hodnota korelačného koeficientu R a koeficientu determinácie D 

potvrdila štatistickú významnosť pre sledovanú lineárnu závislosť modelov               
238Pu = b0 + b1

239,240Pu, 241Am = b0 + b1
239,240Pu, 238Pu = b0 + b1

241Am,                   
239,240Pu = b0 + b1

241Am kontaminovanej pôdy 1038.  F- test nepotvrdil štatistickú 

významnosť pre lineárne modely  90Sr = b0 + b1
239,240Pu , ale potvrdil lineárnu závislosť 

pre model  90Sr = b0+ b1
241Am. 

         Jeargue- Beerov test normality rezíduí ukázal, že klasické rezíduá vykazujú 

normálne rozdelenie pre každý regresný model. Cook-Weisbergov test 

heteroskedasticity potvrdil, že rezíduá majú nekonštantný rozptyl ( viď tabuľka 27 )             

a odľahlé body bolo potrebné  odstrániť a použiť  metódu vážených najmenších 

štvorcov pre všetky lineárne regresné modely.  

Vytvorený a regresnou diagnostikou overený regresný model pre každú 

závislosť je uvedený v obrázkoch 78-83. Výsledky regresnej diagnostiky sú uvedené 

v tabuľke 27.  
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Tabuľka 27 Výsledky  regresnej diagnostiky analyzovaného výberu kontaminovanej 

pôdy 1038. 

 
                               Výber kontaminovanej pôdy  1038 

Sledovaná nezávislá premenná x 
239,240Pu 239,240Pu 239,240Pu 241Am 241Am 241Am 

Predikovaná závislá premenná  y 
238Pu 241Am 90Sr 239,240Pu 238Pu 90Sr 

Stanovené parametre 

Odhad úsek 0b priamky -0,428 4,911 14586 -2,652 0,012 12445 

Štandartná odchýlka 0( )s b  0,757 2,213 7088 2,810 0,751 3443 

Odhad smernice 1b priamky 0,195 0,850 289 1,078 0,167 270 

Štandartná odchýlka 1( )s b  0,024 0,068 220 0,087 0,023 105 

Korelačný koeficient  R 0,871 0,958 0,264 0,958 0,890 0,552 

Koeficient determinácie D 0,759 0,920 0,070 0,917 0,792 0,305 

F kritérium, critF = 4,279,  
H0: korelácia je významná 

66,236, A 154,638, A 1,727, R 154,638, A 53,228, A 6,574, A 

MEP kritérium pre vhodnejši model 0,279 2,700 29923563 3,462 0,274 5692079 

 
AIC kritérium pre vhodnejši model 

 
 

-28,524 16,415 430 20,220 -21,522 263,750 

s(e) odhad smerodatnej odchýlky 0,519 1,576 27504798 1,775 0,482 2213,373 

Cook-Weisberg test, 
2
critχ = 3,841 110,250, R 49,194, R 132,2, R 48,010, R 47,900, R 55,830, R 

Jarque-Berra test, 2
critχ = 5,991, 

H0: normalita je významná  
0,153, A 0,2400, A 3,631, A 0,438, A 0,884, A 1,404, A 

Wald's test, 2
critχ = 3,841, 

H0: autokorelácia je významná 
23,310, R 0,4796, A 34,896, R 0,171,A 0,425, A 1,242, A 

Nájdené outliery 13,9 4 0 4 12 0 

 
 
Poznámka:  A – H0 je akceptovaná, R – H0 je zamietnutá 
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Tabuľka 28  Hodnoty hmotnostnej  aktivity 238Pu, 239,240Pu, 90Sr a 241Am 

v analyzovanom výbere kontaminovanej pôde 1038. 

 
 

a (239,240Pu ± 2δ) 
[Bq.kg-1] 

