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Validácia metódy stanovenia 14C a 63Ni vo vzorke betónu
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Po ukončení prevádzky jadrových zariadení je ne-
vyhnutné určiť údaje o rádioaktivite rôznych mate-
riálov pre klasifikáciu a uloženie rádioaktívneho od-
padu. Rádionuklidy 14C a 63Ni sú obvyklé kontami-
nanty odpadových materiálov z prevádzky jadrového
reaktora. Vznikajú ožarovaním konštrukčných mate-
riálov. Pri deklarovaní aktivity limitovaných rádio-
nuklidov v rádioaktívnom odpade určeného na úlo-
žisko a pri hodnotení nízko aktívneho odpadu, ktorý
možno uvoľniť do životného prostredia sa stanovujú
tzv. ľahko merateľné rádionuklidy a tzv. ťažko mera-
teľné rádionuklidy, medzi ktoré patrí 14C a 63Ni. 14C
vzniká v betóne aktiváciou neutrónmi jadrovou reak-
ciou 13C(n, γ)14C a 63Ni aktiváciou 62Ni(n, γ)63Ni.

Skúšobné laboratórium rádiochemickej analýzy
na katedre jadrovej chémie PriF UK v Bratislave,
akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005
sa v roku 2008 zúčastnilo medzilaboratórneho po-
rovnávania za účelom validácie metódy stanovenia
14C a 63Ni v betóne. Medzilaboratórne porovnávanie
„Environmental Radioactivity Proficiency Test Exer-
cice 2008” organizovala inštitúcia National Physical
Laboratory. Skúšobné laboratórium dostalo vzorku
neutrónmi aktivovaného rozdrveného betónu, ktorý
obsahoval rozmanité nuklidy, vrátane 3H, 14C, 40K,
41Ca, 55Fe, 60Co, 63Ni, 133Ba, 152Eu a 154Eu. Vzorka
bola odobratá z betónu, ktorý slúžil ako tienenie ja-
drového reaktora, ktorého 25-ročná prevádzka bola
ukončená pred dvadsiatimi rokmi.

Použitá metóda stanovenia 14C zahŕňa destiláciu
vzorky betónu v inertnej atmosfére a následne uvoľ-
nený 14CO2 sa zachytával do scintilačnej fľaštičky

s Carbo-Sorbom E. Po pridaní Permafluoru E+ sa
vzorka dôkladne premiešala a uchovala v tme. Po 24
hodinách sa preparát meral na kvapalinovom scinti-
lačnom spektrometri TriCarb 2900 TR. Pri stanovení
63Ni sa vzorka pred separáciou spaľovala pri 550oC
cez noc. Na prevedenie tuhej vzorky do roztoku sa
použilo kyslé lúhovanie. Nikel sa izoloval z roztoku
vzorky separačným postupom, ktorý zahŕňal odde-
lenie niklu od železa zrážaním pomocou NH4OH,
vyzrážanie niklu s dimetylglyoxímom a dočistenie
niklu extrakčnou chromatografiou na Ni Resin od
firmy Eichrom. 63Ni sa stanovil meraním žiarenia
beta technikou kvapalinovej scintilačnej spektromet-
rie.

Kritériom vyhodnotenia výsledkov medzilabora-
tórneho porovnávania je výpočet odchýlky En norma-
lizovanej s ohľadom na stanovenú neistotu, z-skóre
a regulačná medza pre odľahlé výsledky. Výsledok je
vyhovujúci, ak |En| < 1, |z| ≤ 2 a odhad odchýlky
laboratória je menší ako 3s. Stanovenia 14C v betóne
sa zúčastnilo 12 laboratórií, z toho vyhovujúcich vý-
sledkov bolo desať. Stanovenia 63Ni sa zúčastnilo 6
laboratórií, z toho vyhovujúce výsledky boli štyri.

Skúšobné laboratórium rádiochemickej analýzy
na katedre jadrovej chémie PriF UK v Bratislave
dosiahlo v uvedenom porovnávaní vyhovujúce vý-
sledky ako pri stanovení 14C tak i 63Ni vo vzorke
betónu. Účasť laboratória na medzilaboratórnych po-
rovnávaniach poskytuje objektívny dôkaz o úrovni
spoľahlivosti a kvalite uvádzaných výsledkov. Ove-
ruje sa nimi spôsobilosť akreditovaného laboratória,
vrátane overenia udávanej neistoty merania.
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