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P r e d h o v o r  
 
 

 Prírodná rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia. Ľudstvo počas 

svojho vývoja bolo trvalo vystavené pôsobeniu prírodného rádioaktívneho žiarenia. Štúdium 

vzťahu rádioaktivity a človeka je problémom zásadného významu. Poznatky o prírodnej 

rádioaktivite zložiek životného prostredia a ich účinkoch na človeka nie sú úplné, hoci sa 

viažu na obdobie viac ako 100 rokov.  

 Od začiatku 20. storočia začal pribúdať tiež vplyv umelých rádionuklidov a zdrojov 

ionizujúceho žiarenia. Rádionuklidy podobne ako rôzne fyzikálne a chemické faktory majú 

pri pôsobení na človeka a jeho životné  prostredie kladné, ale tiež záporné stránky, hlavne ak 

ich účinok ionizujúceho žiarenia presahuje prípustné hodnoty. Podľa výskytu, intenzity a 

pohybu v jednotlivých zložkách životného prostredia a v potravnom reťazci spôsobujú 

vonkajšie a vnútorné ožarovanie.  

 Monitorovanie rádionuklidov v životnom prostredí je v popredí svetového záujmu už 

mnoho rokov. Prvá súhrnná správa o zdrojoch, úrovni a efektoch rádionuklidov bola 

opublikovaná v roku 1958 United National Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radioation (UNSCEAR). Monitorovanie životného prostredia poskytuje priamu informáciu 

pre ocenenie dávkovej záťaže osôb a tiež pre korekciu limitov v prípade  nevyváženého 

vzťahu medzi zdrojom žiarenia a človekom, so zreteľom na jeho ochranu pred ionizujúcim 

žiarením.  

Globálne procesy industrializácie, urbanizácie a intenzívneho hospodárenia priniesli 

v celosvetovom meradle, popri nesporne pozitívnych výsledkoch i rad negatívnych dopadov 

na všetky zložky životného prostredia, najmä na znečisťovanie vôd, ovzdušia, pôd. Trvalo 

udržateľný rozvoj, chápaný ako manažment viacerých zložitých systémov, vyžaduje určiť 

ciele, metódy a nástroje identifikácie stavu prostredia, ako aj spôsoby a prostriedky na 

realizáciu týchto cieľov.  

 Nesmieme však zabúdať na dve významné záverečné časti jadrovej energetiky na 

Slovensku. Je to v prvom rade vyraďovanie JE A-1 a už postupné vyraďovanie blokov   

VVER 440 v Jaslovských Bohuniciach (podľa prístupovej dohody s EU) a s týmto súvisiaca 

problematika deklarovania dlhožijúcich rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch.
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 Postupné vybudovanie nezávislého medzinárodne akreditovaného laboratória 

podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského, Katedry jadrovej chémie v nemalej miere prispieva pri riešení projektov 

z nevysokoškolskej sféry a tiež pri identifikácii záchytov v prípade pašovania jadrových 

materiálov. Podstatne sa rozširovala už existujúca niekoľkoročná spolupráca s hospodárskou 

sférou do ktorej určite patria také významné organizácie akými sú, Slovenské elektrárne, a. s. 

so svojimi závodmi v Jaslovských Bohuniciach a Mochoviach, Výskumný ústav jadrových 

elektrární, a.s. Trnava, AMEC Nuclear Slovakia, s.r.o., HUMALAB – APECO, s.r.o., 

JAVYS, a.s., Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 

 Cieľom vydávaného diela je zvýšenie úrovne poznania, zručností a kvalifikácie osôb 

v rámci všeobecných princípov a praktickej ochrany zdravia a životného prostredia 

s následnou aplikáciou pri zložitých rádiochemických analýzach, hodnotení konverzných 

parametrov rizikovosti kontaminantov v  praktických uplatneniach pre oblasti chemických 

kontaminantov, ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov.  

Vydávané dielo tvoria rozšírené príspevky z pravidelného odborného seminára 

„Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriach – ZAKVARAL 09“, rozšírené 

o rigorózne práce z danej oblasti. Svojou obsahovou hodnotou môže osloviť širokú odbornú 

verejnosť, ktorí si chcú rozšíriť svoj obzor poznania z uvedenej problematiky. Budeme 

vďační čitateľom za každú podnetnú pripomienku a námety v záujme neustáleho zlepšovania 

odbornej úrovne seminára. 

 
 

7. decembra 2009 
Ľubomír Mátel 
vedúci LARCHA 

vedúci Katedry jadrovej chémie 
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1 IÓNOVÉ KVAPALINY 

 
Michal Galamboš1, Oľga Rosskopfová1, Matúš Pupák2, Pavol Rajec1 
 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,  
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, 
2Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra chemickej teórie liečiv, 
Kalinčiakova 8, 832 32, Bratislava, 
galambos@fns.uniba.sk 

 
 

Abstract 

Ionic liquids are chemical substances consisting of organic cation and inorganic or 

organic anion and their melting point is lower than 100 ° C. Focus of interest are the ionic 

liquid, liquid already at room temperature. In addition to use in synthetic chemistry, ionic 

liquids are used for the separation of gaseous and liquid mixtures as electrolytes in batteries, 

lubricants and heat-exchange medium. Successfully applied in the separation of ionic forms 

of nuclides and radionuclides (Cs, Tc, Sr, Hg, Cd, Pb, Cu) in aqueous solutions. 

 

Keywords ionic liquids; separation; radionuclides 
 

Úvod 
Na vývoji nových a modifikáciu triviálnych chemických syntéz a separačných 

postupov začína byť od polovice dvadsiateho storočia kladený dôraz na ekologický odpad 

chemickej produkcie. Dôvodom či už čiastočnej alebo úplnej eliminácie široko používaných 

organických rozpúšťadiel a činidiel sú ich vlastnosti ako prchavosť, horľavosť, karcinogénne 

účinky alebo znečisťovanie ovzdušia. Dizajn environmentálne netoxických typov 

rozpúšťadiel, činidiel a systémov fungujúcich bez použitia toxických chemikálií je jednou 

z najaktívnejších oblastí tzv. „zelených chemikov“.  

Prielomom sa ukazujú byť tzv. iónové rozpúšťadlá, resp. iónové kvapaliny [1], 

prinášajúce vývoj nových metód potenciálne vhodných na separáciu dlhožijúcich 

rádionuklidov. Ide o relatívne novú a atraktívnu oblasť „zeleného“ výskumu. Významný 

pokrok sa dosiahol v kľúčových oblastiach výskumu – ako je vyvíjanie bezpečnejších 

ekologicky vyhovujúcich chemikálií (predovšetkým rozpúšťadiel) a ich zavádzanie do praxe. 
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Iónové kvapaliny 
Iónovými kvapalinami (ionic liquids – ILs), resp. roztokmi alebo roztavenými soľami 

sa označujú také zlúčeniny, ktoré pozostávajú z organického katiónu a anorganického alebo 

organického aniónu a ich bod topenia je nižší ako 100 ºC [2, 3]. V súčasnosti sú stredobodom 

záujmu iónové kvapaliny, ktoré sú kvapalné už pri laboratórnej teplote (tzv. room temperature 

ionic liquids – RTILs). Medzi hlavné výhody iónových kvapalín patrí [4 – 6]: 

 nízka toxicita, nehorľavosť, neprchavosť,  

 vysoká termálna (podľa zloženia 350 − 450 ºC), chemická a elektrochemická stabilita,  

 prakticky nulová tenzia pár,  

 pomerne jednoduchá recyklácia, 

 nastavenie vlastností priamo na mieru zamýšľaného procesu (rôzne katión/aniónové 

kombinácie), 

 veľmi široké teplotné rozmedzie, v ktorom sú kvapalné (až 300 ºC), 

 rozpustnosť pre početné organické a anorganické zlúčeniny – unikátne solvatačné 

vlastnosti.  

Sú použiteľné ako kvapalné prostredie pre uskutočnenie chemických reakcií a ako 

náhrada prchavých organických rozpúšťadiel, u ktorých je nežiaducim javom práve ich 

prchavosť, ktorá je príčinou emisií do ovzdušia. Porovnanie konvenčných molekulových 

rozpúšťadiel a rozpúšťadiel založených na báze iónových kvapalín využívaných v extrakcii 

rozpúšťadlom je uvedené v tabuľke č. 1. [7]. 
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Tab. 1. Komparácia konvenčných molekulových rozpúšťadiel a iónových kvapalín. 

Molekulové rozpúšťadlá Iónové kvapaliny (ILs)

Mn+(aq) ↔ Mn+(org) nepriaznivé

n A-(aq) ↔ n A-(org) nepriaznivé

crown(org) + Mn+(org) ↔ {crown Mn+}(org) priaznivé

{crown Mn+}(org) + n A-(org) ↔ {crown Mn+ nA-}(org)
formácia iónového páru

Celkový proces:

crown(org) + Mn+(aq) + n A-(aq)↔ {crown Mn+ n A-}(org)
termodynamicky nepriaznivé

Mn+(aq) ↔ Mn+(IL) priaznivejšie

n A-(aq) ↔ n A-(IL) priaznivejšie

crown(org) + Mn+(IL) ↔ {crown Mn+}(IL) priaznivé

Mn+(aq) + n Org+(IL) ↔ Mn+(IL) + n Org+(aq)
iónová výmena (Dietz & Rogers)

Celkový proces:

crown(IL) + Mn+(aq) + n A-(aq) + n Org+(IL) ↔ {crown Mn+}(IL)

+ n A-(IL) + n Org+(aq)
termodynamicky priaznivé

 

Nevýhody iónových kvapalín  [6]: 

 nové materiály, 

 finančná náročnosť, 

 vysoká viskozita, 

 značná variabilita vo vlastnostiach iónových kvapalín, vyžadujúca obšírnu 

charakterizáciu a posúdenie. 

 

Fyzikálno-chemické vlastnosti iónových kvapalin 
Iónové kvapaliny sú rozrastajúcou sa skupinou zlúčenín, ktoré svoje fyzikálno-

chemické vlastnosti menia v závislosti od druhu obsiahnutého katiónu a aniónu v ich štruktúre 

[8]. Fyzikálne a chemické vlastnosti iónových kvapalín možno ovplyvniť dĺžkou alkylových 

reťazcov ako aj povahou sprievodného aniónu. Termostabilita rastie s rastúcou veľkosťou 

aniónu. Platí približne poradie: N(CF3SO2)2 > PF6 ~ BF4 > Cl. Obdobné poradie iónových 

kvapalín je možné očakávať aj pri vplyve štruktúry na ich rozpustnosť, napr. 1-alkyl-3-

metylimidazoliové, hexafluorofosfáty a bis(trifluormetylsulfonyl)imidy sú s vodou 

nemiešateľné, pričom halogenidy, acetáty, nitráty a trifluoracetáty sú s vodou miešateľné 

úplne [9]. Prechod tvoria tetrafluoroboráty a trifluormetánsulfonáty, u ktorých je rozpustnosť 

daná sekundárnym faktorom, t. j. dĺžkou alkylových reťazcov katiónov. Samostatnú skupinu 
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tvoria tetrachlóralumináty, ktoré už stopami vody hydrolyzujú a preto musia byť skladované s 

vylúčením vzdušnej vlhkosti.  

Jednou z najväčších bariér v aplikáciách iónových kvapalín je ich vysoká viskozita 

[10]. Vysoká viskozita iónových kvapalín v porovnaní s bežnými organickými rozpúšťadlami 

je jednou z nevýhod prejavujúcich sa pri ich použití. Operácie ako rozpúšťanie tuhých látok, 

miešanie a filtrácia, sú častokrát skomplikované a v niektorých prípadoch môžu problémy 

spojné s vysokou viskozitou byť kľúčovým problémom procesu [11]. Hustota iónových 

kvapalín leží v intervale 1,12 – 2,4 g.cm-3 a s teplotou ani množstvom nečistôt sa na rozdiel  

od viskozity príliš nemení. Základné vlastnosti iónových 

kvapalín v úlohe rozpúšťadiel je ich schopnosť solvatovať. 

Kvantitatívny popis solvatačných vlastností rôznych iónových 

kvapalín sa navrhol na základe viacnásobnej lineárnej regresnej 

analýzy [12]. Zistilo sa, že najdôležitejšími vlastnosťami sú 

polarita, bázicita prítomného aniónu a disperzné sily. Pokiaľ sa 

pre kvantitatívny popis zvolila iba polarita, javili sa rôzne 

iónové kvapaliny ako takmer rovnako polárne a svojimi 

vlastnosťami spadali do oblasti medzi vlastnosti acetonitrilu 

a metanolu [13].  

Predchodcom iónových kvapalín boli nízkotaviace sa 

anorganické soli a ich eutektické zmesi používané ako 

elektrolyty v batériách. Vzhľadom na skutočnosť, že  

aj najnižšie taviace eutektiká týchto solí sa tavia pri teplote 

vyššej ako 100 ºC (napr. zmes NaCl/AlCl3 sa taví pri 107 ºC), 

sa v 70. rokoch inicioval výskum zlúčenín, ktoré by mali 

iónový charakter a súčasne nízky bod topenia. Túto podmienku 

všeobecne spĺňajú soli, v ktorých nemôže dochádzať ku koordinácii medzi katiónom a 

aniónom. Podmienku spĺňajú soli, v ktorých sú oba ióny objemné a ich náboj je 

delokalizovaný. Medzi katióny spĺňajúce vyššie uvedené podmienky patria predovšetkým 

zlúčeniny obsahujúce kvartérny atóm dusíka (pyridíniové, imidazoliové, tiazoliové, amóniové 

a pyrolidíniové soli) alebo fosforu (fosfóniové soli) či síry (sulfóniové soli). Ako 

nekoordinujúce anióny najčastejšie vystupujú tetrachlóraluminát, tetrafluoroborát, 

hexafluorfosfát, ale tiež nitrát, acetát, trifluoracetát, trifluormetánsulfonát, tosylát a ďalšie 

anióny. Príklady iónov vytvárajúcich iónové kvapaliny sú uvedené na obr. 1 a 2.  
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Obr. 1 Príklady katiónov 

tvoriacich iónové kvapaliny 
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Anióny, ktoré sa uplatňujú v ILs môžu byť 

hydrofóbneho alebo hydrofilného charakteru 

[14]. Z hydrofóbnych sú to napr. BF4
-, PF6

-, 

[TfľN]-, [(SO2C2F5)2N]- a z hydrofilných napr. 

Cl-, Br-, I-, NO3
-, EtSO4

-. Rozdielne správanie 

sa ILs  a konvenčných organických 

rozpúšťadiel, obzvlášť pri hydrofóbnych 

iónových kvapalinách, indikuje rozdielna a 

zvýšená distribúcia extrahovaných komplexov 

kovov v dvojfázových systémoch. 

Dôležitou podmienkou stability iónovej 

kvapaliny je požiadavka, aby atóm nesúci  

B
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F
F

F
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Obr. 2 Príklady aniónov  

tvoriacich iónové kvapaliny 

elektrický náboj bol úplne substituovaný (aby medzi substituentmi R až R3 nebol vodík), 

nakoľko sa tento veľmi ľahko odštepuje, čo uľahčuje rozklad soli. Historicky prvou 

pripravenou iónovou kvapalinou je etylamóniumnitrát (bod topenia 12 ºC), jeho príprava bola 

publikovaná už v roku 1914 [15]. V priebehu vývoja ILs sa detailne skúmali najskôr 

elektrochemické, rozpúšťacie a katalytické vlastnosti rôznych tetrachlóraluminátov.  

V súčasnej dobre rozlišujeme tri generácie iónových kvapalín, a to [16]: 

1. Tetrachlórhlinitanové iónové kvapaliny prvej generácie („chloroaluminate IL“) [17]. 

2. Nestálosť na vzduchu a citlivosť voči 

vlhkosti iónových kvapalín prvej 

generácie  viedla k príprave tzv. druhej 

generácie iónových kvapalín („Air- and 

moisture-stable ILs“). V ILs tejto 

generácie sa využíva spojenie 

nekoordinujúcich aniónov odolných voči 

hydrolýze a oxidácii [18]. 

3. Takmer súčasne prebiehal výskum 

iónových kvapalín funkcionalizovaných 

na svojom skelete takým spôsobom, aby 

plnili nielen úlohu rozpúšťadla, ale napr. 

NN
+

NN
+

NN
+

[AlCl4]
-

[BF4]
-

[PF6]
-

S

(I.)

(II.)

(III.)
 

Obr. 3 Príklady iónových kvapalín prvej (I.), 

druhej (II.) a tretej (III.) generácie 
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aj úlohu katalyzátorov [19] alebo chelatačného činidla [20]. Tieto iónové kvapaliny sa 

označujú ako iónové kvapaliny tretej generácie („Task spesific ionic liquids – 

TSILs“). 

Príklady iónových kvapalín prvej, druhej a tretej generácie sú uvedené na obr. 3. 

Najnovšie boli navrhnuté aj chirálne iónové kvapaliny použiteľné v asymetrickej syntéze [21] 

alebo ako súčasť chirálnej náplne chromatografických kolón [22]. 

 

Syntéza iónových kavapalín 
Pri príprave iónových kvapalín je možné všeobecne použiť tri rôzne spôsoby, ktorých 

spoločným krokom je terminálna alkylácia nukleofilného atómu, najčastejšie dusíka [2]. 

Pokiaľ je anión obsiahnutý v iónovej kvapaline zároveň „dobrou“ odstupujúcou skupinou pri 

nukleofilných substitúciách (triflát, tosylát a pod.), vzniká iónová kvapalina v jednom kroku. 

Pri príprave iónových kvapalín obsahujúcich nekoordinujúce anorganické anióny je nutné 

použiť dvojkrokové postupy. V prvom kroku sa uskutoční nukleofilná substitúcia (SN2)  

alkylhalogenidom a v druhom zámena halogenidového aniónu (SN2). Hybnou silou (posun 

rovnováhy na stranu produktu) tejto zámeny je obvykle nerozpustnosť jedného z produktov v 

danom rozpúšťadle (požadovanej iónovej kvapaliny alebo vnikajúcej anorganickej soli) alebo 

Lewisova neutralizácia. Zámenu aniónov je rovnako možné uskutočniť na iónomeničoch, 

avšak tento spôsob je menej používaný. Schéma postupov syntézy je uvedená na obr. 4. 
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X = halogén; Y = CF3SO2, CH3C6H4SO2
Z = BF4, PF6, N(CF3SO2)2, NO3
A = B, Al, Au, Cu, Sn
M = H, Ag, Li, Na, K

 
Obr. 4 Schematické znázornenie všeobecných postupov syntézy iónových kvapalín 
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VÝZNAM A APLIKÁCA IÓNOVÝCH KVAPALÍN 

Používanie iónových kvapalín ponúka nové možnosti realizácie chemických procesov 

[1]. Ich fyzikálno-chemické vlastnosti umožňujú realizovať reakcie, ktoré v klasických 

rozpúšťadlách neprebiehajú. Iónové kvapaliny by mohli v niektorých prípadoch nahradiť 

prchavé organické rozpúšťadla, ktorých použitie je vždy spojené s únikom prchavých 

organických zlúčenín do ovzdušia, prípadne do vody. V tomto smere je však zatiaľ obtiažne 

vyhodnotiť environmentálny prínos použitia iónových kvapalín, pretože dôsledkom ich 

technického použitia môžu byť aj ich úniky do vôd. Kvapaliny sú spravidla netoxické, ale 

vzhľadom aj na tento aspekt sa vyžadujú ešte ďalšie vyhodnotenia. V oblasti analytickej 

chémie nachádzajú iónové kvapaliny využitie napr. pri úprave vzorky (extrakcia kvapalina-

kvapalina, mikroextrakcia, SPE, SPME), v plynovej chromatografii, kapilárnej elektroforéze, 

kvapalinovej extrakcii [23]. Použitie iónových kvapalín v rôznych oblastiach je uvedené 

v tabuľke 2 [24, 25]. 