 
a ( 238Pu ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

 
a(241Am ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 
 

 
a (90Sr ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

24,64 ± 4,77 4,27 ± 0,91 26,17 ± 5,32 17176 ± 1403 

24,64 ± 4,77 4,27 ± 0,91 25,87 ± 5,79 17406 ± 1307 

22,94 ± 4,36 4,19 ± 0,86 22,84 ± 4,51 17006 ± 1333 

33,31 ± 6,50 5,95 ± 1,27 36,88 ± 7,41 25914 ± 2211 

35,95 ± 6,88 6,66 ± 1,37 36,15 ± 7,43 25094 ± 1922 

32,72 ± 6,37 5,45 ± 1,16 35,79 ± 7,06 18923 ± 1519 

34,93 ± 6,82 6,07 ± 1,30 33,38 ± 6,76 19053 ± 1487 

43,74 ± 8,69 7,79 ± 1,69 42,53 ± 9,35 21537 ± 1754 

39,97 ± 7,80 5,68 ± 1,22 37,24 ± 7,66 21400 ± 2211 

27,99 ± 5,52 4,56 ± 1,00 26,03 ± 5,35 21396 ± 1686 

27,53 ± 5,43 4,25 ± 0,94 28,54 ± 6,25 21324 ± 1664 

29,58 ± 5,81 4,10 ± 0,91 31,59 ± 7,37 22836 ± 1755 

37,58 ± 7,40 4,96 ± 1,07 35,15 ± 7,52 21175 ± 1652 

31,71 ± 6,17 5,58 ± 1,18 32,86 ± 6,70 23541 ± 1843 

37,09 ± 7,31 6,43 ± 1,39 36,61 ± 7,54 22164 ± 1704 

28,54 ± 5,71 5,13 ± 1,14 28,60 ± 6,45 21987 ± 1699 

30,01 ± 6,01 5,50 ± 1,22 32,47 ± 6,51 21333 ± 1663 

28,80 ± 5,69 5,23 ± 1,14  21862 ± 1719 

28,78 ± 5,70 6,15 ± 1,33  21520 ± 1695 

30,36 ± 5,61 6,37 ± 1,23  33724 ± 2492 

33,26 ± 6,68 6,59 ± 1,44  32302 ± 2429 

33,26 ± 6,58 6,59 ± 1,45  26791 ± 2066 

35,12 ± 6,78 6,87 ± 1,41  32448 ± 2440 

32,63 ± 6,46 6,35 ± 1,37  32583 ± 2470 

32,58 ± 6,13 6,12 ± 1,24  34442 ± 2586 
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 a(238Pu)= 0,428(0,757)+0,195(0,024)*a(239,240Pu)
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Obr. 78   Graf lineárneho  regresného modelu hmotnostnej aktivity  238Pu od  239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1038.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 66,236  preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 

a(241Am)= 4.911(2.213)+0,850(0.068)*a(239,240Pu)
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Obr. 79  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 241Am od 239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1038.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 154,638 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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     a(90Sr)= ...lineárny regresný model nie je štatisticky významný

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

a(239,240Pu)Bq.kg-1

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

a(
90

Sr
)B

q.
Kg

-1
 

 Obr.  80   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity  90Sr od 239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1038.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 1,727 preukázal, že  lineárny model je štatisticky nevýznamný. 

a(239,240Pu) = -2,52(2,8)+1,078(0,028)*a(241Am)
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Obr.  81   Graf regresného modelu hmotnostnej aktivity  239,240Pu od  241Am u výberu 

kontaminovanej pôdy 1038.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti regresie  

Fexp= 154,638  preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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 a(238Pu)  = 0,012(0,751)+0,167(0,023)*a(241Am)
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Obr.  82   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity  238Pu od 241Am  

u výberu kontaminovanej pôdy 1038.63  Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 53,228 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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a(90Sr) = 12445(3443) +270(105)* a(241Am)

  
Obr.  83   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity  90Sr od  241Am 

kontaminovanej pôdy 1038.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti regresie  

Fexp= 6,574  preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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6.1.7 Výsledky regresnej diagnostiky  kontaminovanej pôdy 1039                           

z lyzimetrického políčka 

 

 Vysoká hodnota korelačného koeficientu R a koeficientu determinácie D a           

F- test potvrdil štatistickú významnosť  pre všetky sledované lineárne modely:                         
238Pu = b0 + b1

239,240Pu, 241Am = b0 + b1
239,240Pu,  238Pu = b0 + b1

241Am, 239,240Pu = b0 + 

b1
241Am, 90Sr = b0 + b1

239,240Pu, 90Sr = b0 + b1
241Am  kontaminovanej pôdy.  Jeargue- 

Beerov test normality rezíduí ukázal, že klasické rezíduá vykazujú normálne rozdelenie 

pre každý regresný model. Cook-Weisbergov test heteroskedasticity potvrdil, že rezíduá 

majú nekonštantný rozptyl ( viď tabuľka 29 ). Vytvorený a regresnou diagnostikou 

overený regresný model pre každú závislosť je uvedený v obrázkoch 84 - 90. Výsledky 

regresnej diagnostiky sú uvedené v tabuľke 29.  
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Tabuľka 29  Výsledky  regresnej diagnostiky u analyzovaného výberu kontaminovanej 

pôdy 1039 

                               Výber kontaminovanej pôdy  1039 

Sledovaná nezávislá premenná x 
239,240Pu 239,240Pu 239,240Pu 241Am 241Am 241Am 

Predikovaná závislá premenná  y 
238Pu 241Am 90Sr 239,240Pu 238Pu 90Sr 

Stanovené parametre 

Odhad úsek 0b priamky -2,874 19,496 8440 -10,620 -4,943 3267 
Štandartná odchýlka 0( )s b  0,459 2,891 1450 6,060 1,900 3439 

Odhad smernice 1b priamky 0,323 0,682 200 0,964 0,276 374 

Štandartná odchýlka 1( )s b  0,019 0,119 60 0,169 0,053 95 

Korelačný koeficient  R 0,975 0,811 0,656 0,811 0,794 0,585 

Koeficient determinácie D 0,950 0,658 0,430 0,658 0,631 0,342 

F kritérium, critF = 4,543,  
H0: korelácia je významná 

284,91, A 32,643, A 11,325, A 32,643, A 27,346, A 8,318, A 

MEP kritérium pre vhodnejši model 0,137 5,061 1297722 7,071 0,746 1941474 

 
AIC kritérium pre vhodnejši model 

 
 

-37,351 31,111 239,066 37,678 -6,040 261,323 

s(e) odhad smerodatnej odchýlky 0,316 2,158 1071 2,565 0,803 1348,506 

Cook-Weisberg test, 
2
critχ = 3,841 73,477, R 66,830, R 76,820, R 28,897, R 27,830, R 117,8, R 

Jarque-Berra test, 2
critχ = 5,991, 

H0: normalita je významná  
0,167, A 1,781, A 0,539, A 1,332, A 0,630, A 0,248, A 

Wald's test, 2
critχ = 3,861, 

H0: autokorelácia je významná 
1,262, A 1,837, A 3,525, A 0,003, A 1,549, A -0,191, A 

Nájdené outliery 12,16 0 12 16 3,12 12 

 
 
Poznámka:  A – H0 je akceptovaná, R – H0 je zamietnutá 
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Tabuľka 30  Hodnoty hmotnostnej aktivity 238Pu, 239,240Pu, 90Sr a 241Am 

v analyzovanom výbere kontaminovanej pôdy 1039. 

 

 
a (239,240Pu ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

 
a ( 238Pu ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

 
a(241Am ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 
 

 
a (90Sr ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

20,83 ± 4,56 3,88 ± 0,96 35,98 ± 7,06 12760 ± 1031 

19,31 ± 4,95 3,43 ± 1,05 34,74 ± 6,99 11051 ± 898 

18,75 ± 4,34 2,94 ± 0,80 35,18 ± 7,13 13127 ± 1060 

30,72 ± 7,79 6,94 ± 1,95 41,64 ± 9,74 13924 ± 1105 

26,60 ± 5,74 6,14 ± 1,43 38,91 ± 9,85 14507 ± 1102 

30,90 ± 6,82 6,41 ± 1,54 41,24 ± 8,32 14426 ± 1090 

22,17 ± 7,56 4,66 ± 1,25 35,31 ±  7,00 15779 ± 1178 

36,83 ± 4,92 7,98 ± 1,15 43,31 ± 8,49 15842 ± 1238 

21,28 ± 7,98 4,33 ± 1,85 34,43 ± 6,84 14161 ± 1119 

23,26 ± 5,13 4,52 ± 1,19 32,22 ± 6,82 12722 ± 1171 

20,73 ± 5,07 3,68 ± 1,09 31,95 ± 6,62 11382 ± 1036 

20,87 ± 5,53 4,78 ± 1,46 30,49 ± 6,67 14500 ± 1152 

21,30 ± 4,78 3,99 ± 1,01 34,52 ± 6,85 12190 ± 1271 

23,74 ± 5,55 4,69 ± 1,24 33,01 ± 6,79 10184 ± 768 

20,83 ± 4,56 3,88 ± 0,96 35,67 ± 9,45 12602 ± 924 

30,60 ± 6,60 6,17 ± 1,44 39,80 ± 8,86 13546 ± 1008 

24,43 ± 5,86 4,71 ± 1,29 34,35 ± 7,19 14174 ± 1045 

24,10 ± 5,48 5,18 ± 1,31 32,19 ± 6,70 13415 ± 1102 

20,70 ± 4,50 3,64 ± 0,89 34,67 ± 8,37 10741 ± 810 
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a(238Pu) = -2,874(0,459)+0,323(0,019)*a(239,240Pu)
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Obr.  84   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 238Pu od  239,240Pu 

u výbere kontaminovanej pôdy 1039.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 284,914 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  

a(241Am) = 19,495(2,891)+0,682(0,119)*a(239,240Pu)
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Obr.  85   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 241Am od  239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1039.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  32,643 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 



S.Dulanská, Štúdium korelačných a škálovacích faktorov rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch 