 

Tab. 2 Použitie iónových kvapalín. 

 

IÓNOVÉ KVAPALINY

Kvapalné kryštály
displeje

Akumulátory tepla
termálne fluidum

Rozpúšťadlá
bio-katalýza, organické

reakcie a katalýza, syntéza
nano-častíc, polymerizácia

Analýzy
prekoncentrácia analytov

eluenty, aditíva, MALDI-TOF
matrice, GC-head-space

rozpúšťadlá

Elektrolyty
palivové články, senzory,
batérie, zošľachťovanie

kovov, pokovovanie

Separác ia
extrakcia, separácia plynov,

extrakčná destilácia,
membrány

Lubrikanty a aditíva
lubrikanty, palivové aditíva

Elektroelastické materiály
umelé svalstvo, robotika

 

 

V poslednom desaťročí sa zistilo, že celá rada reakcií prebieha v iónových 

kvapalinách  

s vysokými výťažkami a rýchlejšie v porovnaní s bežnými organickými rozpúšťadlami. 

17

Iónové kvapaliny



Veľkou výhodou je možnosť recyklácie iónovej kvapaliny a v mnohých prípadoch aj 

jednoduchšia izolácia produktu z reakčnej zmesi. Použitie iónových kvapalín prvej generácie 

je výhodné predovšetkým pre elektrofilné substitúcie (SE) aromátov, pri ktorých je nutná 

prítomnosť Lewisovej kyseliny (tj. Friedel-Craftsove reakcie, halogenácia a chlórsulfonácia) 

[2, 26, 27]. V  iónových kvapalinách druhej generácie je možné uskutočniť aj nitráciu [28]. 

Vzhľadom na skutočnosť, že produkty je možné z reakčnej zmesi ľahko oddeliť a kvapalinu 

recyklovať, ponúka sa možnosť použiť ako nitračné činidlo dusičnan amónny, strieborný  

alebo izopentylnitrát za prítomnosti kyseliny trifluormetánsulfónovej.  V iónových 

kvapalinách je možné úspešne realizovať tiež substitúcie so slabými elektrofilmi, ako sú 

diazoniové soli [29]. V tomto prípade sa zistil  odlišný mechanizmus azokopulácie naft-2-olu 

v iónovej kvapaline v porovnaní s priebehom identickej reakciou vo vode. V iónových 

kvapalinách druhej generácie tiež veľmi ľahko prebiehajú nukleofilné substitúcie [27, 30]. 

Vďaka skutočnosti, že v iónových kvapalinách sa dobre rozpúšťajú plyny, ľahko prebiehajú aj 

cykloadičné reakcie, hydroformylácie a hydrogenácie ako aj ostatné reakcie vyžadujúce 

homogénnu a heterogénnu katalýzu [5].  

 

Využite iónových kvapalín v separačných metódach 
Okrem použitia v syntetickej chémii môžu iónové kvapaliny slúžiť na separáciu 

plynných ako aj kvapalných zmesí alebo aj ako elektrolyty v batériách, lubrikanty a 

teplovýmenné média. Iónové kvapaliny sa úspešne uplatňujú v izolácii katiónov kovov (Hg, 

Cd, Pb, Cu, Sr,...) z vodných roztokov [8]. Intenzívne sa skúmali možnosti izolácie 

a zakoncentrovania organických polutantov prostredníctvom iónových kvapalín metódami 

ako je napr. extrakcia kvapalina – kvapalina, SPE, resp. SPME (solid phase micro extraction).  
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Tab. 3 Hodnoty distribučných pomerov Sr2+ pre iónové kvapaliny a konvenčné rozpúšťadlá. 
 

DSr
2+ s 0,15 mol.dm-3 crown-éterIónová kvapalina

BuMeIm PF6

EtMe2 Im Tf2N

EtMeIm Tf2N

PrMeIm Tf2N

2,4 x 10

4,5 x 103

1,1 x 103

5,4 x 103

Toluén

Chloroform

0,76

0,77

 

 

V tabuľke 3 sú uvedené hodnoty distribučných pomerov pre bivalentné katióny 

stroncia získané v extrakčných experimentoch pre vybrané 1-alkyl-3-metylimidazoliové 

iónové kvapaliny a niektoré konvenčné rozpúšťadlá. Napr. pri porovnávaní hodnôt 

distribučných pomerov (tabuľka 4.6) v prípade iónovej kvapaliny EtMeImTf2N (Kd(Sr2+) = 

1,1.104) a konvenčného rozpúšťadla ako je chloroform (Kd(Sr2+) = 0,77) sa pozoruje, že 

uvedená iónová kvapalina je 14 tisíckrát efektívnejšia, než chloroform [31]. 

Depaoli et al. sa zaoberali aplikáciou RTILs a tiež TSILs v oblasti separačných 

procesov [32]. Iónové kvapaliny sa využili v kvapalinovej extrakcii iónov kovov z vodných 

roztokov. Zistilo sa, že RTILs poskytujú unikátne solvatačné prostredie pre iónové špécie, 

ako sú kovové ión-neutrálne komplexy. Iónové kvapaliny sa ukázali byť výbornými 

náhradami konvenčných organických rozpúšťadiel v extrakcii kvapalina-kvapalina kovových 

iónov. Separácia katiónov kovov z vodných roztokov v ILs obsahujúcich extraktant (napr. 

crownétery, calixarény, PAN) je vysoko efektívna v porovnaní so separačnými postupmi 

využívajúcimi konvenčné rozpúšťadlá. Tzv. "Task-specific" iónové kvapaliny (TSILs) 

inkorporujú ióny kovov - viažu funkčnú skupinu na jeden z iónov RTILs. V separáciách 
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iónov kovov pôsobia TSILs súčasne ako hydrofóbne rozpúšťadlo a ako extraktant v systéme 

kvapalina-kvapalina.  

Cocalia et al. skúmali aktuálne separácie založené na iónových kvapalinách. Skúmali 

účinky pri rozpúšťaní iónov, ligandov a rôznych foriem iónov kovov za účelom praktických 

aplikácií [14].  

Prvé prieskumy extrakcie katiónov kovov v systémoch IL/voda preukázali extrémne 

vysoké rozdelenie iónov kovov k IL fáze, čo viedlo k úvahám, že ILs by mohli byť tiež 

používané na odstránenie ekotoxických iónov aktinoidov a štiepnych produktov z vodného 

prostredia. Ďalej sa študovali odlišné ILs-separačné systémy za účelom objasnenia vysokých 

distribučných pomerov pre ióny kovov. Vysoká distribúcia v IL/vodných systémoch bola 

následkom zmeny v extrakčnej rovnováhe v porovnaní so systémom oktanol/voda.  

V oktanole sa katióny Sr2+ extrahovali ako stronciumnitráto-crownéterové komplexy (tabuľka 

4, rov. XIII), zatiaľ čo v IL, dva axiálne nitráty sú substituované dvoma molekulami vody 

viazanými na ión kovu a Sr(CE)(H2O)2
2+, kde CE je dicyklohexano-18-crown-6 a je 

premiestnený do IL fázy. Neutralita systému je udržiavaná prostredníctvom migrácie dvoch 

katiónov 1-alkyl-3-metylimidazolia do vodnej fázy pre každý extrahovaný ión kovu. Úbytok 

IL komponentov vo vodnej fáze limituje praktické aplikácie ILs v separáciách (tabuľka 4, rov. 

I.). Ďalší prieskum toho istého systému, ale s použitím lipofilnejších iónových kvapalín 

[C10mim][Tf2N] ukázal, že extrakčný mechanizmus v ILs môže byť rovnaký ako v oktanole 

(tabuľka 4, rov. II.); [14]. Koordinácia prostredia  okolo kovového iónu sa odlišuje od 

koordinácie pozorovanej v dvojfázovom systéme oktan-1-ol/voda s nitrátovými iónmi 

položenými mimo vnútornej koordinačnej sféry iónu kovu. Povaha ILs je len jedným 

z faktorov, ktorý určuje spôsob, resp. cestu extrakcie kovu. Významným faktorom je tiež typ 

ligandu. Aniónovo-výmenný mechanizmus sa uplatňuje pri soliach lantanoidov v oxidačnom 

stave III (tabuľka 4, rov. XVI.), v systéme IL/voda pri použití HTTA. Na rozdiel od 

katiónovej výmeny, ktorá sa uplatňuje v molekulárnych rozpúšťadlách (tabuľka 4, rov. VII. 

a VIII.). Tu zmena lipofílnej povahy ILs nemala vplyv na mechanizmu rozdelenia.  
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Tab. 4 Extrakčný mechanizmus v dvojfázových systémoch: IL/vodný verzus organický/vodný systém. 

 

L = Htta ...                                                         ..  ....

Rovnovážna reakc ia pre separác iu Mn+ v iónovej kvapaline Rovnovážna reakc ia Mn+ pre separác iu v molekulovom rozpúšťadle

L = Dicyclohexyl-18-crown-6  ...

Sr2+
aq + LIL + 2[C5mim]+

IL + 2H2O ⇔  [(SrL)(H2O)2]
2+

IL +2[C5mim]+
aq /I./

alebo

                      (2) Sr2+
aq + 2NO3

.
aq + LIL⇔  [SrL].(NO3)2IL

[21] /II./

L = CMPO .....                                                         ....

UO2
2+

aq + [Cnmim]+
IL + NO3

-
aq + LIL ⇔  [(UO2)NO3]L]+

IL +[Cnmim]+
aq /IV./

Ln3+
aq + 4HLIL + [C4mim][Tf2N]IL ⇔  [C4mim]+ [LnL4]-

IL + 4H+
aq + [Tf2N]-

aq

/VI./

Sr2+
aq + Lorg +2NO3

-
aq ⇔ [Sr(NO3)2L]org  /II I./

UO2
2+

aq + 2NO3
-
aq + 2Lorg ⇔  [(UO2)(NO3)2L2]org /V./

Ln(H2O)n
3+

aq + 3HLorg ⇔  [LnL3(H2O)n-6]org + 3H+
aq + 6H2Oaq /VII./

alebo

Ln(H2O)n
3+

aq + 4HLorg ⇔ LnL3•HLorg +3H+
aq + nH2Oaq /VIII./

 

Iný príklad rozdielneho správania sa extrakcie iónov kovov v ILs pozorovali Visser et 

al., ktorí zistili, že vysokú extrakciu UO2
2+ s dobre známym CMPO ligandom, možno pripísať 

rozdielnemu mechanizmu (tabuľka 4, rov. IV. a V.), ako sa pozoruje v molekulárnych 

organických rozpúšťadlách [14]. Tiež sa zistilo, že katión kovu koordinuje prostredie v 

extrahovaných druhoch odlišným spôsobom, ako v konvenčných organických rozpúšťadlách.  

Fyzikálno-chemické vlastnosti iónových kvapalín obsahujúcich 1,3-

dialkylimidazoliový katión sa sledovali za účelom ich aplikácie ako nových separačných 

médií [33]. Pri komparácii s konvenčnými molekulárnymi rozpúšťadlami, ILs poskytujú 

vyššie hodnoty distribučných pomerov pre niekoľko komplexujúcich neutrálnych ligandov v 

extrakcii kovových iónov z vodných roztokov. Skúmal sa vplyv dĺžky alkylového reťazca 
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katiónov 1-alkyl-3-metylimidazolia na hodnoty distribučných pomerov získaných v 

rozpúšťadlovej extrakcii, použitím crownéterov. Distribučné pomery klesali so skracujúcou sa 

dĺžkou alkylového reťazca ILs-katiónov. Zistilo sa tiež, že extrakčný proces zapríčiňuje aj 

výmenu IL katiónov s iónmi kovov. Dlhší alkylový reťazec a vyššia hydrofóbnosť katiónov 

IL má za následok ich sťažený transport do vodnej fázy prostredníctvom iónovej výmeny. 

Proces iónovej výmeny je ďalšou významnou vlastnosťou ILs. Ako katióny sa použili:  

1-R-3-metylimidazolium (Cnmim+), kde R = C2(etyl) alebo C4(butyl). Použitými aniónmi sú: 

hexafluorfosfát (PF6
-), bis(trifluormetylsulfonyl)imid (Tf2N-)  

a bis(perfluoretánsulfonyl)imid (BETI-). Iónové kvapaliny sa syntetizovali prostredníctvom 

SN2 reakcie a charakteristická pre ne je nerozpustnosť vo vode. Hydrofóbny charakter 

spomenutých iónov klesá v rade: BETI- > Tf2N- > PF6
-. Použité zlúčeniny separovaných 

iónov kovov sú chlorid strontnatý a chlorid cézny, vzhľadom na ekotoxický charakter 

štiepnych produktov 90Sr a 137Cs. Použitým crownéterom je dicyklohexyl-18-crown-6 

(DCH18C6) známy tvorbou silných komplexov s katiónmi Sr2+. Výsledky extrakčných 

experimentov indikujú, že distribučné pomery pre ióny Sr2+ a Cs+ rastú so zvyšujúcim sa 

hydrofóbnym charakterom ILs aniónov pre tie isté ILs katióny [34]. V tabuľke 5 sú uvedené 

efekty rôznych ILs aniónov na silu extrakcie. 

 

Tab. 5 Vplyv ILs aniónov na silu extrakcie. 

 

DM

[C2mim] [X ]Vodná fáza
(1,5 mM)

NTf2
-

CsCl

BETI-

589 1140

DM

[C4mim] [X]

PF6
- NTf2

-
BETI-

56,9 380 567

DM

[C6mim] [X ]

NTf2
-

BETI-

60 151

DM

[C8mim] [X]

NTf2
-

BETI-

8,35 25,7

SrCl2 10700 79700 18,3 935 3950 82,2 127 3,95 6,89
 

 

Výrazná zmena v hodnotách distribučných pomerov (viac než o dva poriadky) pre 

katióny stroncia môže byť indukovaná zámenou aniónov iónových kvapalín od PF6
- k BETI-. 

Zvýšenie hodnôt distribučných pomerov pre stroncium s hydrofóbnou povahou aniónov je v 

ostrom kontraste s pozorovaniami s katiónovým efektom iónových kvapalín. V ďalších 

experimentoch hodnoty distribučných pomerov klesali spolu s rastúcim hydrofóbnym 

charakterom ILs katiónov. Výskum vplyvov aniónov ILs na rozpúšťadlovú extrakciu (SE) 
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katiónov Sr2+ použitím DCH18C6 ukázal, že objemné a hydrofóbne anióny podporujú 

extrakciu strontnatých katiónov. Najvyššia extrakčná účinnosť sa dosahovala pri ILs s BETI- 

(ako "counter" aniónom). Ďalšou výhodou použitia hydrofóbnych aniónov v rozpúšťadlovej 

extrakcii je nižší úbytok zodpovedajúcich ILs.  

Z predchádzajúcich výsledkov vyplýva, že katiónovo-výmenný mechanizmus 

zahŕňajúci crown-étery v ILs môže prebiehať podľa reakcie IX. 

(aq)mimqCCE(IL)M(IL)mimqCCE(IL)(aq)M
n

q
n

q ++++ +↔++  /IX./

kde  Mq+ ión kovu 

CE crownéter, 

Cnmim+ katiión imidazolia (1-alkyl-3-metylimidazolium) 

 

Použitie Le Chatelierovho princípu v rovnici IX. indikuje,  

že koncentrovaním iónu imidazolia Cnmim+ vo vodnej fáze sa zvyšuje rozpustnosť ILs  

vo vodnej fáze, katiónová výmena bude opačná a extrakcia bude oslabená.  

Luo et al. uskutočnili extrakčné experimenty katiónov cézia a stroncia, kde sa 

namiesto konvenčných rozpúšťadiel použili novosyntetizované iónové roztoky [31]. 

V uskutočnených extrakčných experimentoch sa použil 1 ml iónového roztoku obsahujúceho 

crownéter (DCH18C6)  a 10 ml CsCl alebo SrCl2 (koncentrácia 1,5.10-3 mol.dm-3). Čas 

extrakcie bol 1 hodina. Ióny Cs+ a Sr2+ determinovali prostredníctvom iónovej 

chromatografie. Získané hodnoty distribučných pomerov pre iónové kvapaliny obsahujúce 

crownéter pri rôznom pH prostredia sa porovnávali s hodnotami distribučných pomerov 

získaných v extrakčných experimentoch, kde sa použil BOBCalixC6. Pozorovala sa silná 

závislosť účinností extrakcie od pH prostredia, čo by bolo možné využiť v tzv. „stripping“ 

stratégiách, kde kolíše hodnota pH. 

Iónové kvapaliny tretej generácie, tzv. „Task spesific ionic liquids – TSILs“, 

konkrétne N-alkyl-aza-crownétery sa syntetizovali a charakterizovali za účelom aplikácie 

v oblasti rozpúšťadiel [35]. Ide o skupinu iónových kvapalín obsahujúcich aza-crownétery 

s rôznymi kombináciami substituovaných R-skupín a s rozdielnou dĺžkou uhlíkového reťazca. 

Solvatačné vlastnosti týchto iónových kvapalín je možné systematicky ovplyvňovať práve 

dĺžkou uhlíkového reťazca medzi aza-crownéterom a ILs fragmentom a alkylovými 

substituentmi (R) na organickom katióne. Takáto nová TSIL môže plniť funkciu extraktantu 

a tiež rozpúšťadla. V tabuľke 6 sú porovnané výsledky extrakcie pomocou 1-oktyl-aza-18-

crown-6 (OAZ18C6) a dicyklohexano-18-crown-6 (DCH18C6) [35]. 
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Tab. 6 Komparácia extraktantov 1-oktyl-aza-18-crown-6 a dicyklohexano-18-crown-6. 

 

OAZ18C6 DCH18C6

Recyklovateľné

Nekomerčná dostupnosť

DSr: 8426 (v C2) a 1072 (v C4)

DCs: 25,21 (v C2) a 25,73 (v C4)

Extrakčná selektivita

Sr2+ > K+ > Cs+ > Na+

Nerecyklovateľné

Komerčná dostupnosť

DSr: 10734 (v C2) a 935 (v C4)

DCs: 589 (v C2) a 380 (v C4)

Extrakčná selektivita

K+ > Sr2+ > Cs+ > Na+

 

Komercializácia iónových kvapalín 
Iónové kvapaliny predstavujú nový trend v celom rade chemických odborov 

a ponúkajú celkom nové možnosti technologických riešení. V súčasnej dobe prebieha 

intenzívny výskum aplikácií týchto zlúčenín a výsledky sú zavádzané do praxe [36, 37]. 