    115 
 

 

18 20 22 24 26 28 30 32 34

a(239,240Pu)Bq.kg-1

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000
a(

90
S

r)
Bq

.k
g-1

a(90Sr) = 8445(1450) +200(60)* a(239,240Pu)

 
Obr.  86   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 90Sr od  239,240Pu 

kontaminovanej pôdy 1039.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti regresie  

Fexp= 11,325 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  
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Obr.  87   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 239,240 od 241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1039.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  32,643 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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a(238Pu) = -4,943(1,9)+0,276(0,053)*a(241Am)
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Obr. 88  Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 238Pu od 241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1039.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  27,346 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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Obr.  89   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 90Sr od  241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1039.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 8,318 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný. 
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6.1.8 Výsledky regresnej diagnostiky kontaminovanej pôdy 1040 z lyzimetrického 

políčka 

 
Vysoká hodnota korelačného koeficientu R a koeficientu determinácie D 

potvrdila štatistickú významnosť pre sledovanú lineárnu závislosť modelov  238Pu = b0 + 

b1
239,240Pu, 241Am = b0 + b1

239,240Pu,  238Pu = b0 + b1
241Am, 239,240Pu = b0 + b1

241Am 

kontaminovanej pôdy 1037 experimentálneho lyzimetra.   F- test nepotvrdil štatistickú 

významnosť pre lineárne modely  90Sr = b0 + b1
239,240Pu, 90Sr = b0 + b1

241Am. 

            Jeargue- Beerov test normality rezíduí ukázal, že klasické rezíduá vykazujú 

normálne rozdelenie pre každý regresný model. Cook-Weisbergov test 

heteroskedasticity potvrdil, že nie všetky  rezíduá majú konštantný rozptyl ( viď tabuľka 

31 ) . Hodnoty strednej kvadratickej chyby predikcie MEP a Akaikovho informačného 

kritéria AIC sa použili na rozlíšenie medzi navrhnutými modelmi a vytvorenie 

vhodného modelu vhodného na monitorovanie príslušného rádionuklidu.  

Vytvorený a regresnou diagnostikou overený regresný model pre každú 

závislosť je uvedený v obrázkoch 90 - 96. Výsledky regresnej diagnostiky sú uvedené 

v tabuľke 31.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.Dulanská, Štúdium korelačných a škálovacích faktorov rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch 

    118 
 

Tabuľka 31  Výsledky  regresnej diagnostiky analyzovaného výberu kontaminovanej 

pôdy 1040 

 
                               Výber kontaminovanej pôdy  1040 

Sledovaná nezávislá premenná x 
239,240Pu 239,240Pu 239,240Pu 241Am 241Am 241Am 

Predikovaná závislá premenná  y 
238Pu 241Am 90Sr 239,240Pu 238Pu 90Sr 

Stanovené parametre 

Odhad úsek 0b priamky 0,748 9,248 4945,6 -1,164 0,534 10196 
Štandartná odchýlka 0( )s b  0,445 1,741 3453 3,361 0,868 4992,1 

Odhad smernice 1b priamky 0,161 0,473 20,610 1,056 0,172 287,74 

Štandartná odchýlka 1( )s b  0,026 0,103 20,473 0,196 0,051 291,37 

Korelačný koeficient  R 0,853 0,787 0,026 0,831 0,685 0,255 

Koeficient determinácie D 0,727 0,619 0,001 0,691 0,469 0,065 

F kritérium, critF = 4,543,  
H0: korelácia je významná 

37,359, A 21,134, A 0,010, R 29,068, A 11,480, A 0,975, R 

MEP kritérium pre vhodnejši model 0,013 0,228 942200 0,449 0,026 93255 

 
AIC kritérium pre vhodnejši model 

 
 

-69,168 -22,715 234 -12,75 -54,197 220,22 

s(e) odhad smerodatnej odchýlky 0,101 0,441 922,9 0,615 0,154 919,45 

Cook-Weisberg test, 
2
critχ = 3,841 14,740, R 0,644, A 63,390, R 30,156, R -0,251, A 66,114, A 

Jarque-Berra test, 2
critχ = 5,992, 

H0: normalita je významná  
0,816, A 0,791, A 0,250, A 0,488, A 1,134, A 0,611, A 

Wald's test, 2
critχ = 3,841, 

H0: autokorelácia je významná 
0,288, A 0,488, A 10,180, R 2,176, A 0,022, A 11,446, R 

Nájdené outliery 6,17 16 0 13 5 0 

 
Poznámka:  A – H0 je akceptovaná, R – H0 je zamietnutá 
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Tabuľka 32 Hodnoty hmotnostnej  aktivity 238Pu, 239,240Pu, 90Sr a 241Am                            

vo výbere  kontaminovanej pôde 1040. 

 
 

a (239,240Pu ± 2δ) 
[Bq.kg-1] 

 
a ( 238Pu ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

 
a(241Am ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 
 

 
a (90Sr ± 2δ) 

[Bq.kg-1] 

16,97 ± 3,94 3,55 ± 0,98 16,70 ± 3,62 5608 ± 607 

18,80 ± 3,79 3,71 ± 0,84 18,01 ± 3,87 5852 ± 573 

18,65 ± 3,75 3,71 ± 0,83 18,29 ± 4,89 5118 ± 482 

17,46 ± 3,53 3,66 ± 0,82 17,75 ± 4,20 5748 ± 525 

16,64 ± 4,35 3,31 ± 1,04 17,94 ± 4,51 4851 ± 368 

15,05 ± 3,76 3,48 ± 1,00 15,89 ± 3,79 6119 ± 460 

16,77 ± 4,37 3,34 ± 1,04 17,06 ± 3,61 6642 ± 494 

16,00 ± 4,25 3,28 ± 1,04 16,29 ± 3,96 7014 ± 525 

17,17 ± 5,17 3,63 ± 1,36 17,20 ± 3,66 5944 ± 442 

16,93 ± 3,92 3,24 ± 0,87 17,03 ± 3,55 4674 ± 356 

16,65 ± 3,81 3,32 ± 0,87 17,56 ± 3,64 3584 ± 276 

17,74 ± 3,81 3,73 ± 0,87 18,00 ± 5,44 4722 ± 357 

14,81 ± 3,50 3,24 ± 0,92 16,78 ± 3,75 4380 ± 335 

15,90 ± 3,41 3,30 ± 0,85 16,78 ± 3,75 4348 ± 380 

17,82 ± 5,28 3,69 ± 1,37 15,35 ± 3,27 4539 ± 342 

15,52 ± 4,40 3,18 ± 1,11 17,59 ± 3,57 5192 ± 382 

17,25 ± 4,76 3,84 ± 1,27   

16,40 ± 3,86 3,47 ± 0,94   
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Obr.  90   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 90Sr od  239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1040.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp=  37,359 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.    
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Obr.  91   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 241Am od 239,240Pu 

kontaminovanej pôdy 1040.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti regresie  

Fexp=  21,134 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  
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Obr.  92   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity  90Sr od 239,240Pu 

u výberu kontaminovanej pôdy 1040.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 0,010 preukázal, že  lineárny model je štatisticky nevýznamný. 
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Obr. 93   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity  239,240Pu od 241Am 

kontaminovanej pôdy 1040.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti regresie  

Fexp= 29,068  preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  
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Obr.  94   Graf lineárneho regresného modelu hmotnostnej aktivity 238Pu od 241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1040.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 11,480 preukázal, že  lineárny model je štatisticky významný.  
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Obr.  95    Graf lineárneho regresného modelu  hmotnostnej aktivity 90Sr od  241Am 

u výberu kontaminovanej pôdy 1040.63 Záver: Fisher-Snedocorov test významnosti 

regresie  Fexp= 0,975 preukázal, že  lineárny model je štatisticky nevýznamný.  
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7 PRÍNOS  PRE PRAX  A ĎALŠÍ  ROZVOJ  VEDNÉHO  ODBORU  

 

Dizertačná práca bola  zameraná na štúdium hmotnostných aktivít rádionuklidov 
239,240Pu, 238Pu, 241Am, 90Sr vo vzorkách reálne kontaminovaných pôd z lyzimetrického 

políčka umiestneného v  lokalite jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach a 

ich štatistické vyhodnotenie. Cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť vhodný model na 

monitorovanie príslušného rádionuklidu v reálne kontaminovanej pôde 

experimentálneho lyzimetra.  

Počas trojročného experimentálneho úsilia sa uskutočnilo celkovo                   

115 časovo - náročných  rádiochemických analýz rádionuklidov 238Pu, 239,240Pu, 241Am  

a   90Sr v piatich výberoch kontaminovaných pôd, označených 1036, 1037, 1038, 1039, 

1040 pochádzajúceho z experimentálneho lyzimetra. Výber separačných činidiel                 

a použitej metódy boli vhodne zvolené, čoho dôkazom sú získané  výsledky. 