Vývojom nových, prípadne inováciou zaužívaných iónových kvapalín sa v súčasnosti zaoberá 

celý rad výskumných ústavov, špecializovaných pracovísk a komerčných spoločností.  

Napr. spoločnosť Merck KGaA ponúka viac ako 260 druhov iónových kvapalín, a to v troch 

stupňoch čistoty [8, 25]: 

 „for synthesis“ (S),  

 „high purity“ (HP), 

 „ultra pure“ (UP), 

podľa obsahu samotnej látky a obsahu nečistôt (t. j. vody a halogénov). Látky je možné získať 

jednotlivo alebo v tzv. kitoch, ktoré obsahujú iónové kvapaliny s určitými fyzikálnymi 

vlastnosťami s ohľadom na možné účely aplikácie. Každá sada obsahuje vždy päť rôznych 

vybraných iónových kvapalín v stupňoch čistoty, z ktorých si užívateľ zvolí jeden s ohľadom 

na zamýšľanú aplikáciu. Vzhľadom k značnému počtu rôznych možných kombinácií aniónov 

a katiónov v štruktúre iónových kvapalín a rozsiahlym možnostiam ich využitia môže 

spoločnosť Merck KGaA popri stále rastúcom počte iónových kvapalín ponúknuť ich syntézu 

na objednávku. Využíva pritom nielen skúsenosti a kapacity vlastných,  
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ale i internacionálnych partnerov – špecializovaných pracovísk univerzít a výskumných 

ústavov. Na webových stránkach spoločnosti Merck KGaA http://www.ionicliquids-merck.de  

je dostupná databáza iónových kvapalín a je tu tiež sústredených mnoho ďalších užitočných 

informácií. Databáza poskytuje dobrú orientáciu v ponuke a umožňuje hľadanie podľa 

rôznych kritérií (napr. podľa štruktúrneho vzorca, bodu topenia,...) alebo rýchle vyhľadávanie 

podľa štruktúry obsiahnutého katiónu, či aniónu. U jednotlivých látok sú uvedené aktuálne 

citácie odbornej literatúry. Informácie sú aktualizované pravidelne každý mesiac a rovnako 

i portfólio týchto produktov. 
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Abstract 

The basis of the method called "host-guest" recognition is the design and synthesis  

of host molecules with pre-adjustable selective affinity for specific target ions. "Host"  

is usually a large molecule, or aggregate (synthetic macrocyclic molecules containing a cavity 

- calixarene, crown ethers, enzymes...), and "guest" usually was neutral molecule, cation, 

anion, but also larger molecules such as ions of radionuclides, metals, hormones and the like. 

 

Keywords separation processes; calixarenes; crown ethers, radionuclides, radioactive 

wastes, radioactive waste processing 

 
Úvod 

Hostiteľ-hosť (host-guest) chémia 

zastrešuje významnú  oblasť supramolekulárnej 

chémie, pričom: „hostiteľ“ je molekula viažuca 

„hosť“ molekulu za tvorby „hostiteľ-hosť“ 

komplexu  - supramolekuly: 

 „hostiteľ“ -obvykle objemná 

makromolekula alebo agregát (syntetické 

makrocyklické molekuly obsahujúce 

kavitu – calixarény, koronandy, 

enzýmy,...),  

 „hosť“ – neutrálna molekula, katión, 

anión, ale aj väčšie molekuly (ióny 

rádionuklidov, kovov, hormóny, ...).  

OH

OH

OHHO

 
Obr. 1 Štruktúrny vzorec  

p-terc-butyl-calix[4]arénu 
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Z topologického hľadiska sa rozlišujú dve skupiny „hostiteľ-hosť“ zlúčenín, a to:  

 kavitandy - „hostiteľské“ molekuly obsahujúce intramolekulové dutiny  

(v roztoku i v tuhom stave), 

 klatrandy - „hostiteľské“ molekuly s extramolekulárnymi dutinami, iba v kryštalickom 

alebo tuhom stave. 

Potom komplexy s kavitandmi sa nazývajú – KAVITÁTY a s klatrandmi sa nazývajú –  

KLATRÁTY. Základom metódy tzv. „hostiteľ-hosť“ rozpoznávania je dizajn a syntéza 

hostiteľských molekúl s vopred nastaviteľnými selektívnymi afinitami pre špecifické cieľové 

ióny [1 – 3]. 

 
Calixarény 

Calixarény predstavujú makrocyklické organické zlúčeniny, resp. oligoméry 

všeobecného vzorca 4.1n (n ≥ 4) [4]. Názov „calixarene“ je odvodené z „calix“ (kalich), 

pretože tento typ molekuly sa podobá kalichu (obr. 3), resp. váze a od slova arén, pretože 

obsahuje aromatické kruhy. Dajú sa pomerne jednoducho pripraviť bázicky katalyzovanou 

kondenzačnou reakciou formaldehydu so substituovanými fenolmi [5]. Na obr. 1 je štruktúra 

para substituovaného calix[4]arénu  terc-butylovými skupinami [6]. 

História týchto zlúčenín siaha až do konca 19. storočia (nemeckí chemici Adolf von 

Baeyer a Leo Baekeland), ale až rozsiahle štúdium prof. Davida Gutscheho v 70. a 80. rokoch 

20. storočia viedlo k vypracovaniu jednoduchých a reprodukovateľných syntetických 

postupov, poskytujúcich calixarény s vysokým výťažkom [7]. To následne umožnilo prudký 

rozvoj chémie calixarénov. Nárast počtu prác a publikácií venovaných calixarénom bol 

v poslednom období natoľko dramatický, že možno povedať, že calixarény v súčasnosti 

spoločne s ďalšími makrocyklickými zlúčeninami (crown-étery, cyklodextríny, fulerény, 

porfyríny, klatráty, kryptandy, cyklofány, dendriméry) reprezentujú samotný základ modernej 

supramolekulárnej chémie (chémia založená na intermolekulových interakciách medzi 

molekulami tvoriacimi komplexy).  

Calixarény vďaka svojím unikátnym vlastnostiam našli uplatnenie v oblasti separačnej 

chémie a tzv. molekulových rozpoznávacích technológiách (MRT) [8], v generácii 

syntetických receptorov – „hostiteľ-hosť“ chémii [9]. Predstavujú významný fenomén 

špecifickej organizácie medzi molekulami [10]. Popularita týchto makrocyklických 

kondenzátov vyplýva hneď z niekoľkých faktorov, ktoré sú u iných synteticky pripravených 

makrocyklov len veľmi ťažko dosiahnuteľné [11]: 

 lacné, ľahko dostupné východiskové látky, 
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 pomerne jednoduchá príprava a izolácia (bez chromatografického čistenia), 

uskutočniteľná v multi-gramovom merítku, 

 možnosť cielenej syntézy derivátov s presne definovanou veľkosťou kavity, 

 ľahká „opracovateľnost“ - regioselektivnej derivatizácie základného skeletu: 

zavedenie ľubovoľného substituenta do vopred zvoleného miesta, 

 možnosť získania niekoľkých rôznych konformácií s presne definovanou 

trojrozmernou štruktúrou, 

 možnosť prípravy inherentne chirálnych činidiel , 

 príprava hydrofilných derivátov, 

 vynikajúce komplexotvorné vlastnosti voči katiónom, aniónom i elektroneutrálnym 

látkam (v závislosti na substitúcii základného skeletu). 

 

Obr. 2 Bázicky katalyzovaná kondenzácia – syntéza calix[n]arénov. 

Najbežnejšia príprava calix[n]arénov vychádza zo 4-terc-butylfenolu, ktorý sa 

v rôznych rozpúšťadlách [6] zahrieva s vodným roztokom formaldehydu (obr. 2) za 

prítomnosti vhodnej bázy (KOH, NaOH). Calixarény sa vyskytujú v rôznych priestorových 
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konformáciách, ktorých vznik umožňuje rotácia kondenzovaných jednotiek okolo 

metylénového mostíka. Preto napr. v calix[4]aréne existujú štyri priestorové konformácie: 

kónická, parciálna kónická, 1,2 striedavá (alternate) a 1,3 striedavá [12].  

Aromatické zložky v molekulách kavitandov predstavujú deriváty fenolu, rezorcinolu 

alebo pyrogalolu. Kyslo katalyzovanými kondenzačnými reakciami derivátov rezorcinolu s 

aldehydmi (napr. acetaldehyd) sa získavajú rezorcarény. Pre kondenzáciu fenolov  

sa z aldehydov používa najčastejšie formaldehyd. 

V posledných rokoch bolo vynaložené značné úsilie o modifikáciu základného skeletu 

calixarénov s cieľom vytvoriť nové makrocyklické štruktúry, nesúce iné fyzikálno-chemické 

vlastnosti ako „klasické“ calixarény [13]. Pri pohľade na molekulu calixarénu je zrejmé, že 

existujú tri základné možnosti modifikácie (obr. 3) jeho štruktúry:  

 a) zámena aromatického jadra v calixeréne, 

 b) náhrada metylénových mostíkov (spacerov) inou skupinou,  

 c) zámena fenolických OH skupín za iné funkčné skupiny.  

 

 

Obr. 3 Možnosti modifikácie základného skeletu calix[4]arénu (schematicky). 

KOMPLEXOTVORNÉ VLASTNOSTI CALIXARÉNOV 

Hlavným dôvodom expanzívneho rozvoja chémie calix[n]arénov a ich využitia 

v separačnej chémii je ich schopnosť interagovať s inými molekulami alebo iónmi za vzniku 

komplexov [11, 12]. Využívajú pritom svoju priestorovú molekulovú architektúru, 

umožňujúcu synchrónne pôsobenie niekoľkých funkčných skupín poprípade rôznych druhov 

neväzbových interakcií do komplexotvorného procesu. Chemická modifikácia calix[n]arénov 

je v zásade veľmi jednoduchá. V súčasnosti sú už vypracované metódy vedúce k ľubovoľnej 

regioselektívnej a stereoselektívnej modifikácii základného skeletu. Na základe povahy 
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substituentov v molekule calixarénu môže výsledný systém interagovať s nabitými iónmi 

(katióny, anióny), ale i s látkami elektroneutrálnymi.  

Komplexácia neutrálnych molekúl. Pri komplexácii neutrálnych látok sa najčastejšie 

využívajú deriváty v kónickej konformácii, ktorých kavita je najvýhodnejšie preorganizovaná 

pre interakcie s neutrálnymi molekulami.  

Komplexácia aniónov. V porovnaní s veľkým počtom systémov navrhnutých  

pre komplexáciu anorganických prípadne organických aniónov, sú aniónové receptory  

na báze calixarénov omnoho vzácnejšie [9, 14]. Opísaný jav je v supramolekulárnej chémii 

všeobecný a súvisí s omnoho komplikovanejšou cielenou komplexáciou aniónov.  

 

Obr. 4 Príklady systémov pre komplexáciu aniónov pomocou amidových skupín 

Vhodná substitúcia spodného alebo horného 

okraja amidovými skupinami s elektrónakceptornými 

systémami umožňuje vznik kavity vhodnej pre 

zachytenie aniónov kombináciou vodíkovej väzby 

a elektrostatických síl. Ak sa hovorí o hornom okraji 

calixarénu (z angl. upper rim of calixarene), ide o 

aromatickú časť molekuly. Naopak, výraz spodný okraj 

(z angl. lower rim) označuje fenolickú časť systému 

(fenolický hydroxyl) [12]. Na obr. 4 sú uvedené niektoré 

systémy pre komplexáciu aniónov pomocou amidových 

skupín. 

 

Obr. 5 Štruktúra  

calix[n]arén typu 4.16n 

33

„Hostiteľ-hosť“ separácie



Komplexácia katiónov. Pomerne ľahká derivatizácia spoločne s možnosťami voliť 

rôznu veľkosť a tvar kavity stavia calixarény do polohy ideálnych zlúčenín pre komplexáciu 

katiónov [15]. Bol syntetizovaný nepreberný rad derivátov vykazujúcich selektívne 

komplexotvorné vlastnosti voči alkalickým kovom (137Cs), kovom alkalických zemín (90Sr) 

[16], prechodným kovom, aktinoidom [5] a mnohým významným rádionuklidom (99Tc) [17]. 

Existuje mnoho derivátov fungujúcich ako selektívne receptory pre dané katióny, poprípade 

ako selektívne nosiče katiónov cez rôzne fázové rozhrania. Pri pohľade do ponukových 

katalógov mnohých chemických firiem sa ľahko zistí, že mnohé z týchto látok sú komerčne 

dostupné. 

 

Obr. 6 Vplyv veľkosti kavity na komplexáciu alkalických pikrátov (CH2Cl2, 298 K) [11] 

Medzi zlúčeniny výborne komplexujúce katióny alkalických kovov patria tzv.  

calixarén-acetáty 4.16n (obr. 5), ktoré sú synteticky pomerne ľahko dostupné alkyláciou 

spodného okraja, napr. pomocou etyl brómetanoátu. Zistilo sa, že takto modifikované 
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zlúčeniny (a ich početné obdoby – rôzne estery, amidy, tioanalógy) veľmi dobre interagujú 

s alkalickými kovmi, pričom selektivita komplexácie závisí na veľkosti kavity.  

Graf na obrázku 6 zobrazuje závislosť sily komplexácie od veľkosti kavity 

v základnom rade calixarén-etylacetátov 4.16n pre n = 4 - 8. V prípade calixarénov s väčšou 

kavitou (n = 5, 6) dochádza ku zreteľnému posunu preferencií smerom k objemnejším 

katiónom (K+, Cs+, Rb+). Rozdiel v komplexácii iónov sodíka a cézia je možné využiť pri 

odstraňovaní rádionuklidov cézia z matríc životného prostredia. 

Obrázok 7 dokumentuje vplyv substitúcie v deriváte 4.166 na Cs+/Na+ selektivitu  

pri extrakcii pikrátov týchto iónov z vodnej fázy. Je zrejmé, že na selektivitu extrakcie majú 

vplyv okrem substitúcie spodného okraja, tiež substituenty na hornom okraji (terc-butyl 

verzus H). Deriváty calix[7]arénov a calix[8]arénov komplexujú všetky alkalické kovy 

prakticky identicky, bez významnejšej selektivity voči niektorému z nich (obr. 6).  

 

Obr. 7 Vplyv substituentov na extrakčné schopnosti derivátov calix[6]arénov (M+pikrát-, 

voda/CH2Cl2). [11] 

 

Významné zvýšenie selektivity pri komplexácii alkalických katiónov sa dosiahlo 

spojením chémie crown-éterov s calix[n]arénmi. Takto sa získali tzv. calix[4]crowny, 
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zobrazené na obrázku 8, vykazujúce zatiaľ najvyššiu dosiahnutú selektivitu voči Na+,  

resp. K+. Komplexačné vlastnosti crownéterov spoločne s „nastaviteľnou“ veľkosťou, 

poprípade tvarom kavity calixarénov, predstavujú dva dôležité faktory ovplyvňujúce tvorbu 

komplexov. Zistilo sa, že selektivita calixcrownov výrazne závisí od dĺžky reťazca crownovej 

jednotky a od priestorovej konformácie použitého calixarénu. Malá modifikácia štruktúry 

receptorov vedie k ďalekosiahlym zmenám v preferenciách a selektivite viazania alkalických 

kovov.  

 

Obr.8 Niektoré deriváty calix[4]crown komplexujúce alkalické kovy. 

Je zrejmé, že spomínané deriváty calixarénov môžu nájsť mnoho praktických aplikácii 

v separácii rádionuklidov. Z tohto hľadiska sú veľmi zaujímavé tiež ďalšie calix[4]crowny, 

substituované 1,2-dihydroxyetylovým reťazcom. Zdá sa, že takto modifikované makrocykly 

by mohli významne prispieť k riešeniu závažného ekologického problému dnešnej doby – k 

odstráneniu rádioaktívnych kontaminantov (napr. 137Cs+) z odpadových vôd. Premyslený 

návrh a syntéza nových receptorov, schopných selektívne komplexovať nebezpečný 

rádioizotop, viedla k derivátom na obr. 7 (R – izopropyl; oktyl), vykazujúcim selektivitu 

Cs+/Na+ > 105. Na základe dostupnej patentovej literatúry sa niektoré zo spomenutých látok 

využívajú pri dekontaminácii odpadov z jadrových elektrárni.  

Pokiaľ ide o tiocalix[4]arény, stojí za zmienku skutočnosť, že sa  

do komplexácie môžu zapojiť aj mostíkové atómy síry, v dôsledku čoho sa potom stáva celý 

proces komplexácie ešte zložitejším než ako u klasických calixarénov. Na druhej strane, 

prítomnosť síry umožňuje intenzívne interakcie s radou prechodných kovov.  

 

Makrocyklické koronandy 
Ide o molekulárne „hostiteľ-hosť“ zlúčeniny, kde „hosť“ (koronand, ďalej v texte 

crownéter) pevne viaže molekulu ako v roztoku tak aj v tuhom stave [5].  

Takéto cyklické polyétery – crown-étery, používané ako neutrálne makrocyklické 

ligandy, tvoria z hľadiska separácie významné komplexy. Napr. s katiónmi alkalických kovov 
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a kovov alkalických zemín tvoria komplexy – koronáty, napr. [Cs(18-an-6)]+; log K = 0,99.  

I keď rozpúšťadlová extrakcia na základe synergického efektu predstavuje vhodnú separačnú 

metódu pre ióny aktinoidov a lantanoidov (s vysokými koordinačnými číslami), selektivita  

vo vzájomnej separácii týchto elementov nebola dostatočne veľká.  

Makrocyklické polyétery ako sú crownétery majú tú 

výhodu, že ich komplexy vykazujú vysokú selektivitu pre ióny 

kovov s veľkosťou podobnou veľkosti kavity molekuly 

crownéteru. Existuje niekoľko štúdií zaoberajúcich sa 

zvyšovaním selektivity v separácii rádionuklidov (aktinoidov, 

lantanoidov) v synergickom extrakčnom systéme založenom na 

tzv. efekte „size-fittng“ (veľkosť-prispôsobonie) crownéterov. 

Meguro et al. z JAERI uskutočnili synergickú ión-pár extrakčnú 

reakciu, v ktorej sú ióny aktinoidov (III) a Ln (III) extrahované 

ako katiónové komplexy, M(TTA)2CE, kde M (ióny kovov), TTA (1,1,1-triflórpropán-2-tión) 

a CE (crown-éter), do organických rozpúšťadiel s vysokou dielektrickou konštantou ako napr. 

nitrobenzén, namiesto neutrálnych foriem M(TTA)3CE, v konvenčnom synergickom systéme 

rozpúšťadlovej extrakcie. Avšak používanie nitrobenzénu nachádza obmedzené využitie 

najmä kvôli jeho chemickej toxicite. Najvýraznejší synergický efekt bol zistený v extrakcii s 

18-crown-6 (18C6) alebo dicyklohexano-18C6, efekt „size-fitting“ v extrakcii s derivátmi 

18C6 s iónmi kovov. Separačný faktor Am(III) a Cm(III) v extrakcii „ión-pár“ 

M(TTA)2(18C6)+ a ClO4
-
 bol niekoľkokrát väčší, ako v extrakcii M(TTA)3(18C6), čo môže 

byť vysvetlené efektom „size-fitting“. 