Experimentálne výsledky hmotnostných aktivít jednotlivých vzoriek 

kontaminovaných pôd boli vyhodnotené lineárnou regresiou. Na základe literárnych 

údajov sa uskutočnil výber vhodných dvojíc rádionuklidov, spĺňajúcich kritéria 

škálujúcich faktorov. Ako kľúčové rádionuklidy boli vybrané  alfa rádionuklidy 
239,240Pu, 241Am. Norma ISO7 21238:2007  odporúča na vyčíslenie škálujúcich 

parametrov rovnicu geometrického priemeru, alebo zjednodušenú lineárnu regresiu 

logaritmu aktivity kľúčových a  ťažko detegovateľných rádionuklidov. Pretože 

logaritmickou transformáciou dochádza k porušeniu pôvodného rozdelenia náhodných 

chýb, bol navrhnutý nový, rigorózny spôsob predikovania aktivity  ťažko merateľných 

rádionuklidov  počítačovou výstavbou regresného modelu zohľadňujúci softvérové                  

a štatistické poznatky posledných rokov.  Výstavba regresného modelu počítačovou 

metódou regresného tripletu zachováva pôvodné rozdelenie chýb a stavia model 

z originálnych dát, čo je z hľadiska vyhodnocovania výsledkov správnejšie. Tieto 

základné predpoklady sa stali kľúčovými  pri výbere regresného modelu ako vhodného 

na  štatistické vyhodnotenie získaných experimentálnych výsledkov. Metódou 

najmenších štvorcov boli nájdené odhady parametrov úseku β0  a smernice β1 pre všetky 

výbery kontaminovanej pôdy experimentálneho lyzimetra. Regresnou diagnostikou sa 

identifikovali zložky regresného tripletu ako je  kvalita dát a kvalita navrhnutého 

modelu a zároveň bola uskutočnená kontrola splnenia  základných predpokladov 

metódy najmenších štvorcov. V kritike dát bolo nevyhnutné sledovať výskyt vplyvných 

bodov, ktoré môžu byť hlavným zdrojom problémov, ako je skreslenie odhadov a rast 
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rozptylov až k celkovej nepoužiteľnosti regresných modelov. Vybočujúce body boli 

preto z dát vždy odstránené. V základnej štatistickej charakteristike bola predovšetkým 

uvedená hodnota absolútneho párového korelačného koeficientu R, koeficient 

determinácie D ( percento variability), predikovaný koeficient determinácie R2
P, stredná 

kvadratická chyba predikcie MEP a Akaikovo informačné kritérium AIC ( na rozlíšenie 

medzi niekoľkými modelmi ). Vytvorený a  regresnou diagnostikou overený model je  

možné  použiť  na monitorovanie aktivity  významných alfa rádionuklidov. Párový 

korelačný koeficient  R ukázal na štatistickú významnosť   pre tieto regresné modely:  

yi=b0 + b1 a(241Am)  kde závislá premenné yi je hmotnostná aktivita sledovaných 

rádionuklidov 238Pu a 239,240Pu a pre regresný model yj=b0 + b1 a(239,240Pu) , kde  yj je 

hmotnostná  aktivita 241Am, 238Pu. Štatistická významnosť regresných modelov bola 

potvrdená Fisher-Snedecorovým testom,  hodnotou párového korelačného koeficientu R 

a koeficientu determinácie D u všetkých vzoriek kontaminovaných  pôd. Silná lineárna 

závislosť medzi  239,240Pu, 238Pu a 241Am bola potvrdená F-testom významnosti regresie. 

Lineárna závislosť aktivity 238Pu a 239,240Pu od aktivity 241Am a závislosť aktivity 241Am, 
238Pu od aktivity  239,240Pu  sa preukázala pre všetky vzorky kontaminovaných pôd, čo je 

v zhode  s  chemickými  a fyzikálnymi vlastnosti vybraných rádionuklidov .  

V analyzovaných výberoch 1037, 1039, 1040 kontaminovaných pôd  bola 

Fisher-Snedecorovým F testom významnosti regresie, nízkou hodnotou párového 

korelačného koeficientu R a koeficientu determinácie D  preukázaná štatistická 

nevýznamnosť regresných  modelov   90Sr = b0 + b1 a(239,240Pu) a 90 Sr =b0 + b1 a(241Am). 

Monitorovanie aktivity 90Sr v týchto výberoch  kontaminovaných pôd experimentálneho 

lyzimetra  sa preto nedoporučuje.   

Analýzou regresného tripletu s využitím regresnej diagnostiky boli  postavené 

rigorózne  lineárne regresné modely pre  monitorovanie aktivity rádionuklidov 241Am, 
238Pu, 239,240Pu vo výberoch kontaminovanej pôdy umiestnenej v experimentálnom 

lyzimetri. Takto získaným a hlavne regresnou diagnostikou overeným škálujúcim   

modelom je  možné  predikovať v kontaminovaných pôdach ekologicky významné 

rádionuklidy ako  241Am, 238Pu, 239,240Pu. Uvedené výsledky potvrdzujú všeobecné 

teoretické predpoklady možnej korelácie medzi sledovanými alfa rádionuklidmi  ( 238Pu, 
239,240Pu a 241Am ) avšak nepotvrdzujú   korelácie so stronciom ( 90Sr ) v tak zložitej 

matrici, akou bola pôda z experimentálneho lyzimetra. 