 

Komerčné „hostiteľ-hosť“ materiály 
Metódou SPE, jej vývojom a komercializáciou v separácii rádionuklidov 

z rádioaktívnych odpadov sa v značnej miere zaoberajú firmy IBC Advanced Technologies, 

Inc. (IBC) a 3M [18]. Pozornosť venujú predovšetkým separačnému kroku založenému  

na špecifickom dizajne, tzv. „hostiteľ-hosť“ rozpoznávaní. Pri navrhovaní takýchto 

molekulových rozpoznávacích technológií (z angl. molecular recognition technology, MRT) 

sa berie do úvahy vznik rôznych foriem pri rôznom pH roztoku, v ktorom bude separácia 

uskutočnená, povaha matrice, z ktorej budú cieľové formy separované, veľkosť „hosť“ iónov, 

relatívne afinity cieľových iónov a matrice a tiež spôsob selektívnej elúcie cieľových foriem  

z použitej tuhej fázy. 

O
O

O

OO
O

Obr. 9 Štruktúra 

molekuly  

18-crown-6-éteru 
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Požiadavky na účinný separačný systém [18]: 

1. Dostatočná špecifickosť pre cieľové formy (prítomné aj na ppm/ppb úrovni), 

v prítomnosti vysokých koncentrácií ostatných konkurenčných foriem. 

2. Špecifickosť pre dané oxidačné stavy prvkov aj za predpokladu, že prvok  

má viaceré oxidačné stavy.  

3. Selektivita pre cieľové špécie nachádzajúce sa v náročnej matrici (napr. silná kyselina, 

silná zásada, F-/HF, redoxné činidlá, ďalšie komplexujúce činidlá, vysoko 

koncentrované roztoky).  

4. Možnosť separačných úkonov bez využitia potenciálnych kontaminantov (náhradné 

ióny, zrážadlá,...). 

5. Schopnosť odstránenia cieľových foriem, až na ich dostatočne nízke úrovne. 

6. Manipulácia s veľkými množstvami roztokov pri ich rýchlom prietoku.  

7. Rýchla kinetika separácie pre difúziu, interakciu „hostiteľ-hosť“ a rozklad,  

resp. disociáciu hostiteľ-hosť. 

8. Adekvátna životnosť spôsobená rezistenciou k chemickým efektom matrice, 

ionizujúcemu žiareniu, tiež treba brať do úvahy vplyv silných kyselín a zásad, ako aj 

iných chemických reaktantov. 

9. Automatizácia v kontinuálnom móde. 

10. Koncentrovanie požadovaných foriem s vysokými faktormi vedúcimi k rýchlym  

a efektívnym výťažkom vysokočistého produktu.  

Vyššie uvedené prísne požiadavky kladené na efektívny a účinný separačný systém spĺňajú 

separačné metódy MRT (vyvinuté v IBC Advanced Technologies, Inc. v spolupráci s 3M), 

zahŕňajúce extenzívny rad významných produktov ako napr.  

 MacroLig® (napr. crownétery, monoazacrowny, diazacrowny a predovšetkým 

calixarény), 

 AnaLig® (napr. Cs 01, Sr 01, Pu 01, 02, Tc 01, 02),  

 SuperLig®, 

 EmporeTM extrakčné disky, 

 EmporeTM extrakčné náplne. 

SPE je možné využívať v dvoch módoch, fixovaný kolónový systém a EmporeTM 

extrakčné disky [19]. Oba spôsoby umožňujú využitie unikátnych charakteristík SPE 

technológií, pričom použitie Empore extrakčných diskov ma za následok výrazné zlepšenie 

účinnosti separácie. Významnou separačnou konfiguráciou je kombinácia materiálov 

SuperLig® s Empore membránami. Tieto tenké membrány (0,5 mm) pozostávajú  
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zo SuperLig® - obsahujúci materiály, ktoré sú zachytené v inertnej, poréznej matrici bez 

použitia spojiva. Častice môžu byť tvorené až do 95% membránami a sú veľmi malé  

v porovnaní s používanými typickými SPE kolónami. Malé častice sú husto komprimované. 

Dosahujú rovnaké extrakčné účinnosti a kanálikovanie alebo vplyv stien, ktoré sú príznačné 

pre kolóny sa pri tomto type separácie nevyskytuje.  

EmporeTM materiály majú v separácii iónov niekoľko ďalších výhod pred kolónami. 

„Mesh“ (sieťová) veľkosť SuperLig alebo AnaLig materiálov je významne redukovaná 

z veľkosti viac ako 100 μm na menej než 10 μm, v priemere. Toto umožňuje väčšiu 

koncentráciu prítomných aktívnych miest. EmporeTM disky je možné považovať vlastne  

za krátku kompaktnú kolónku. Kombinácia týchto efektov má za následok systém, schopný 

podstatne rýchlejšej separácie ako pri fixovaných kolónach, prípadne iónovýmenných 

separačných postupoch. Napríklad, rýchlosť toku v EmporeTM systéme môže byť až 400 krát 

vyššia ako v kolónovom systéme a 4000 krát rýchlejšia ako pri iónovej výmene. Okrem toho 

významné vlastnosti ligandov využívaných v SPE systémoch ako selektivita a separačné 

schopnosti významne udržiavajú tento tok separácie stopových množstiev iónov kovov 

z veľkoobjemových vzoriek. Možnosť vysokej rýchlosti toku, ktorú ponúka membránový 

systém je podstatne lepšia, realizácia 200 ml.min-1.g-1 v kolónovom spôsobe je ekvivalentná 

ku 200 l.min-1 pretečených cez kilogram membránového systému. Doba zdržania v každom 

systéme sa zvýši o 0,3 sekundy. 

EmporeTM systémy nachádzajú veľký význam v separačných situáciách, kde sa kladie 

na zreteľ rýchlosť pracovných operácií, a kde sa pracuje s veľkoobjemovými vzorkami. 

Spoločnosti IBC a 3M sústavne spolupracujú na zdokonaľovaní týchto separačných 

EmporeTM systémov. 

AnaLigTM nachádzajú uplatnenie predovšetkým v analytických separáciách,  

na separácie v industriálnej sfére sa využívajú SPE produkty rady SuperLig® [19]. 

Materiály SuperLig® predstavujú častice SPE a sú identifikované číslom (napr.  

SuperLig®644 – separácia Cs, SuperLig®639 – separácia Tc, SuperLig®640, SuperLig®620 

a iné) [18]. V týchto čiastočkách, hostiteľský ligand a pevná fáza nosiča sú spojené 

prostredníctvom „rozpery“, ktorá je pútaná stabilnými kovalentnými väzbami k ligandu a k 

pevnej fáze nosiča. Rozmanitosť nosiča môže byť použitá napríklad na efektívnu separáciu  

v silne kyslých, silne zásaditých, a HF-obsahujúci roztokoch. 

Extrakčné produkty tuhej fázy AnaLig®, ktoré nachádzajú využitie v úprave vzorky, 

zakoncentrovaní a taktiež v separácii rádionuklidov ponúkajú tieto výhody:  

 vysoká selektivita pre cieľové analyty, 
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 zvýšená prietoková rýchlosť, 

 tolerancia náročnej matrice vzorky, 

 výkonná koncentrácia vzorky, 

 vylepšená prístrojová realizácia. 

 

Separácia rádionuklidov z jadrových odpadov 
SuperLig® 644 sa použil v separácii univalentných céznych katiónov 137Cs+  z troch 

skupín (A, B a C) „hanfordských“ odpadov [18]. SuperLig pre separáciu céznych katiónov 

musel vykazovať nasledovné vlastnosti:  

 vyššiu selektivitu pre ióny Cs+, než pre konkurenčné katióny Na+ a K+, ktoré  

sú v značnej miere obsiahnuté v kvapalných jadrových odpadoch, 

 pomery Na - Cs a K - Cs v nástrekových (zásobných "feed") roztokoch sú okolo 

100000 a 2000, 

 afinita SuperLig® materiálu pre Cs+ musí byť dostatočne veľká na to, aby došlo  

k redukcii celkovej (rádioaktívnej, nerádioaktívnej) Cs+ koncentrácii k nízkemu 

ppb/ppt rozsahu, 

 Cs by malo byť eluované v relatívne malom roztoku zriedenej HNO3 (5 - 15 "bed 

volumes"), 

 integrita SuperLig® materiálu musí byť zachovaná aj v prítomnosti silne zásaditého 

roztoku, 

 SuperLig® materiál musí byť rezistentný voči degradácii ionizujúcim žiarením počas 

dostatočne dlhého časového úseku (106 – 107 Gy).  

Vzorky z „Hanford high level waste supernate“ boli testované v Savannah River 

Technology Centre s použitím SuperLig® 644 kolóny na odstránenie cézia. Hodnoty 

konkurenčných iónov v jednotlivých skupinách vzoriek boli pre katióny sodíka Na+ 5.07 

mol.dm-3 (A),  5,7 mol.dm-3 (B),  5.71 mol.dm-3 (C); pre katióny draslíka K+ 0,448 mol.dm-3 

(A), 0,14 mol.dm-3 (B), 0,026 mol.dm-3 (C). Výsledky ukazujú, že SuperLig® 644 dokáže 

efektívne odstrániť 137Cs zo skúšobných roztokov. Percento odstránenia 137Cs v priebehu 

dočisťovania (z angl. polishing)  Cs je 99,988 ± 0,001 % (skupina vzoriek B), 99,985 ± 0,005 

% (skupina vzoriek C), a > 99,99 % pre skupinu vzoriek A. 

Komerčne dostupné produkty ako SuperLig®, AnaLig® a MacroLig® sa použili  

na separáciu rádioaktívnych foriem a nerádioaktívnych zmiešaných odpadov v rôznych 

matriciach [18]. Matrice sú uvedené v zátvorkách: Pu(IV) (neutrálny až plne kyslý rozsah); 
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Bi(III) (od neutrálneho pH až do niekoľko molárnej kyseliny); UO2
2+ (neutrálny a zásaditý 

interval a až do niekoľko molárnej kyseliny); I- (celý pH interval); Pb(II) (celý pH interval)  

a Hg(II) (celý pH interval). Celý „kyslý“ interval zahŕňa až do pH ≤ 8 mol.dm-3 H2SO4, 15,7 

mol.dm-3 HNO3, alebo 11,7 mol.dm-3 HCl. Celý pH interval pokrýva celé spektrum pH od 

koncentrovaných kyselín až po > 10 mol.dm-3 NaOH. 

Separácia 137Cs z roztokov jadrových odpadov v Savannah River prostredníctvom SPE 

procesu sa uskutočnila prostredníctvom extraktantu typu calix[n]aréncrown (vyrobený v IBC) 

[20]. Výsledky ukazujú, že technika je veľmi atraktívna pre separáciu  

a zakoncentrovanie iónov rádioizotopu cézia z odpadov Savannah River. Použitou zlúčeninou  

je MacroLig® 209, calix[4]arén-bis(p-terc-oktlybenzo-18-crown-6), označovaný aj ako 

BOBCalixC6. Štruktúra BOBCalixC6 je na obr. 10. 

 

Obr. 10 Štruktúra MacroLig 209, calix[4]arén-bis(p-terc-oktlybenzo-18-crown-6), „BOBCalixC6“. 

SuperLig® 639 sa použil na separáciu technecistanového aniónu 99TcO4
- z troch 

„hanfordských“ odpadov [18]. Použili sa tri sady (A, B a C) s rozdielnymi koncentračnými 

úrovňami konkurenčných iónov, ostatných prítomných iónov a vlastných, separovaných 

iónov. Separácia bola efektívnejšia v skupinách A a B, než v skupine C. Odstránené 

percentuálne hodnoty boli 96 % alebo 94 % (dve rozdielne dávky), 98,9% a 20,5% pre skupiny 

A, B a C. Spodná hodnota v prípade vzoriek skupiny C sa pripisuje tomu, že 99Tc sa v tejto 

skupine vzoriek nachádzalo v oxidačných stavoch iných ako +VII (TcO4
-). Extraktant 

SuperLig® 639 sa ukazuje byť neúčinný v separácii technécia za predpokladu, že Tc je 

prítomné v jednom z nižších oxidačných stavov ako VII. Výsledky pre skupinu A a B 

demonštrujú efektivitu SuperLig® 639 v odstraňovaní 99TcO4
-. Interesantné v prípade 

separácie 99Tc pomocou SuperLig® 644 je, že 99Tc bolo odstránené aj keď bolo prítomné 
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v nižších valenciách. Účinná separácia TcO4
- prostredníctvom SuperLig® 639 

z „hanfordských“ roztokov musí spĺňať nasledovné kritéria: 

 vysoká selektivita TcO4
- v ~ 2 mol.dm-3 NO3

-, 1 mol.dm-3 NO2
-, 0,5 mol.dm-3 

Al(OH)4
-, 1 - 5 mol.dm-3 OH- a  ďalších zložkách v nízkych koncentráciách, 

 vysoké odstránenie TcO4
- nad 90 % úrovňou pre skupiny A a B, pričom odstránené 

percento Tc závisí od jeho oxidačných stavov, 

 elúcia TcO4
- s relatívne malým objemom vody, 

 vysoká chemická a rádiačná (do 105 Gy) stabilita materiálu SuperLig® 639. 

Vplyv ionizujúceho žiarenia na účinnosť separácie TcO4
- prostredníctvom SuperLig® 

639 sú uvedené v tabuľke 1.  

 

Tabuľka 1 

Vplyv ionizujúceho žiarenia na účinnosť separácie technecistanového aniónu [181] 

Radiačná dávka (Gy) TcO4
-Kd (ml.g-1)

0

1 x 105

1 x 106

3 x 106

6 x 106

1 x 107

285,7 .

298,6 5

142,4 5

124,1 5

65,38 5

24,9 5

 
 

Namerané hodnoty KD pre TcO4
- SuperLig® 639 nie sú ovplyvňované do dávok ~10 

kGy. Nad touto hodnotou dochádza k poklesu účinnosti menej ako o 10 % hodnoty KD pri 

dávke 100 kGy. 

RAP metodiky 

IBC, 3M a Argonne National Laboratory vyvinuli produkty pre rýchlu analýzu (RAP, 

z angl. rapid analysis products) kombinujúce vysokú selektivitu IBC SuperLig materiálov 

s 3M Empore membránami, označované ako Rad disky [18]. Tieto nachádzajú využitie 

v separácii Sr a Ra a komerčne dostupné sú od roku 2002/2003 vo Fisher katalógu. 

Stroncium Rad Disks 
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Účinné sa ukazujú byť postupy pre analýzu so Sr Rad diskom, ktorý obsahuje 

SuperLig® 620. Výborne prepúšťa vzorku v 2 mol.dm-3 HNO3 cez 47 mm disk, ktorý je 

umiestnený na vákuovom filtračnom zariadení, pri rýchlosti 50 ml.min-1. Výťažky Sr sú 95 % 

alebo viac, a to pre nasledovné interferujúce katióny: Mg2+ 10000 mg.l-1; Ca2+ 500 mg.l-1; 

Ba2+ 0,1 mg.l-1; Ra 300 pCi.l-1; Pb2+ 1 mg.l-1; Na+ 1000 mg.l-1; K+ 10 mg.l-1. Zaujímavosťou 

je, že vysoké separačné úrovne sa dosahovali pri vysokej koncentrácii iónov ako H+, Mg2+, 

Ca2+ a Na+, pričom tieto bývajú bežne prítomné v environmentálnych vzorkách. 

Radium Rad Disks 

Použitím Ra Rad diskov sa redukuje počet krokov operácií v analytických postupoch 

pre Ra. Z ekotoxického pohľadu medzi najvýznamnejšie patria izotopy 226Ra a 228Ra. Tieto 

izotopy Ra môžu byť determinované použitím Ra Rad diskov. Interferujúci ión (definovaný 

ako úroveň, v ktorej sa dosahuje výťažok 226Ra 95 % alebo väčší) pre Ra Rad disk bol 

determinovaný. Koncentračné úrovne interferujúcich iónov sú: Mg2+, Ca2+, a Na+, 10000 

mg.l-1; K+ 1000 mg.l-1; Sr2+ a NH4
+, 100 mg.l-1; a Pb2+ a Ba2+, 10 mg.l-1. Tieto výsledky 

indikujú schopnosť Radium Rad diskov efektívne odstrániť 226Ra z roztokov obsahujúcich 

katión Mg2+, Ca2+, Na+, a K+, ktorých prítomnosť možno očakávať v environmentálnych 

vzorkách. Ako sa predpokladalo, selektívna separácia je náročnejšia z roztokov obsahujúcich 

Sr2+, Ba2+, a Pb2+. Prítomnosť týchto iónov by nemala byť problémom pre analýzu 226Ra od 

ich interferentov, ktorými sú hlavne alfa alebo beta žiariče [18]. 

V separácii rádia od tória sa použili SPE – EmporeTM Radium Rad disky [19]. Na  

obr. 11 je uvedená snímka z elektrónového mikroskopu použitého disku, na ktorej AnaLigTM 

častice, crownétery spojené kovalentnou väzbou so silikagélovým nosičom sú zachytené 

v poréznej PTFE matrici. 
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Obr. 11 Snímka 3M EmporeTM Radium Rad Disku z elektrónového mikroskopu. [19] 

Na obr. 12 je uvedené schematické znázornenie chronologickej postupnosti separácie 

rádia. Separačný postup predstavuje rýchle a selektívne obohatenie Ra v prírodných vzorkách. 

Ako stopovač sa použilo 225Ra. Tiež sa použil zmiešaný rádiostopovač 236U/229Th/225Ra, 

ktorým je možné determinovať dlhožijúce nuklidy 226Ra, 230Th, 232Th a tiež 234U a 238U. Táto 

technika umožňuje kompletnú separáciu cieľového nuklidu z matrice s vysokými 

separačnými faktormi pre Th a U. EmporeTM Radium Rad disky sa použili v kroku 

zakoncertovania Ra  

vo vzorke.  

Pred spracovaním vzorky sa Radium Rad disk upravil 20 ml 2 mol.l-1 HNO3 pri 

miernom vákuu. Vzorka sa extrahovala na 47 mm hrubom vákuovom filtri. Rýchlosť toku sa 

pohybovala až do 50 ml.min-1. Ra-nabitá membrána sa premyla tri krát po 20 ml alikvátu  

2 mol.l-1 HNO3. Po vysušení počas noci, sa disk meral na γ-počítacom systéme. Retencia Th  

a U je zanedbateľná vzhľadom na vysokú selektivitu Ra extrakčných diskov. Elučné procesy 

použitím materiálu s obrátenými fázami ako je Chromabond NO2 impregnovaný TOPO, 

naznačuje, že frakcie U a Th by mohli byť analyzované separátne cez alfa-spektrometrickú 

analýzu. Gama-spektrometrické merania indikujú, že percento Th, ktoré sa zachytáva na disku 
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je nižšie ako 2 %. Uvedenou metódou sa získavajú eluáty, ktoré sú vhodné pre  

alfa-spektrometriu Ra, Th a U. 