Pre experimentálne dáta z rádiochemických analýz bazénu dlhodobého skladu 

vykonaných v období 1983 do roku 1994 na katedre jadrovej chémie sa analýzou 
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regresného tripletu medzi ťažko merateľným rádionuklidom 90Sr a kľúčovým 

rádionuklidom 137Cs sa navrhol  vhodný regresný model pre možné monitorovanie 

aktivity rádionuklidu 90Sr využívajúci koreláciu 90Sr s kľúčovým gama emitujúcim 

rádionuklidom 137Cs. 

Ukázalo sa, že na verifikáciu hypotetického modelu je potrebný kombinovaný 

prístup využívajúci dostatočné množstvo experimentálnych údajov a hlavne vhodné 

software pre náročnejšie štatistické spracovanie. Na tomto základe je možné nasledovne 

nahradiť  ako  finančne tak i časovo náročnú rádiochemickú analýzu jedného zo 

sledovaných alfa rádionuklidov,  použitím regresného modelu s faktorom štatisticky 

spájajúcim obsah druhého. Dizertačná práca svojou výpovednou hodnotou tvorí pevný 

východiskový základ pre ďalší výskum v tejto oblasti. Na jeho realizáciu je však 

potrebné vytvorenie dostatočného súboru experimentálnych výsledkov a samozrejme 

dostatočne vyspelý software k náročnejšej regresnej analýze technikou regresného 

tripletu. 
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8 SUMMARY 

 

Correlation and regression analyses are often confused in evaluations of 

experimental results. However, the correlation analysis describes the influence of one 

variable level changes to changes of the other variable levels and holds for the variables 

measured quantitatively. It detects the existence and nature of dependencies, measures 

the goodness-of-fit of an actual model and tests the hypotheses of statistical significance 

of the model proposed. The y variable does not depend on the x variable but two random 

variables, x and y, vary jointly. The regression model, however, takes the independent 

variable x as a non-random variable and the dependent variable y as a random one, in 

contrast to the correlation model. There are a number of common difficulties associated 

with real datasets. The first involves the detection and elimination of outliers in the 

original data. We think of data as being divided into two classes (1) good observations 

(the majority of data) reflecting population scatter of data and (2) the outliers (if any) 

being a part of the so-called influential fatal points or noise. The goal of any outlier 

detection is to find this true partition and, thus, separate good from outlying 

observations. Regression diagnostics represent procedures for an examination of the 

regression triplet (data, model, method) for identification of (a) the data quality for a 

proposed model; (b) the model quality for a given set of data; (c) a fulfillment of all 

least-squares assumptions. Scheme and statistical evaluation of suitable scaling models 

for the monitoring of observed radionuclides 241Am, 238Pu and 239,240Pu in real 

contaminated soils of experimental lysimetric field on the basis of experimental results 

were the objectives. 

Suitable scaling models for 241Am, 238Pu and 239,240Pu radionuclide monitoring in 

contaminated soil samples placed in an experimental lysimeter have been proven by a 

regression triplet analysis. Estimates of 0β  and 1β  parameters for all contaminated soils 

of the experimental lysimeter has been found by the clasical least-square method. The 

pair correlation coefficient R suggests the statistical significance of the yi=b0 + b1 

a(241Am) regression model in which yi is the activity of examined radionuclides 238Pu 

and 239,240Pu. The statistical significance of the scaling regression models has been 

confirmed with the Fisher-Snedecor test and also with high values of pair-correlation 

coefficients R and D for all contaminated soil samples. Given results confirm theoretical 

assumptions of a possible correlation between investigated alpha radionuclides (238Pu, 
239,240Pu, 241Am) but do not confirm correlations with strontium (90Sr ) in such a 
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complicated matrix like the experimental lysimeter soil. It appears that a combined 

approach using sufficient amount of experimental data and adequate statistical treatment 

is necessary for the hypothetic model verification. Based on this, a costly and lenghty 

radiochemical analysis of one of the investigated alpha radionuclides can be 

consequently replaced by a statistical factor connecting its content with another alpha 

radionuclide using a mathematical model. Determination of the activity                            

of a radionuclide in contaminated soil may be determined by indirect methods such as 

an use of the scaling model, which relate the inferred activity concentration of one 

radionuclide to another that is measured. 241Am and 239,240Pu were selected as a suitable 

key nuclide for the determination of parameter linear scaling model for monitoring of 

radionuclides in the contaminated lysimer soil. The mechanism 239,240Pu is similar as 

that of 241Am and 238Pu which also have similar chemical and physical properties.           

The scaling model was calculated with 239,240Pu as the indicator variable for estimated 

radionuclides 238Pu, 241Am or with 241Am as the indicator variable for estimated 

radionuclides 239,240Pu , 238Pu. The 239,240Pu fraction is the most prominent representative 

of the alfa-emitters. The Fisher-Snedecor’s significance test of regression confirmed             

a linear dependence between alpha radionuclides 239,240Pu, 238Pu and 241Am. The linear 

dependence between beta radionuclide 90Sr and alpha radionuclides 239,240Pu, 241Am was 

not confirmed, Fisher-Snedecor’s test did not accept the scheme as significant. Low 

correlation observed was due to significant chemical difference and it was reason that 

no scaling model for 90Sr vs. 239,240Pu, 241Am was used. Fulfilling conditions 

corresponding with regression triplet components, the least squares method provided for 

finding a suitable scaling model for 241Am, 238Pu, 239,240Pu alpha radionuclides 

monitoring in contaminated soils of the experimental lysimetric field. Regular designed 

scaling model opens the possibilities of long-time activity monitoring of these 

radionuclides. 
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12 Zoznam skratiek 
 

VUJE   výskumný ústav jadrových elektrární 

JE  jadrová elektráreň 

SE VYZ   Jadrová vyraďovacia spoločnosť  

KJCh  Katedra jadrovej chémie 

TBP  (tributylfosfát 

TOPO   (tri-n-octylfosfínoxid) 

Aliquat 336     ( metyl trioctylamonium chlorid) 

SFM  škálovacia faktorová ( scaling factor )  metóda  

RAO  rádioaktívne odpady 

DS  bazén dlhodobého skladu 

PDS  puzdro dlhodobého skladu 

RN  rádionuklid 

ISO  International Organization for Standartization 

KN  kľúčové rádionukliy 

DTM  ťažko detekovateľné rádionuklidy 

NRC  Nuclear Regulatory Commission 

CDTM   hmotnostné aktivity ťažko merateľných rádionuklidov 

 CKN  hmotnostné aktivity kľúčových rádionuklidov. 

At
     aktivita ťažko merateľného rádionuklidu 

AK    aktivita kľúčového rádionuklidu 

R   regresný koeficient 

Β   regresný parameter 

β1   smernica 

εi   náhodné chyby  

cov   kovariancia 

y   závislá premenná 

x   nezávislá premenná 

MNŠ   metóda najmenších štvorcov 

MVNŠ  metóda vážených najmenších štvorcov 

IVNŠ   iteračná metóda najmenších štvorcov  

MRNŠ   metóda rozšírených najmenších štvorcov  

ADSTAT štatistický program 



S.Dulanská, Štúdium korelačných a škálovacích faktorov rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch 

    136 
 

r, R  Pearsonov párový korelačný koeficient 

GPCR  Generalized Principal Component Regression 

D  koeficient determinácie  

MEP  kvadratická chyba predikcie 

AIC  Akaikovo informačné kritérium  

D(i)  rozptylu predikcie D(i) 

RSC  reziduálna suma štvorcov 

R2   predikovaný koeficient determinácie     

Hii   i-tý diagonálny prvok projekčnej matice H 

m   počet parametrov 

X  označenie matice 

L  označenie nadroviny 

ê   štvorec dĺžky vektora 

ξ             označenie náhodného vektora 

T  teplota  ( 0C) 

Pu  plutónium 

Am  amerícium 

Sr  stroncium 

ε             detekčná účinnosť 

m       hmotnosť vzorky 

A  aktivita  Bq 

a( Bq.kg -1 ) hmotnostná aktivita 

a( Bq.dm -3 ) objemová aktivita 

σš   neistota hodnoty štandardu 

U(a)  rozšírená  neistota ( k = 2 ) 

*            znak násobenia 
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13. Prílohy  
 
 

 

   
  
 
Príloha 1 

Analýza ostatných rezíduí vo výstupu programu ADSTAT pre lineárny regresný model 

výberu kontaminovaj pôdy 1037,  vplyvné body sú indikované hviezdičkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.Dulanská, Štúdium korelačných a škálovacích faktorov rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch 

    138 
 

 

  

   
 
Príloha 2 

Analýza ostatných rezíduí vo výstupu programu ADSTAT pre lineárny regresný model 

výberu bazénu dlhodobého skladu,  vplyvné body sú indikované hviezdičkou. 
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