 

α-spektrometria
determinácia aktivitného

pomeru 229Th / 228Th

Úprava vzorky
okyslenie vodných roztokov vzoriek

pridanie 229Th / 225 Ra

Extrakc ia rádia
prekoncentrácia cez Rádium Rad Disk

Th nie je zachytené membránou

Eluat treatment

pridanie stopovačov 232U / 228 Th

Extrakčná chromatografia
U / Th separácia

Elúc ia Th

γ-spektrometria
opakované počítanie
"Ra loaded membrane"

 

Obr. 12 Schéma separácie 229Th a 225Ra. [19] 
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Abstract  
 
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 

was selected as a suitable key nuclide for the determination of parameter linear scaling 

model for monitoring of radionuclides in the contaminated soil. 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. 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 radionuclide 239,240Pu in real contaminated soils on the 

basis of experimental results was the objectives. 

 

Keywords plutonium; americium; scale model; regression analysis; correlations, 

mathematical models 

 
ÚVOD 

Pred konečným odstránením rádioaktívnych odpadov, musí byť aktivita prítomných 

rádionuklidov vypočítaná v súlade s limitami a kritériami na ich bezpečné odstránenie. 

Medzinárodné štandardy dávajú nariadenia a odporučenia pre základnú metodológiu pre 
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vyhodnotenie rádioaktivity ťažko merateľných rádionuklidov v nízko a stredne aktívnych 

rádioaktívnych odpadov. Na určenie aktivitných 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 (SFM)1. Medzinárodné štandardy dávajú 

nariadenia pre základnú metodológiu použitia škálovacích faktorov 1. 

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 modeli. 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 hlavným 

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

nevhodnosti  regresných modelov.  

Pre overenie akýchkoľvek teoretických prognóz ohľadom 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 napríklad aj rádionuklidy 241Am, 239,240Pu, 238Pu, 90Sr. 

 

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 2,3. 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 

50

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



koeficientov je však potrebné pristupovať veľmi obozretne. Platí pravidlo, že významná 

párová korelácia nie je dôkazom príčinnej súvislosti 2,3.  

Regresná analýza predstavuje súhrn štatistických metód a postupov slúžiacich na 

štúdium vzájomných vzťahov medzi dvomi alebo viacerými premennými, ktorým cieľom je 

predovšetkým odhad hodnôt alebo stredných hodnôt závislej premennej 2. 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)2,3. 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, ktorý sa zaoberá vytvorením vhodného štatisticko-matematického modelu závislostí, 

určuje parametre modelu a overuje hypotézy o vhodnosti a dôležitých vlastnostiach modelu 
2,3. 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) 2,3. 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 poporušením základných predpokladov kladených na výber. Je potrebné pomocou 

prieskumovej tzv. exploratórnej analýzy nedostatky odhaliť a ak je to nevyhnutné vykonať 

príslušnú transformáciu hodnôt.  
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Regresná diagnostika 2,3 

Základný rozdiel medzi regresnou diagnostikou a klasickými testami spočíva v tom, 

že u regresnej diagnostiky nie je potrebné presne formulovať alternatívnu hypotézu HA. 

Regresná diagnostika obsahuje pomôcky a postupy pre interaktívnu analýzu dát, modelu, 

metódy, tzv. regresného tripletu. 

Regresná diagnostika obsahuje postupy k identifikácii: 

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

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

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

 

Príklad postupu výstavby lineárneho regresného modelu vybranej 

kontaminovanej pôdy pre závislosť hmotnostnej aktivity 239,240Pu od 241Am 

 

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

priamky bude mať tvar y = β0 + β1 x . 

 

a(239,240Pu) = 9,059(2,04)+0,580(0,076)*a(241Am)
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 Obr. 1. Graf regresnej priamky vybranej kontaminovanej pôdy. Závislosť hmotnostnej aktivity 

239,240Pu od 241Am. 4 (V zátvorkách je uvedený odhad smerodatnej odchýlky odhadovaného 

parametra). 
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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 β0  

a smernica β1 sú štatisticky významné. 

 

Tab. 1. Odhady parametrov β0 a β1 a ich testy významnosti výberu kontaminovanej pôdy 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 0,5301 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.  

 

Tab. 2.  Základné štatistické charakteristiky u výberu kontaminovanej pôdy.  

 

4) Regresná diagnostika 

 

I. Kritika dát  

 

a) Analýza klasických rezíduí  

Graf reziduá vs. predikcia (obr. 2) ukazuje mrak bodov, ako podozrivé sú indikované body 

17, 23, 8. Je potvrdená aj heteroskedasticita. 

 

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 
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Tab. 3. Analýza klasických reziduí 5. 

 

 

 

 
 

Obr. 2. Graf predikcie – reziduá. 5 

 

b) Analýza ostatných reziduí. 

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. 5 

 

 

Reziduálny súčet štvorcov: RSC 57,079 

Priemer absolútnych hodnôt reziduí: Me 1,1167 

Priemer relatívnych reziduí: Me.R 4,7730 

Odhad reziduálneho rozptylu: s2(e) 2,5954 

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

Odhad šikmosti reziduí: g1(e) -1,049 

Odhad špicatosti reziduí: g2(e) 5,8310    ukazuje špicaté rozdelenie 
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c) Grafy vplyvných bodov 

 

 
Obr. 3. Diagnostický graf predikovaných rezíduí indikuje body 19, 23 ako odľahlé. 5 

 

 
Obr. 4.  Diagnostický Pregibonov graf indikuje bod 19 ako silne vplyvný a bod 23 a 17 ako stredne 

vplyvný. 5  
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Obr. 5. Diagnostický McCulloh Meeterov graf indikuje 23, 19 ako odľahlý a 17, 8  a 9 ako extrémy. 5 

 

 

 
Obr. 6. 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). 5 
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.  

 

Obr. 7. Diagnostický Williamsov graf indikuje bod 19, 23 ako odľahlý nad hornou líniou, ktorá je 

kritickou medzou testu a body 17, 8, 9 ako extrémy 5. 

 

Záver kritiky dát : Body 19, 23 sú odľahlé a je potrebné ich vylúčiť, bod 17 je extrém. 

 

II. Kritika modelu  

 

Z obrázku 1 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-Snedecorov 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 ide teda o preukázanie heteroskedasticity. To vedie 
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k záveru, že nemožno použiť klasickú metódu najmenších štvorcov, ale váženú metódu 

najmenších štvorcov. 

 

 
Obr. 8. Graf autokorelácie tvorí mrak bodov, odľahlé body 18, 19, 22, 23, 20. 5 

 

 
Obr. 9. Graf heteroskedasticity ukazuje na klin, čo potvrdzuje záver Cook-Weisbergovho testu 

heteroskedasticity o nekonštantnom rozptyle rezíduí. 5 
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5) Konštrukcia spresneného modelu 

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

odstránení odľahlých bodov dojde k zníženiu hodnôt AIC a MEP a regresný model možno 

považovať za správnejší.  

 

Tab. 5. 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 

 

Tab. 6. 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 v kontaminovanej pôde má 

konečný tvar, určený metódou regresného tripletu: 
 

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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a(239,240Pu) = 9,0588(2,0404) + 0,5795(0,0757) * a(241Am) 

 

V zátvorkách je uvedený odhad smerodatnej odchýlky odhadovaného parametra. 

 

ZÁVER 
Experimentálne výsledky hmotnostných aktivít vybranej vzorky kontaminovanej pôdy 

boli vyhodnotené lineárnou regresiou. Na základe literárnych údajov sa uskutočnil výber 

vhodnej dvojice rádionuklidov, spĺňajúcej kritéria škálujúcich faktorov. Ako kľúčový 

rádionuklid bol vybraný alfa rádionuklid 241Am. Norma ISO 21238:2007 odporúča na 

vyčíslenie škálujúcich parametrov rovnicu geometrického priemeru, alebo zjednodušenú 

lineárnu regresiu logaritmu aktivity kľúčových a  ťažko detegovateľných rádionuklidov 1. 

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. V kritike dát bolo nevyhnutné sledovať 

výskyt vplyvných bodov, ktoré môžu byť hlavným zdrojom problémov, ako je skreslenie 

odhadov a rast rozptylov až k celkovej nepoužiteľnosti regresných modelov. Vybočujúce 

body boli preto z dát vždy odstránené. Vytvorený a  regresnou diagnostikou overený model je 

možné  použiť na monitorovanie aktivity významných alfa rádionuklidov. Štatistická 

významnosť bola potvrdená Fisher-Snedecorovým testom,  hodnotou párového korelačného 

koeficientu R a koeficientu determinácie D.  

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.  
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r, R  Pearsonov párový korelačný koeficient 
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D  koeficient determinácie  

β   regresný parameter 

β1   smernica 

εi  náhodné chyby 
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Abstract 
There is great concern that terrorists could obtain nuclear or radiological weapons and 

detonate them in a large city. The authors analyse the technical requirements for and obstacles 

in obtaining such weapons. What difficulties would have to be conquered? The authors 

conclude that nuclear weapons are most likely out of reach for terrorists. However, 

radiological weapons may well be used by terrorists, in the future. The possible consequences 

of such an attack are discussed. 

 
Keywords: nuclear explosions, nuclear weapons; radioactive clouds, arms control, nuclear 

material management, proliferation, radiation accidents; radiation effects, 

radiation hazards, radiation protection, ionising radiation,  

 

 

Úvod 
Terorizmus je sprievodným javom vývoja ľudskej spoločnosti. Dnes sa mu venuje 

mimoriadna pozornosť preto, lebo sa ako alternatívna metóda riešenia rôznych problémov či 

rozporov, stáva veľmi nebezpečný. Je neodmysliteľným fenoménom aj súčasnej doby. Má 

jednoznačne medzinárodný charakter a je prakticky všade prítomný.1 Napriek tomu sa 

v poslednom čase jeho rozsah zvýšil, čo je spôsobené niekoľkými príčinami:2 

 sústavne sa zväčšujúce rozdiely medzi životnou úrovňou ľudí ako vo vnútri 

jednotlivých strán, tak aj medzi krajinami. Veľká a stále zväčšujúca sa časť 

obyvateľov Zeme  nemá v blízkej budúcnosti prakticky žiadne perspektívy dosiahnuť 

63
Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách
© 2009 – Omega Info, Všetky práva vyhradené
ISBN: 978-80-89337-04-0



hmotné zabezpečenie na úrovni obyvateľstva vyspelých krajín. To vedie k rastu 

ekonomického separatizmu, založeného na predstavách, že separácia regiónov s 

bohatými zdrojmi, nachádzajúcich sa v dobrých klimatických podmienkach, môže 

zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva; 

 rast vzdelania často vedie k rastu nacionalizmu a boj pod jeho zástavou často využíva 

národná elita na upevnenie svojich pozícií v mnohonárodných krajinách; 

 existujúca nerovnosť, krutosť a nedostatok duchovnosti kapitalistického systému často 

sprevádzaného snahami zničiť dôležité cennosti pre ľudí (národnú kultúru, prírodu, 

a pod.) je vhodnou pôdou pre idey prestavby spoločnosti na spravodlivejších 

základoch. Revolučný boj často využíva teroristické metódy; 

 globalizácia významne prispela k pochopeniu, že industrializácia, vedecko-technický 

pokrok, informatizácia nielen že nevyrovnávajú kultúrne a civilizačné rozdiely vo 

svete, ale naopak vytvárajú ekonomické základy pre nevojenské súperenie. Napríklad 

niektoré arabské krajiny, ktoré majú vysoké príjmy z predaja ropy, tajne financujú boj 

„pravoverných“ v celom svete (Palestínčanov, moslimov v Indii, Číne, Albáncov 

v Srbsku, Čečencov, Dagestáncov a Ingušov v Rusku), stále častejšie sa táto podpora 

prejavuje rôznymi formami terorizmu; 

 terorizmus v 21. storočí sa čoraz viac, popri svojich deštrukčných a zastrašujúcich 

cieľoch, javí ako forma komunikácie, kde terorista zohráva úlohu vysielateľa a obete 

slúžia ako nosič posolstva, ktorého príjemcom je nepriateľ alebo jednoducho 

verejnosť (ako príklad možno uviesť teroristické útoky ETA, IRA, RAF a ataky 

islamských teroristov, obzvlášť v Iraku). 

Nukleárny terorizmus je veľmi široká forma terorizmu, ktorá v sebe zahŕňa 

rádiologický terorizmus. Pojem nukleárny terorizmus označuje špecifické použitie 

nukleárnych zbraní za účelom terorizmu. 

História terorizmu  v súvislosti s nukleárnym a rádiologickým útokom začala už počas 

druhej svetovej vojny. V tom čase prišli vedci  z United States National Academy of Sciences 

s myšlienkou použiť rádiologickú zbraň ako jednu z možných vojenských aplikácií využitia 

atómovej energie. Ich zámerom bolo naložiť vojenský bombardér bombami spolu s veľkým 

množstvom rádioaktívneho materiálu s cieľom rozšíriť tento materiál na nepriateľskom 

území. 

V roku 1946 začali Spojené štáty americké operáciu Crossroads na atole Bikiny ( 

Marshalove ostrovy). Jedným z cieľov tejto operácie bolo aj štúdium možnosti použiť 

rádioaktívny materiál ako potenciálnu rádiologickú zbraň. Výsledky však neboli uspokojivé 

64

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



a po ďalších testoch v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch došli vedci k záveru, že 

rádiologické zbrane sú z hľadiska vojenského využitia „málo efektívne“.3 

Podľa správy OSN o rádiologických zbraniach uvažovali aj iné krajiny. Napríklad Irak 

testoval svoju prvú rádiologickú bombu v roku 1987. Bomba, ktorá pozostávala prevažne 

z oxidu zirkoničitého, bola vzhľadom na krátku dobu polpremeny Zr-95 málo efektívna. 

Svojho času bolo navrhnuté použitie kobaltovej bomby ako rádiologickej zbrane, tzv. 

kobaltová bomba, súčasťou ktorej by bol stabilný kobalt-59. V americkej príručke „Pôsobenie 

jadrových zbraní“ bola tejto otázke venovaná samostatná kapitola. Stabilný kobalt-59 sa pri 

pôsobení neutrónov (tzv. záchytom neutrónov) počas jadrového výbuchu mení na 

rádioaktívny kobalt-60, ktorý by zabezpečil dlhodobú kontamináciu. Situácia sa podstatne 

zmenila s vyvinutím jadrových zbraní s veľkým výkonom, pri explózii ktorých vzniká veľké 

množstvo produktov štiepenia jadier, ktoré vypadnú v blízkej rádioaktívnej stope. Takéto 

explózie predstavujú v skutočnosti rádiologické zbrane.  

Teroristi majú štyri možné mechanizmy, ktorými môžu zneužiť vojenské alebo civilné 

jadrové prostriedky k svojim zámerom; 

 krádež a detonácia jadrového výbušného zariadenia (JVZ); 

 krádež, prípadne kúpa materiálu vedúceho k výrobe a detonácii improvizovaného 

JVZ; 

 útoky a sabotáže na jadrových energetických zariadeniach (JEZ) s cieľom 

rádioaktívnej kontaminácie; 

 neoprávnené získanie rádioaktívneho materiálu s cieľom vyrobiť rádiologické 

disperzné zariadenie (radiological dispersion device – RDD), prípadne rádiologické 

emisné zariadenie (radiological emission device – RED) – tzv. „špinavú bombu“.4 

 

Krádež a detonácia jadrového výbušného zariadenia 

Medzinárodná bezpečnosť závisí od vážnosti a zodpovednosti s akou pristupujú 

krajiny vlastniace jadrové zbrane k ochrane svojho jadrového arzenálu. Krádež nukleárnych 

zbraní uložených v prísne strážených zariadeniach by bola príliš zložitá. Teroristi by museli 

vynaložiť enormné úsilie aby takéto zbrane získali. Aj napriek tomu médiá v minulosti 

informovali o pokusoch odcudziť jadrové zbrane. Tu sú niektoré príklady; 

Február 1990 Azerbajdžan – rebeli neúspešne zaútočili na ruské ozbrojené sily strážiace sklad 

jadrových zbraní neďaleko Baku;5 
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November 1993 Rusko – dve nukleárne hlavice boli odcudzené zamestnancami zo 

zariadenia na konštrukciu jadrových zbraní neďaleko Čeľjabinsku. Hlavice našli v garáži 

jedného zo zamestnancov. Zlodeji boli krátko na to zadržaní.6 

 

Krádež, prípadne kúpa materiálu vedúceho k výrobe a detonácii improvizovaného JVZ 

Experti sa zhodujú v tom, že pre každú teroristickú organizáciu, ktorá plánuje použitie 

JVZ, je najťažšie práve obstaranie dostatočného množstva štiepneho materiálu.  

Možnosti skonštruovania JVZ jednotlivými „talentovanými“ teroristami alebo 

dokonca ich skupinou sú prakticky beznádejné. Po prvé, na ich skonštruovanie je potrebné 

mať k dispozícii značné množstvo štiepnych materiálov (desiatky kilogramov vysoko 

obohateného urán uránu-235 (s obsahom uránu-235 aspoň 90% oproti prírodnému zastúpeniu 

0,72%) alebo niekoľko kilogramov plutónia-239) s vysokým stupňom čistoty, tzv. zbraňové 

plutónium (weaponized plutonium). Použitie obohateného uránu a produkcia plutónia 

v jadrovom reaktore neprichádza pre teroristickú skupinu do úvahy. Náklady s tým spojené sú 

príliš veľké a samozrejme projekt takých rozmerov by sa nedal udržať v tajnosti. Vytvoriť 

jadrové zbrane bez vlastníctva štiepnych materiálov samozrejme nie je možné. Po druhé, ak aj 

hypoteticky pripustíme, že sa v rukách teroristov objaví potrebné množstvo uránu alebo 

plutónia s požadovaným stupňom obohatenia, tak skonštruovanie dostatočne kompaktnej 

jadrovej zbrane „na kolene“ (v garáži alebo v pivnici) je prakticky nemožné. Na tieto účely sa 

využívajú špeciálne zariadenia a odborníci s najvyššou kvalifikáciou. Je dobre známe, aké sily 

a aké materiálne zdroje, ako aj intelektuálne prostriedky museli sústrediť v USA, ZSSR 

a v iných krajinách, na získanie potrebného množstva a kvality štiepnych materiálov. Samotné 

skonštruovanie prvých atómových zbraní bolo nemenej zložitý proces. Napriek tomu, že 

všeobecné princípy konštrukcie jadrových zbraní sú už verejne známe, skutočné 

skonštruovanie týchto zbraní „na kolene“ nie je reálne možné. 

 

Útoky a sabotáže na jadrových energetických zariadeniach (JEZ) s cieľom rádioaktívnej 

kontaminácie 

Za zmienku stojí aj možnosť teroristických útokov namierených proti jadrovým 

energetickým zariadeniam. Veľký počet týchto zariadení v Európe, Severnej Amerike 

a v Ázii poskytuje teroristom atraktívne ciele. Existuje niekoľko možných scenárov útokov na 

JEZ. Jedným z nich je útok ozbrojenej teroristickej skupiny na JEZ so zámerom poškodiť 

jednotlivé zariadenia a spôsobiť únik rádioaktívneho materiálu. Komplexnosť systémov 
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ochrany takéhoto objektu si však vyžaduje rozsiahle znalosti z oblasti jadrovej energetiky na 

ich prekonanie. 

Po skúsenostiach s teroristickými útokmi sa vynára možnosť útoku na jadrové 

energetické zariadenie zo vzduchu. Napriek tomu, že väčšina jadrových reaktorov je tienená 

ochranným obalom, tzv. kontajmentom, takáto spevnená železo-betónová konštrukcia dokáže 

odolať nárazu menšieho lietadla, no v žiadnom prípade neodolá nárazu dopravného lietadla 

s hmotnosťou niekoľkých desiatok ton. Jedným z bezpečnostných opatrení pred takýmto 

druhom teroristického útoku na JEZ môže byť zriadenie bezletových zón, prípadne 

rozmiestnenie vojenských prostriedkov na ničenie vzdušných cieľov v okolí týchto objektov. 

Ďalšia možnosť útoku teroristov na jadrové energetické zariadenie je útok na úložiská 

vyhoretého jadrového paliva. Takéto objekty väčšinou nie sú prísne strážené tak ako jadrové 

elektrárne a z toho dôvodu môžu byť zraniteľnejšie.7 

Nezabúdajme však ani na možnosť sabotáže jadrového energetického zariadenia 

ekologickými extrémistami s cieľom demonštrovať verejnosti riziko, ktoré so sebou prináša 

využívanie jadrovej energie.  

 

Neoprávnené získanie rádioaktívneho materiálu s cieľom vyrobiť špinavú bombu 

Reálnejšou sa zdá možnosť použitia rádioaktívnych látok teroristami, (tzv. radiačný 

terorizmus).8 Hrozba radiačného terorizmu pozostáva z ohrozenia zasiahnutia rádioaktívnymi 

látkami a závisí od fyzikálno-chemických a biologických vlastností rádionuklidov, ktoré by 

mohli byť použité teroristami.  

Definícia rádiologického disperzného zariadenia (radiological dispersion device – 

RDD) tiež známeho ako špinavá bomba, znie zhruba nasledovne; zariadenie, zbraň alebo 

prístroj iný ako jadrové výbušné zariadenie, špecificky navrhnuté k rozšíreniu rádoaktívneho 

materiálu za účelom spôsobenia škôd na majetku, zranenia osôb a celkovej deštrukcie 

rádioaktívnym žiarením.  

V súčasnosti vzrástlo riziko použitia RDD, keďže v porovnaní s nukleárnou zbraňou je 

takéto zariadenie dostupnejšie teroristom a teroristickým organizáciám. Najväčšie obavy 

pochádzajú zo skutočnosti, že skoro každý rádioaktívny materiál sa môže použiť ku 

konštrukcii RDD. Znepokojujúce je aj to, že odborná úroveň potrebná ku konštrukcii špinavej 

bomby je porovnateľná s úrovňou potrebnou ku konštrukcii konvenčnej explozívnej bomby.9 

Je dôležité poznamenať, že existuje množstvo spôsobov použitia RDD v porovnaní 

s možnosťami použitia konvenčných výbušnín. Rádioaktívny materiál môže byť rozširovaný 
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vo forme utajených zdrojov. Niektoré formy izotopov môžu byť rozpustené v rozpúšťadlách 

a použité v rozprašovačoch, iné sú horľavé alebo sa vyparujú. 

Použitie RDD k disperzii rádioaktívneho materiálu môže najčastejšie nastať pomocou 

explózie trhaviny. V závislosti od typu a veľkosti RDD môže byť rozloha kontaminovaného 

priestoru od veľkosti obytného bloku až po niekoľko štvorcových kilometrov. 

Kompetentné úrady z oblasti radiačnej ochrany sa musia oboznámiť s všetkými 

formami použitia RDD a musia zohľadniť všetky spôsoby, akými môžu takéto zariadenia 

pracovať.  

Nasledujúce udalosti, zverejnené v médiách poukazujú na reálnosť hrozby 

teroristického útoku: 

10. júna 2002 bol v Spojených štátoch amerických vydaný zatykač na José Padillu, 

muža podozrivého z pokusu odpáliť zariadenie obsahujúce vysoko výbušnú látku spolu 

s rádioaktívnym materiálom.  

17. októbra 2003 bola vo Washington Times uverejnená správa, podľa ktorej CIA 

a FBI hľadali muža podozrivého z pokusu zaobstarania rádioaktívneho materiálu za účelom 

konštrukcie špinavej bomby. Podľa Washington Times sa podozrivý vydával za študenta na 

McMasters Univerzity na ktorej sa nachádza 5MW výskumný reaktor. 

Tragická nehoda, ku ktorej došlo v Brazílii medzi 13. septembrom 1987 a marcom 1988 je 

udalosť najbližšia k skutočnému teroristickému útoku pomocou RDD. Aj keď paralela medzi 

takýmito udalosťami nie je jasná, štúdium tohto incidentu nám ponúka náhľad do možného 

priebehu udalostí v prípade rádiologického teroristického útoku. 

13. septembra 1987 sa dvaja zberatelia kovového odpadu vlámali na rádiologické 

oddelenie miestnej opustenej kliniky a odcudzili zdrojovú kapsulu z ochranného obalu 

rádioterapeutického prístroja. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 

(International Atomic Energy Agency – samí IAEA) šlo pravdepodobne o chlorid cézny 

(137CsCl) v rozpustnej forme s aktivitou 51 GBq (1375 Ci). Kapsula bola zabudnutá po tom 

čo sa Instituto Goiâna de Radioterapia presťahoval do nových priestorov pred dvomi rokmi. 

Dvaja zlodeji si na fúriku odniesli kapsulu do domu jedného z nich vzdialeného pol kilometra. 

V ten istý deň už obaja muži dávili, čo však považovali za následok konzumácie pokazeného 

jedla. Nasledujúci deň mal jeden z mužov opuchnuté ruky a trpel hnačkami. 18. septembra 

jeden zo zlodejov porušil 1 mm hrubý sklenený ochranný obal kapsule a spôsobil tak únik 

rádioaktívneho chloridu cézneho. V trovnaký deň kapsulu predali majiteľovi zberne kovových 

odpadov. V noci si zamestnanec šrotoviska všimol v garáži prášok, ktorý modro svetielkoval. 

Očarený svetielkujúcim práškom vzal kapsulu domov, aby ju ukázal rodine a priateľom. 
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Najsmutnejší incident nastal 24. septembra, keď sa šesťročná Leide das Neves Ferreira hrala 

so svetielkujúcim práškom, natierala si ho na telo a jedla sendvič kontaminovanými rukami. 

Zomrela 23. októbra 1987 na následky masívnej vnútornej kontaminácie. 

Brazílske úrady v spolupráci s tímom IAEA monitorovali celkovo 112 000 ľudí 

v priestoroch miestneho štadióna. Podľa správy IAEA celkovo 249 ľudí bolo 

kontaminovaných céziom-137, 28 ľudí utrpelo vážne popáleniny z ožiarenia a 5 ľudí zomrelo. 

Správa ďalej uvádza, že 85 budov v celom meste nieslo známky kontaminácie, z nich sedem 

bolo vyhlásených za neobývateľné a boli zničené. Dvesto ľudí bolo evakuovaných z ďalších 

41 budov. 

Neprofesionálny prístup brazílskych úradov mal za následok to, že došlo ku 

kontaminácii personálu podieľajúceho sa na monitorovaní postihnutých ľudí. Pacienti 

a personál rozširovali kontamináciu po celom meste, dokonca až do Rio de Janeira. Celkovo 

bolo zozbieraných 3500 m3 kontaminovaného materiálu. Väčšinu obsahu kapsuly sa podarilo 

zaistiť včas. Zvyšok rádioaktívneho materiálu sa nachádza v pôde, na strechách budov 

a pravdepodobne zostáva v okolí Goiâny dodnes.10 

Pre teroristické činy môžu byť použité aj jednotlivé rádionuklidy, ktoré sa dostatočne 

široko aplikujú v priemysle, poľnohospodárstve, lekárstve, vede. Pravdepodobnými objektmi 

môžu byť administratívne, komerčné, priemyselné, informačné a telekomunikačné centrá, 

dopravné komunikácie (železničné a autobusové stanice, metro, letištné haly), potravinové 

sklady, systémy zásobovania vodou a iné). Pochopiteľne doprava rádionuklidov, ich príprava 

k použitiu, samotné použitie na teroristické účely, obzvlášť zdrojov gama žiarenia, sú spojené 

s veľkými komplikáciami. 

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vykonáva inšpekcie všetkých 

nukleárnych zariadení a zariadení na skladovanie a spracovanie jadrového paliva s cieľom 

zabrániť použitiu civilných štiepnych materiálov na teroristické účely. IAEA tak pomáha 

operátorom a majiteľom týchto zariadení zefektívniť ochranu a monitorovanie rádioaktívnych 

materiálov.11 

Následky teroristického útoku použitím rádiologického disperzného zariadenia alebo 

improvizovaného jadrového výbušného zariadenia nezahrňujú len straty na ľudských 

životoch, ale aj značné psychologické a ekonomické dopady. 
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Fyzikálne, chemické a rádiobiologické charekteristiky vybraných 

rádionuklidov 
Pozrime sa, aké sú fyzikálno-chemické a rádiobiologické charakteristiky niektorých 

uvažovaných rádionuklidov a aké je ich biologické pôsobenie a rádiotoxicita. 

Kobalt [Co]. Prírodný kobalt obsahuje iba jeden stabilný izotop kobalt-59. 59Co 

v prírode patrí k široko rozšíreným prvkom. V zemskej kôre jeho zastúpenie predstavuje 

0,002 %. Kobalt je esenciálny biologický mikroprvok a obsahujú ho všetky rastliny 

i živočíchy. Je súčasťou vitamínu B12, ktorý vplýva na krvotvorbu a procesy výmeny látok. 

Denná spotreba u ľudí predstavuje 7 ÷  15 μg a dopĺňa sa príjmom potravy. Kobalt sa široko 

používa v chémii, metalurgii i v lekárstve. Poznáme 27 rádioaktívnych izotopov 

s hmotnostnými číslami od 48 do  58 a od 60 do 75. Najväčší praktický význam majú 

rádioizotopy 57Co (T1/2 = 270,9 dňa.), 58Co (T1/2 = 70,8 dňa), 60Co (T1/2 =5,27 roka). Najväčší 

význam má dlhožijúci 60Co. Je to zdroj vysokoenergetického gama žiarenia, preto sa široko 

využíva v technike, lekárstve a v rôznych oblastiach hospodárstva. Vďaka relatívne dlhej 

dobe polpremeny a možnosti vytvoriť zdroje s veľkou mernou aktivitou využíva sa 

v rádioterapii pre vonkajšie ožarovanie a pomocou aplikátorov aj pre vnútorné ožarovanie. 

Rozsiahle sa 60Co aplikuje v rádiobiológii pri ožarovaní živočíchov, rastlín, na ožarovanie 

semien pred sejbou, sterilizáciu hmyzu, potravín a pitnej vody a pod. Pri uvoľnení 

rádiokobaltu do životného prostredia sa môže stať zdrojom vonkajšieho i vnútorného 

ožiarenia. Do organizmu ľudí rádiokobalt môže preniknúť inhalačne, perorálne 

s kontaminovanou potravou a vodou, ale taktiež cez kožu, zvlášť ak je poškodená. Resorpcia 

v tenkom čreve pre organické látky sa prijíma za rovnú 0,3, ale vo forme oxidov a hydroxidov 

iba 0.05 %. Resorbovaný rádionuklid sa prevažne deponuje v pečeni a vo svaloch — 

zodpovedajúco 30 a 20 % od celkového obsahu v organizme. Kobalt sa dostatočne rýchlo 

vylučuje z organizmu. Podľa údajov ICRU je Teff.= 5 dní. Zohľadňujúc rozsiahle používanie 
60Co v rôznych oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva, vo vedeckom výskume, rádionuklid 

sa môže dostať do rúk teroristov, ktorí ho môžu použiť ako zdroj dlhodobého vonkajšieho 

ožarovania v oblasti teroristického útoku. 

Cézium [Cs]. Zo 40 známych izotopov cézia iba jeden izotop (133Cs) je stabilný, 

ostatných 39 s hmotnostnými číslami 112÷132 a 134÷151 sú rádioaktívne. Izotop 133Cs je 

typický mikroprvok a v prírode existuje vo forme rôznych druhov zlúčenín s inými prvkami. 

V rastlinách a organizmoch živočíchov je zastúpený v mikromnožstvách. Ľudský organizmus 
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obsahuje asi 1,5 mg cézia s denným príjmom s potravou okolo 10 μg. Biologická úloha cézia 

nie je úplne známa. Cézium sa taktiež široko používa v priemysle, napríklad v elektronike. 

Z rádioaktívnych izotopov najväčší praktický význam má 137Cs (T1/2 = 30,07 roka), ktorý 

vzniká pri štiepení uránu a plutónia. Predstavuje jeden zo základných komponentov, spolu so 
90Sr, rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia, ktoré nastalo v dôsledku skúšok 

jadrových zbraní v atmosfére a únikov z jadrových elektrární (predovšetkým pri explózii 

jadrového reaktora v Černobyľskej atómovej elektrárni). Pre praktické aplikácie v priemysle 

a v lekárstve 137Cs sa získava z vyhoreného jadrového paliva – z produktov štiepenia jadier 

uránu a plutónia. Ako zdroj gama žiarenia sa 137Cs široko používa aj v lekárstve pre kontaktnú 

i telerádioterapiu. Pri jeho beta premene sú emitované elektróny s energiou 170,8 keV. Jeho 

dcérsky produkt 137mBa s dobou polpremeny 2,55 min. emituje γ-kvantá s energiou 661,6 keV. 
137Cs sa široko používa na sterilizáciu a v iných radiačných technológiách. Po uvoľnení do 

životného prostredia predstavuje jeden z biologicky najnebezpečnejších rádionuklidov. 137Cs 

je pre obyvateľstvo potenciálne nebezpečný ako zdroj vonkajšieho i vnútorného ožiarenia. Pri 

ľubovoľnom príjme organizmom (inhalácii, perorálnom s potravou a vodou) sa cézium 

intenzívne vstrebáva (do 100%), akumuluje sa predovšetkým v svalovom tkanive (do 80 %). 

Klinicky sa zasiahnutie žiarením pri vnútornom ožiarení prakticky nelíši od choroby 

z ožiarenia pri vonkajšom gama ožiarení. Akútna choroba z ožiarenia pri vonkajšom ožiarení 

céziom-137 ľahkého, stredného a ťažkého stupňa (bez liečenia) sa vyvíja pri dávkach 1÷2, 

2÷4, 6 a viac Gy, a pri vnútornom ožiarení chorobu z ožiarenia ľahkého a streného stupňa 

možno očakávať pri príjme organizmom 3,7x104 Bq (1 mCi) a 7,4÷14,8x104 Bq (2÷4 mCi), 

zodpovedajúco. V dôsledku neopatrného skladovania zdrojov 137Cs už bolo zaregistrované 

nadmerné ožiarenie ľudí. Známy je prípad hromadného ožiarenia obyvateľstva v meste 

Goiânia v Brazílii.  

Stroncium [Sr]. Známe sú 4 stabilné izotopy stroncia: 84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr. Ostatné 

izotopy stroncia 73Sr ÷ 83Sr, 85Sr a 89Sr ÷ 105Sr sú rádioaktívne. V zemskej kôre jeho 

zastúpenie predstavuje 3,4x10-2 hm. %. Prírodné stroncium obsahujú ako živočíchy, vrátane 

ľudí, tak aj rastliny. Organizmus človeka obsahuje asi 0,3 g a takmer všetok je deponovaný 

v kostiach. Denná spotreba stroncia u dospelého človeka je približne 2 mg. Nadbytok stroncia 

iniciuje stronciovú rachitídu (lámavosť kostí) a iné ochorenia. 

Stroncium sa taktiež často používa v rôznych technológiách a lekárstve. Rádioaktívne 

izotopy stroncia sa nachádzajú v štiepnych produktoch uránu a plutónia. Z rádioizotopov 

stroncia najväčší praktický význam majú beta-emitujúce izotopy 89Sr (T1/2 = 50,5 dňa, Eβ = 
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0,58 MeV) a 90Sr (T1/2 = 29,1 rokov, Eβ = 0,2 MeV). Dcérskym rádionuklidom je 90Y (T1/2 

=6.4 hod., Eβ =2,18 MeV).  

Pri štiepení uránu a plutónia vznikajú reťazce rádioaktívnych premien: 

 
89Kr → 89Rb →  89Sr →  89Y (stabilný),  

 
90Kr → 90Rb → 90Sr → 90Y → 90Zr (stabilný).  

 
90Sr patrí k biologicky významným rádionuklidom produktov jadrového štiepenia. 

Ako dlhožijúci rádionuklid predstavuje hlavnú zložku globálnej kontaminácie životného 

prostredia, zapríčinenej skúškami jadrových zbraní v atmosfére a únikmi (v dôsledku havárií) 

z jadrovoenergetických zariadení. Do ľudského organizmu rádiostroncium môže byť prijatý 

inhalačne, perorálne a transférom cez kožu. Resorpcia pri inhalačnom a perorálnom príjme 

predstavuje 0,1 ÷  0,6. Nezávisle od spôsobu príjmu sa rádiostroncium deponuje 

predovšetkým v kostre. Hodnota resorpcie závisí od veku, pohlavia, charakteru stravovania 

a od iných faktorov. Mäkké tkanivá obsahujú menej ako 1 % stroncia. Z organizmu sa 

vylučuje cez črevný trakt a obličky. Približne 70 % aktivity sa vylučuje počas prvých 

mesiacov, zostávajúca časť sa vylučuje veľmi pomaly. Klinický obraz zasiahnutia 

rádiostronciom sa prejavuje leukopéniou, lymfopéniou, a trombocytopéniou. V patologickom 

procese sa zúčastňujú aj iné orgány. Najnebezpečnejšími sú oneskorený vznik leukózy 

a osteosarkómu. Minimálna osteosarkómna dávka je okolo 10 Gy. Nádory vznikajú aj v iných 

orgánoch. 85Sr a 87mSr (krátkožijúce rádionuklidy) sa používajú v nukleárnej medicíne na 

diagnostiku nádorov a ako aplikátory v dermatológii, oftalmológii a iných oblastiach. 

Jód [I]. Iód v prírode je zastúpený jediným izotopom 127I. Je to mikroelement a jeden 

z najdôležitejších biogénnych prvkov. Jód je súčasťou tyroxínu – hormónu, ktorý sa 

syntetizuje v štítnej žľaze a zabezpečuje homeostázu organizmu. Zastúpenie 127I v zemskej 

kôre je 4.10-5 hm. %. Mnohé oblasti vo svete (v Slovenskej republike taktiež) sa vyznačujú 

deficitom jódu v potravinách a v pitnej vode, ktoré sú hlavným zdrojom príjmu tohto prvku 

ľudským organizmom. Nedostatok jódu je príčinou vzniku u miestnych obyvateľov v týchto 

oblastiach endemickej strumy (endemického hrvoľa). Hlavné zásoby jódu sú vo svetovom 

oceáne, 1 liter morskej vody obsahuje 54.10-5 g jódu. Ostatné izotopy jódu s hmotnostnými 

číslami 108 ÷  126, 128 ÷ 144 sú rádioaktívne. Praktický význam majú izotopy 123I, 125I, 131I ÷ 
135I. V produktoch štiepenia uránu a plutónia podiel izotopov 131I ÷ 135I prestavuje asi 20% 
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beta aktivity čerstvých produktov jadrového štiepenia. Napriek tomu, že majú krátke doby 

polpremeny: 131I — T1/2 =8,04 dňa, 132I ÷ 135I — T1/2 = hodiny), predstavujú hlavné 

nebezpečenstvo pre obyvateľstvo v miestach spadu a taktiež pri radiačných haváriách v 

jadrových elektrárňach. Po uvoľnení rádiojódu do životného prostredia sa on zúčastňuje 

v procesoch migrácie, obyvateľstvo ho prijíma hlavne potravným reťazcom: rastliny → 

človek, rastliny → živočíchy → človek, voda→ vodné živočíchy → človek. Hlavným 

zdrojom rádiojódu sú listy a mlieko. 

Rádiojód sa intenzívne sorbuje (do 100%) a akumuluje sa v štítnej žľaze (viac ako 

30%). Dokonca pri príjme neveľkých množstiev jódu, vzhľadom na malú hmotnosť štítne 

žľazy (u detí niekoľko gramov a u dospelých okolo 30 g), sa v nej absorbujú veľké dávky 

žiarenia, ktoré vedú k narušeniu viacerých funkcií štítnej žľazy a ku vzniku nádorov nielen 

v štítnej žľaze, ale aj v iných endokrínnych žľazách a orgánoch, ktoré sú funkčne tesne 

spojené so štítnou žľazou (mliečna žľaza a gonády). Zvláštne nebezpečenstvo predstavuje 

príjem rádiojódu deťmi. Radiačné poškodenie štítnej žľazy u detí sa môže prejaviť na 

možnom vzniku zhubných nádorov, ale aj na ich fyzickom a psychickom vývoji. Je známe, že 

počet prípadov vzniku rakoviny štítnej žľazy u detí v zóne rádioaktívnej kontaminácie pri 

havárii na Černobyľskej atómovej elektrárni značne prekročil prognózovaný počet, našťastie 

ich diagnostikovali v skorých štádiách vývoja.12 

Rádiojód, osobitne izotopy 131I a 125I, sa často aplikujú v nukleárnej medicíne na 

diagnostické i terapeutické účely.13 Izotop 125I sa získava jadrovou reakciou: 1  

 

 24Xe(n, γ)125Xe ⎯→⎯EZ
 125I. 

T1/2 = 18 hod. 

 

Izotop 131I sa separuje z produktov jadrového štiepenia, ale taktiež sa získava pri 

ožiarení telúru neutrónmi: 131Te(n, β)131I.  

Plutónium [Pu]. Plutónium patrí k transuránovým prvkom. Je známych 20 

rádioaktívnych izotopov s hmotnostnými číslami od 228 do 247, u ktorých doby polpremeny 

T1/2 sú od 2,00 μs (229Pu) až do 80 miliónov rokov (244Pu). Praktický význam majú 

rádioizotopy 236Pu ÷ 246Pu, ktoré vznikajú v jadrových reaktoroch. Najväčší význam má 239Pu 

(T1/2 =2,44.104 rokov), ktorý sa používa ako štiepny materiál v jadrových reaktoroch 

a jadrových zbraniach. Izotop 239Pu sa získava z uránu-238 ožarovaním neutrónmi 

v špeciálnych jadrových reaktoroch. Plutónium s potrebnou čistotou sa separuje z ožiareného 
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uránu v rádiochemických závodoch. 239Pu je alfa žiarič s dlhou dobou polpremeny, patrí 

k jedným z najnebezpečnejších rádionuklidov pri príjme organizmom človeka. Emituje aj 

nízkoenergetické gama a röntgenové žiarenie.  

Organizmom človeka môže byť plutónium prijímané hlavne inhalačne a cez 

poškodenú kožu (rany a popáleniny). Zadržiavanie plutónia v pľúcach závisí od disperzivity 

inhalovaných aerosólov. V miestach lokalizácie sa tvoria vysoké dávky, 50% dávky vzniká 

v rámci pravdepodobnej dĺžky života ľudí. Resorpcia (vstrebávanie) plutónia v tenkom čreve 

je nízka, pre ťažko rozpustné zlúčeniny je 3.10-5 , u komplexných zlúčenín je okolo 2. U detí 

je resorpcia oveľa vyššia. Resorbované plutónium sa deponuje predovšetkým v kostre 

a v pečeni. Z organizmu sa vylučuje pomaly. Ako neskorý následok príjmu plutónia 

organizmom môže dôjsť ku vzniku osteosarkómu a rakoviny pľúc. Vo svete sa nahromadilo 

veľké množstvo plutónia. Nedá sa vylúčiť, že sa dostane do rúk teroristov, ktorí ho môžu 

použiť na teroristické účely. Na tieto účely nie sú potrebné veľké množstvá a vysoká čistota 

plutónia, ako na skonštruovanie jadrových hlavíc. 

 

Ochrana pred nukleárnym terorizmom 
Pre vylúčenie možnosti radiačného terorizmu je potrebné:  

 sprísniť kontrolu nad výrobou, skladovaním, prevádzkou a likvidáciou rádioaktívnych 

zdrojov;  

 nahradiť rádioaktívne zdroje v rôznych technológiách zdrojmi s menšou toxicitou; 

 zmeniť radiačné technológie na technológie bez zdrojov ionizujúceho žiarenia 

(napríklad používať urýchľovače na generovanie žiarenia). 

V prípade teroristického útoku hlavnou úlohou radiačnej ochrany obyvateľstva je:  

 zabrániť vzniku deterministických efektov u obyvateľstva znížením dávok ožiarenia 

pod prahovú úroveň ich vzniku;  

 prijať adekvátne opatrenia na zníženie pravdepodobnosti vzdialených stochastických 

následkov ožiarenia – kancerogénnych a genetických so zohľadnením lekárskych 

a sociálnoekonomických faktorov. 

V počiatočnom období sa zníženie dávok dosahuje: 

 mimoriadnou evakuáciou obyvateľstva; 

 dočasným používaním úkrytov; 

 ochranou dýchacích orgánov, kožného povrchu a slizníc; 
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 poskytnutím prvej lekárskej pomoci (postihnutie môže mať komplikovaných charakter 

– ožiarenie spojené s mechnickými úrazmi, popáleninami a pod.).  

Následne je potrebné vykonávať:  

 stálu alebo dočasnú evakuáciu obyvateľstva z lokalizovaného územia;  

 dekontamináciu budov, stavieb, technológií, celého kontaminovaného územia; 

 radiačnú a dozimetrickú kontrolu, normovanie, kontrolu potravín, vrátanie zákazu 

používania potravín kontaminovaných nad povolené limity;  

 minimalizovať pôsobenie iných škodlivých neradiačných faktorov; 

 zvýšiť rezistentnosť a antikancerogénnu ochranu ľudí.  

Poskytnutie prvej pomoci a neskoršieho kvalifikovaného liečenia sa riadi fyzikálno-

chemickými vlastnosťami inkorporovaných rádionuklidov, ktoré použili teroristi. Je potrebná 

dozimetrická kontrola a aplikovanie komplexných opatrení na urýchlenie vylučovania 

rádionuklidov z organizmu postihnutých. Pri realizácii týchto opatrení sa postupuje podľa 

zodpovedajúcich odporučení.14 Nie je možné odkladať realizáciu týchto opatrení až do 

získania úplných údajov dozimetrickej kontroly konkrétnej osoby a vytvorenej situácie.15,16 

Teroristi sú nebezpeční, nevyspytateľní a nie je prípustné ich podceňovať. Terorizmus 

ohrozuje všetky krajiny a boj s ním musí byť koordinovaný na základe medzinárodnej 

spolupráce. V tomto boji s terorizmom, vrátane radiačného terorizmu, nesmú prevládať 

politické motívy, prípadne snaha deliť teroristov na „zlých“, ktorí škodia danej krajine, resp. 

bloku, a na „dobrých“, ktorí vedú boj proti politickým alebo ekonomickým konkurentom, 

oslabujúc ich. 

Zodpovedajúce bezpečnostné zložky, vrátanie rozviedky, polície, hasičského 

a záchranného zboru, jednotiek civilnej ochrany (prípadne analogických jednotiek v iných 

krajinách), ako aj ozbrojené sily a zdravotníctvo musia byť pripravené a technicky vybavené 

na zásah v prípade radiačného terorizmu, resp. iných teroristických útokov.17 - 26 
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Abstract 
The paper presents a review of mass spectrometry methods used in radioanalysis. 

Principles and applications of accelerator mass spectrometry (AMS), glow discharge mass 

spectrometry (GDMS), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP–MS), laser 

ablation–inductively coupled plasma mass spectrometry (LA–ICP–MS) respectively, 

resonance ionization mass spectroscopy (RIMS), secondary ion mass spectrometry (SIMS) 

and thermal ionization mass spectrometry (TIMS) are reviewed in this article. 

 

Keywords Chemical analysis; isotopes; isotope ratio; mass spectroscopy; mass 

spectrometers; ICP mass spectroscopy; quantitative chemical analysis; 

radiochemical analysis; radioisotopes; resonance ionization mass spectroscopy 

 

 

Úvod 
Hmotnostná spektrometria, ktorej základy položili ešte v roku 1897 J. J. Thompson 

a Francis William Cavendish, sa ako technika na separáciu atómov a molekúl etablovala 

v prvej polovici 20. storočia. V polovici 20. storočia bola pochopená aj fragmentácia malých 

organických molekúl, ale hmotnostná spektrometria bola stále limitovaná hmotnostným 

rozsahom a rozlíšením. Ďalším dôležitým prvkom v rozvoji hmotnostnej spektrometrie bolo 
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jej spojenie s plynovou chromatografiou. Najskôr toto spojenie dvoch techník umožňovalo 

analýzu zmesí analytov bez predchádzajúcej pracnej separácie. Neskôr sa však toto spojenie 

stalo spúšťacím mechanizmom modernej hmotnostnej spektrometrie. V roku 1956 boli takto 

úspešne analyzované prvé biologické molekuly. Možnosť stanovenia presných hmotností 

a percentuálneho výskytu stabilných a nestabilných izotopov zaraďuje hmotnostnú 

spektrometriu k najpoužívanejším metódam v chemickej analýze. Pri rádiochemických 

metódach sa stretávame s množstvom fyzikálno–chemických úprav a separácií, ktoré sú 

dôležité pre kvantifikáciu sledovaného rádionuklidu, resp. rádioizotopu v rôznych vzorkách. 

Pomocou moderných hmotnostno–spektrometrických metód s rôznymi typmi ionizácie 

a taktiež fyzikálnej separácie je možné sa vyhnúť množstvu predúpravných krokov, dokonca 

je možné nepoužiť predúpravné (fyzikálno–chemické) kroky. Medzi tieto moderné 

hmotnostno–spektrometrické patria: urýchľovačová hmotnostná spektrometria (AMS – 

Accelerator Mass Spectrometry), hmotnostná spektrometria s ionizáciou v tlejivom výboji 

(GDMS – Glow Discharge Mass Spectrometry), hmotnostná spektrometria s indukčne 

viazanou plazmou (ICP–MS – Inductively Coupled Mass Spectrometry), hmotnostná 

spektrometria s indukčne viazanou plazmou a laserovou abláciou (LA–ICP–MS – Laser 

Ablation – Inductively Coupled Mass Spectrometry), hmotnostná spektrometria 

s rezonančnou ionizáciou (RIMS – Resonance Mass Spectrometry), hmotnostná 

spektrometria sekundárnych iónov (SIMS – Secondary Ion Mass Spectrometry) a hmotnostná 

spektrometria s termálnou ionizáciou (TIMS – Thermal Ionization Mass Spectrometry). Ich 

využitie v kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze je širokospektrálne.  

Cieľom článku je vytvoriť prehľad o princípoch [1] a o využití spomínaných 

hmotnostno–spektrometrických metód v kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze rádionuklidov, 

resp. rádioizotopov. 

 

Rádioanalýza hmotnostno–spektrometrickými metódami 

Urýchľovačová hmotnostná spektrometria (AMS) 
Táto metóda je modernou a sofistikovanou technikou, špecializovanou na poskytnutie 

najvyššej selektivity s ohľadom na izobarické a izotopické kontaminácie. AMS je založená na 

dvojici – tandeme urýchľovačov s koncovým napätím od 2,5 do 10 MV. Ióny zo zdroja 

s energiou niekoľko keV sú fokusované na terč z analytu. Neskôr sa však ešte musí pridať 

niekoľko mg materiálu, na ktorom je fixovaný analyt, čo vlastne dovolí rýchlu výmenu medzi 

vzorkou, blankom a štandardom. Dôležitosť spočíva aj v predpríprave vzorky, ktorá zahŕňa 
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odstránenie nečistôt, rozpustenie vzorky a ,ak je potrebné, pridanie nosiča. Dôležitú úlohu 

zohráva aj separácia prvkov a ich úprava do vhodnej formy pre meranie. Odprášené častice sú 

urýchľované dvakrát: najskôr sú urýchľované do nízkoenergetického separátora, kde nastáva 

prvá selekcia podľa hmotností, neskôr sú urýchlené vysokým napätím v tandemovom 

urýchľovači. Molekulárne ióny sú disociované a ostávajúce fragmenty sa ľahšie separujú 

a nakoniec detegujú. Na obr. 1 je znázornené usporiadanie zariadenia AMS. 

 
Obr. 1 Principiálne usporiadanie zariadenia AMS  

(adaptované autormi, zdroj: http://nosams.whoi.edu/images/CFAMS-cont_flow.JPG ) 

 

AMS je selektívnou metódou pre 14C. Stanovením C-14 sa zaoberali viacerí autori na 

rôznych vzorkách, ako sú biochemické vzorky [2] [3], archeologické vzorky [4], pôdy [5], 

dreviny [6], a pod. Nedávno boli objavené a aj naďalej sa hľadajú nové aplikácie pre AMS, 

teda nielen pre stanovenie 14C, ale aj pre ostatné dlhožijúce nuklidy (napr. 10Be, 231Pa, izotopy 

Pu) [7] [8], kozmogénne [9] a štiepne [10] rádionuklidy.  

C. Vockenbauer so spoluautormi [11] modernizovali Viedenský environmentálny 

výskumný urýchľovač VERA (Vienna Environmental Research Accelerator) na univerzálne 

zariadenie pre AMS. Výsledkom je možnosť stanovenia mnohých dlhožijúcich rádionuklidov, 

od najľahšieho 10Be po najťažší 244Pu, pričom mimoriadny dôraz v stanoveniach je kladený na 

pochopenie iónových optík a pôvodu pozaďových iónov, ktoré limitujú citlivosť tejto 

techniky. VERA je takto pripravená preniknúť do sféry aktinoidov (napr. 236U, 244Pu), ale aj 
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iných rádionuklidov (napr. 182Hf), ktoré majú možné aplikácie v astrofyzike a v iných ďalších 

odvetviach. 

Autor L. K. Fifield [12] prezentuje vo svojom príspevku AMS ako veľmi citlivú 

metódu na stanovenie aktinidov s dobou polpremeny väčšou ako 5000 rokov. Opísané sú 

princípy a metodiky na stanovenie 239,240,242,244Pu a 236U. Opísané sú aj možnosti, ako môžu 

byť tieto metodiky implementované v rôznych laboratóriách po celom svete, taktiež pole 

pôsobnosti AMS v environmentálnych vedách, biomedicíne, v jadrovej bezbečnosti 

a podobne. 

Podobnou problematikou v stanovení plutónia sa zaoberal kolektív autorov [13] 

s Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Výsledky stanovení aktivít 239,240Pu 

a 241Pu a izotopové pomery 240Pu/239Pu na referenčnej vzorke IAEA pomocou alfa 

spektrometrie a ICP–MS, ktoré boli uskutočnené skôr, boli v dobrej zhode. Pomocou AMS sa 

podarilo znížiť pozadie na 1x106 atómov. Zároveň táto metodika viedla k zníženiu ceny za 

vzorku, vyššiemu výkonu a k získaniu množstvu robustných dát. 

M. Hotchkis a spoluautori [14] sa vo svojom prehľade zamerali na izotopickú citlivosť 

AMS pre stanovenie 14C, 10Be, 26Al, 36Cl, 41Ca, 129I a ostatných dlhožijúcich rádionuklidov, 

ktoré sa nachádzajú v prírode v ultrastopových koncentráciách. Pripomínajú, že stanovenie na 

základe merania aktivity je zložité, vyžaduje komplikované rádiochemické postupy a účinné 

detektory β–častíc a nízkoenergetických röntgenových lúčov. V závere dodávajú, že AMS 

umožňuje aj in situ analýzy geologických vzoriek, polovodičových a iných materiálov, ale 

zároveň dodávajú, že AMS limitovaná svojou cenou. 

Ďalšou zaujímavou aplikáciou AMS je stanovenie 99Tc [15]. Pretože Tc nemá žiadny 

stabilný izotop, obsah 99Tc bol stanovovaný z pomeru 99Tc a známeho množstva 103Rh, 

pričom sa vo vzorke nachádzal izobar 99Ru, ktorého množstvo bolo kvantifikované pomocou 
101Ru. Takto boli vedľa seba 99Tc, 101Ru a 103Rh. Predseparácia v ionizačnej komore plnenej 

propánom dovolila, aj keď nie úplnu, separáciu 99Tc od 99Ru. Táto metodika sa validovala 

sériou štandardov, aj v medzilaboratórnych stanoveniach. AMS zároveň umožnila meranie 

relatívnych iónových intenzít −Tc  a −
mTcO  (m = 1÷4) negatívnych iónov. 

 

Hmotnostná spektrometria s ionizáciou v tlejivom výboji (GDMS) 
Táto metóda hmotnostnej spektrometrie patrí medzi veľmi efektívne a významné 

analytické metódy. Medzi ostatnými metódami našla uplatnenie v stanoveniach stopových 

prvkov vo vodivých i nevodivých roztokoch a tuhých látkach, teda aj v rádioaktívnych 
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prvkov. V porovnaní s ostatnými metódami hmotnostnej spektrometrie, kde často zaberá 

predpríprava vzoriek množstvo času, metódy založené na ionizácii v tlejivom výboji majú 

výhodu v jednoduchšej príprave vzorky kvôli faktu, že stanovenia sú vykonávané priamo na 

tuhých vzorkách. Zdroje tlejivého výboja nie sú určené iba pre hmotnostnú spektrometriu, ale 

i pre emisnú spektrometriu. Princíp spočíva v odprašovaní a odparovaní neutrálnych častíc zo 

vzorky vplyvom tlejivého výboja v argónovej plazme. Po urýchlení v elektrickom poli 

dochádza k separácii v hmotnostnom spektrometri a výsledkom je hmotnostné spektrum.  

 
Obr. 2 Schematický obrázok súčastí zariadenia GDMS (adaptované autormi, zdroj: 

http://www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Product/productPDF_52444.pdf) 

 

 
Obr. 3 Princíp zariadenia GDMS (Ref. 1, 2003, 804 str.) 

 

GDMS bola použitá na stanovenie rádionuklidov vo vzorkách zo životného prostredia 

[16]. Autori popísali postupy pre kvantitatívne stanovenie majoritných, minoritných 

a stopových prvkov vo vodivých vzorkách. V prípade nevodivých vzoriek sa uplatňujú tri 
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prístupy, menovite použitie referenčných vzoriek, zmiešanie vzoriek s vodivým prostredím 

a použitie sekundárnej katódy. Študovali sa spomínané vodivé vzorky, nevodivé rádioaktívne 

vzorky, kovové zliatiny jadrových palív ako aj odpadové sklá. Analytický potenciál GDMS sa 

porovnával s ICP-MS v presnosti a v detekčnom limite kvôli stanoveniu stopových prvkov vo 

vzorkách oxidu uránu. Pri určení izotopického zloženia sa zistilo, že GDMS metóda je 

konkurenčná TIMS metóde. Autori taktiež použili na vyhodnotenie metódu faktorov odozvy 

RSF (Relative Sensitivity Factor). 

V ďalšom svojom článku autorka Bettiová [17] použila metódu SIMS a GDMS na 

stanovenie izotopového pomeru v niekoľkých matriciach. Stanovila citlivosť, faktory 

citlivosti, výťažok, izotopový pomer a inštrumentálne parametre SIMS-u, pomocou ktorého  

analyzovala izotopové pomery v biologickom tkanive. Článok popisuje princíp atomizácie, 

ionizácie a kvantifikácie GDMS metódy a jej použitie v stopovej analýze prvkov, ako aj 

stanovenie izotopového pomeru. 

Priame stanovenie 237Np v morských sedimentoch pomocou GDMS nevyžaduje tak 

dlhú dobu na prípravu vzoriek ako pri alfa spektrometrii [18]. Vzorky sedimentu boli stlačené 

do tvaru guľôčok. Morský sediment bol zmiešaný s roztokom 237Np a získala sa kalibračná 

vzorka. Citlivosť metódy sa skúmala ako funkcia geometrie a zloženia sekundárnej katódy. 

Kalibrovaný signál 237Np bol lineárny v rozsahu od 1 do 6 ng.g-1 a analytická presnosť bola 

(10÷15)% pre 237Np. 

 

Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP–MS) 
Najpoužívanejšou zo všetkých v úvode spomínaných hmotnostných spektrometrií je 

práve hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou. Tu je kvapalná vzorka 

rozprášená vo forme aerosólu do horúcej argónovej plazmy (teplota plynu sa pohybuje od 

4500 do 8000 K). V podmienkach spojených s krátkou dobou interakcie vzorky s plazmou 

a atomizáciou rozprášenej vzorky vedie k redukcii chemických a fyzikálnych interakcií 

v plazme. Rýchlosť častíc prechádzajúcich cez interfejs je okolo 2,5.105 cm.s-1. 

Elektrostatický sektor stabilizuje ich trajektórie podľa energie. Ióny sú potom separované iba 

na základe ich hmotností. 

 

84

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



 
Obr. 4 Schematický obrázok súčastí a princípu zariadenia ICP–MS (adaptované autormi, zdroj: 

http://www.chem.agilent.com/SiteCollectionImages/cag/other/icp-ms.jpg) 

 

Možnosťou stanovenia aktinoidov v moči použitím ICP–MS sa zaoberali Bouvier-

Capela so spoluatormi [19]. Metóda, výsledky a detekčný limit boli zároveň porovnávané 

s alfa spektrometriou. 

Ako každá metóda, aj vývoj ICP–MS vedie k dokonalejším metódam stanovenia. 

Kolektív okolo autorky L. Skipperudovej [20] sa zaoberala stanovením 99Tc s NH4OH 

a použitím elektrotermálnej odparovacej (ETV – Electrothermal Vaporization) ICP–MS. 

Pridanie nadbytku NH4OH malo za následok stabilizáciu signálu 99Tc, pričom detekčný limit 

bol rádovo niekoľko μBq. Napriek tomu, kontrola matricových efektov použitím štandardov 

bola nevyhnutná.  

Per Ross [21] vo svojom príspevku popísal analýzu rádionuklidov použitím ICP – MS. 

Cieľom boli 237Np, 99Tc, 129I, 90Sr, 135Cs, 137Cs, 241Am, 210Pb, 226Ra, izotopy plutónia, uránu 

a tória. Tiež popísal interferencie a citlivosť metódy. 

Analýzou pôdy v okolí prepracovateľského závodu Tomsk–Seversk na Sibíri (Ruská 

federácia) a okolitou rádioaktívnou kontamináciou sa zaoberala skupina okolo Gauthier-

Lafaye [22]. Pôdy v okolí závodu obsahujú 137Cs a aktinidy ako plutónium (239,240Pu) a 241Am. 

Získané dáta z tejto štúdie poukazujú na fakt, že plutónium pochádza nielen zo spadu, ale 

podstatnú úlohu hrá aj závod na prepracovanie, ako je tomu v prípade závodu Maják (Ruská 

federácia) a Semipalatinsk (Kazachstan). 

Porovnaním ICP–MS a gama–spektrometrie prírodných rádioizotopov v množstvách 

pg.g-1 sa zaoberal Nisi so spoluautormi [23]. Podobnou prácou, ale s použitím alfa 

spektrometrie a kvapalinovej scintilačnej spektrometrie sa zaoberali autori v príspevku 
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„Prírodné rádionuklidy v rakúskych minerálnych vodách a ich následné stanovenie rýchlymi 

metódami“ [24]. Objektom záujmu boli 228Ra, 226Ra, 210Pb,210Po, 238U a 234U. 

 Prehľadným príspevkom sa prezentovala Dr. Sabine Beckerová [25] o poslednom 

vývoji v izotopovej analýze modernými hmotnostno–spektrometrickými analýzami. Autorka 

v príspevku popísala princípy metód ako sú GDMS, RIMS, TIMS, AMS, SIMS a ICP–MS. 

Ďalej pokračovala popisom možností stanovenia stabilných a nestabilných izotopov najmä 

multikolektorovou ICP–MS.  

 
Tab. 1 Prehľad aplikácii ICP–MS v stanovení rádionuklidov a rádioizotopov (Ref. 25, 2005, str. 1180) 
 

Vzorka Rádionuklid Detekčný limit/ 
izotopový pomer Poznámka 

Roztok so štiepnymi 
produktmi 

79Se 13 ng.L-1 Comte et al. [26] 

Vzorka jadrového 
paliva 

238,239,240,241Pu 
238Pu/239Pu ~ 0.067 
240Pu/239Pu ~ 0.56  

Guenther-Leopold et 
al. [27] 

Pôdy 239,2340,241Pu 
240Pu/239Pu ~ 0.18-0.35 

241Pu/239Pu ~ 0.003-0.004 Ketterer et al. [28] 

Pôdy a sedimenty 239,240Pu 240Pu/239Pu ~ 0.18-0.2  Nygren et al. [29] 
Sedimenty 129I 0.4 pg.g-1 Izmer et al. [30] 

Pôdy (Černobyl) 239,240Pu 0.25 pg.g-1 Boulyga et al. [31] 
Machy, pôdy, 

sedimenty 
239,240Pu 240Pu/239Pu ~ 0.19-0.26 Agarande et al. [32] 

Potraviny Pu 0.03 pg.g-1 Evans et al. [33] 
Jazerá a rieky 239,240Pu  ≈ 0.1 fg.L-1 Becker et al. [34] 

Moč 90Sr 0.4 pg.L-1 
2 ng.L-1 (rôzne zariadenia)

Vonderheide et al. 
[35] 

Moč 239,240Pu 
1x10-18 g.mL-1  

240Pu/239Pu ~ 0.14 
(syntetická vzorka) 

Zoriy et al. [36] 

 
 
Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou a laserovou 

abláciou (LA–ICP–MS)  
Okrem priameho nástreku a odprášenia vzorky vo forme aerosólu, je možné použiť aj 

laserovú abláciu–desorpciu (LA–ICP–MS). Princíp pozostáva v odprašovaní a odparení 

materiálu priamym zaostrením laserového lúča s dostatočnou energiou na povrch látky. Takto 

odprášený a odparený materiál je transportovaný nosným plynom (zväčša Ar) do plazmy na 

atomizáciu a ionizáciu. 
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Obr. 5 Schematický obrázok zariadenia LA–ICP–MS (adaptované autormi, 

zdroj:http://spectroscopyonline.findanalytichem.com/spectroscopy/article/articleDetail.jsp?id=169918) 

 
Dr. Beckerová sa so spoluatormi venuje výskumu aj ICP–MS v spojení s laserovou 

abláciou a významne prispieva k udomácňovaniu tejto techniky aj v rádiochemických 

analýzach. V príspevkoch sa so spoluautormi venuje izotopovým analýzam dlhožijúcich 

rádionuklidov v rôznych matriciach z jadrového priemyslu [37], v rôznych betónových 

matriciach [38], aplikácii ICP–MS a LA–ICP–MS v materiálovom výskume [39] [40].  

Z. Varga [41] sa vo svojom príspevku venoval aplikácii ICP–MS s laserovou abláciou 

izotopickej analýze jednotlivých čiastočiek oxidu uránu s rozmermi pod 10 μm. 

Stanovovanými boli 234U, 235U, 236U a 238U. Nešlo o kvantitatívnu analýzu, ale o získanie 

izotopových pomerov. 

ICP–MS s laserovou abláciou bolo využité aj pri stanovovaní koncentrácií izotopov 

ako sú 87Rb, 232Th, 234U a 238U vo vzorkách pôdy pri Bajkalskom jazere [42]. Pri tejto analýze 

bol použitý externý štandard z NIST-u (National Institute of Standard and Technology). 

Autori prišli k záveru, že rádioizotopy môžu byť ľahko stanoviteľné touto metódou, dokonca 

rýchlo a v malých množstvách. Výsledky boli porovnávané a boli v zhode s konvenčne 

využívanou alfa spektrometriou. 

 
Hmotnostná spektrometria s rezonančnou ionizáciou (RIMS) 

Mnohé z tradičných variácií metód hmotnostnej spektrometrie sú limitované 

izobarickými interferenciami, kvôli ktorým je obmedzená ich citlivosť. Využitím laserového 

lúča na rezonančnú excitáciu a ionizáciu dokáže byť táto metóda elementárne aj izotopicky 

veľmi selektívna. Princíp spočíva v excitácii atómu vzorky do vyššieho excitovaného stavu 
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absorpciou jedného alebo dvoch rezonančných fotónov. Atóm sa potom dostáva do reálneho 

alebo virtuálneho prechodného stavu. Vysoko excitovaný atóm je ionizovaný ďalším 

fotónom, ktorý buď prenesie energiu elektrónu za ionizačný limit do kontinua, alebo sa 

dostane do autoionizovaného stavu. Na obr. 6 je znázornený princíp zariadenia RIMS. 

 

 
Obr. 6 Schematický obrázok zariadenia RIMS  

(adaptované autormi, zdroj: http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/368325/3152/Resonance-

ionization-mass-spectroscopy-system) 

 

Hmotnostná spektrometria s rezonančnou ionizáciou je veľmi vhodná na izotopovú 

ultrastopovú analýzu dlhožijúcich rádioaktívnych izotopov. Kolektív C. Grüninga [43] použil 

na analýzu Pu pulznú RIMS aparatúru s laserovým systémom (Nd:YAG) kombinovanú 

s TOF-SIMS. Spektroskopické merania vedú k trojfotónovej excitácií a ionizácii plutónia pri 

vlnových dĺžkach λ1 = 420,76 nm, λ2 = 847,28 nm a λ3 = 767,53 nm. Stanovil sa izotopový 

posun plutónia 238Pu cez 244Pu. V tejto práci sa ukázala RIMS metóda ako vhodná na 

stanovenie izotopových pomerov. 

 Rozsiahly analytický potenciál a použiteľnosť techník založených na rezonančnej 

laserovej ionizácie bol demonštrovaný v skúmaní stabilných a rádioaktívnych izotopov, ako 

napríklad 81, 85Kr, na izotopoch Pu, 89, 90Sr, 99Tc a 41Ca. Selektívne ultrastopové stanovenie 

týchto rádioizotopov poskytuje prístup k rozličnosti fundamentálnych výskumných 

problémov v environmentálnych vedách, geochémií, v kozmochémií, archeológií 

a v biomedicíne, ktoré boli  predtým výlučne doménou pre AMS [44]. 

 Selektívne stanovenie 41Ca má rozsiahle uplatnenie najmä v environmentálnom a 

kozmochemickom výskume a tiež v biomedicíne. Geppert a kolektív [45] stanovovali aktivitu 
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rádioizotopu 41Ca dvoma metódami: urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou 

a hmotnostnou spektrometriou s rezonančnou ionizáciou. Výsledky týchto meraní poukazujú 

na dobrú zhodu týchto dvoch metód v rámci experimentálnych neistôt.   

 RIMS metóda je veľmi citlivá a selektívna metóda na stanovenie extrémne nízkych 

množstiev dlhožijúcich rádionuklidov, ako to dokazuje aj výskum Erdmanna a jeho kolektívu 

[46], v ktorom bol detekčný limit okolo 106 atómov na vzorku a dosiahla sa izotopová 

selektivita až do 1013 atómov. V tomto výskume sa RIMS metódou stanovili dlhožijúce 

nuklidy ako 238-244Pu, 90Sr a 41Ca. 

 Zatiaľ čo kvantitatívne stanovenie Cs v zložitej vzorke pomocou TIMS vyžaduje 

rozsiahlu predprípravu kvôli odstráneniu bária, RIMS metóda vyžaduje iba minimálnu 

chemickú predúpravu [47]. Zahrievanie vzorky v grafitovej peci a použitie RIMS dostatočne 

potláča interferencie Ba+ a umožňuje tak ľahko stanoviť izotopový pomer 135Cs/137Cs.  

 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS) 
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov je metóda na analýzu chemického 

zloženia povrchov rôznych materiálov. Druh materiálu môže byť v podstate akýkoľvek 

a analýza nie je limitovaná ani pôvodom materiálu. Princíp SIMS je založený na 

bombardovaní povrchu materiálu primárnymi iónmi s vysokou energiou. Primárne ióny 

prenikajú materiálom, dochádza k prenosu energie na zasiahnuté atómy a generuje kolíznu 

kaskádu, ktorej výsledkom je emisia atómov, molekúl a klastrov z povrchu. Takto emitované 

častice v ionizovanej forme ako sekundárne ióny sú potom analyzované v hmotnostnom 

spektrometri. 
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Obr. 7 Usporiadanie zariadenia TOF–SIMS IV  

(adaptované autormi, zdroj: http://www.ion-tof.com/technique-timeofflight-IONTOF-TOF-SIMS-
TIME-OF-FLIGHT-SURFACE-ANALYSIS.htm) 

 
Pomocu mnohých analytických metód je možné stanoviť rôzne prvky a ich 

koncentrácie vo veľkoobjemových vzorkách, či roztokoch, avšak väčšinou nereflektujú 

distribúciu týchto prvkov. Niektoré z nich sa nachádzajú v zrazeninách lokálne aj vo vyšších 

koncentráciách, ako je ich oficiálny stopový limit. V roku 1978 autor J. H. Shilling [48] vo 

svojom článku použil metódu SIMS na stanovenie takýchto stopových prvkov metódou SIMS 

a podľa autora táto technika nie je univerzálne použiteľnou metódou pre kvantitatívnu 

analýzu, avšak poskytuje prehľad o metóde, detekčných limitoch a spotrebe vzorky. 

Ale kolektív autorov na čele s G. Bartom [49] v roku 1981 opisuje SIMS ako veľmi 

významnú novú metódu pre hĺbkovú analýzu povrchov. Autori sumarizujú prehľad úpravy 

komerčného SIMS zariadenia na manipulovanie s vysokoaktívnymi alfa a beta/gama 

vzorkami Švajčiarskym federálnym inštitútom pre výskum reaktorov (skr. EIR). 

Významnou oblasťou, v ktorej SIMS (a aj možné korelácie) našla využitie je jadrová 

energetika a charakterizácia materiálov používaných a použitých (rozumej aktivované časti 

zariadenia jadrovej elektrárne – reaktorové materiály, parogenerátorové trubky, palivové 

články, zkorodované materiály a inkorporácia rádionuklidov, vplyv dekontaminácie na 

dôležité časti zariadení a pod.). Takto bola metóda SIMS použitá pri výskumnom 

koordinovanom programe MAAE s názvom Dekontaminácia a vyraďovanie jadrových 
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zariadení. Anglický riešiteľ Pick [50] sa zaoberal charakterizáciou rádioaktívnych usadenín na 

povrchoch materiálov primárneho okruhu v JE typu PWR Ringhals 2 vo Švédsku.  

 

 
Obr. 8 SIMS spektrum vzorky z JE Ringhals (Švédsko) po 5 minútach odprašovania povrchu 

vzorky. [50] 

 
G. Bart a kolektív autorov [51] v ďalšom článku opisuje prevádzku chráneného SIMS 

zariadenia v laboratóriu LECA–STAR v Cadarache vo Francúzsku. Zameriavajú sa na 

použitie SIMS pri analýze ožiarených materiálov a pri riešení ďalších vedeckých problémov. 

W. H. Christie a kolektív [52] využili SIMS na výskum zmien, ktoré sa vyskytujú 

zliatinách typu Ir–0.3W počas vysokotepelného dozrievania. Táto zliatina sa používa na 

opláštenie článkov z 238PuO2, používaných v rádioizotopových termoelektrických 

generátoroch vesmírnych satelitov. Výsledky poukázali na difúziu niektorých prvkov z paliva 

do plášťa. 

Na kalibráciu hmotnostného spektrometra boli použité kolektívom autorov [53] 

plutóniové mikroštandardy. Tieto štandardy pozostávali zo sférických hliníkovo–

kremíkových častíc so známou distribúciou častíc plutónia. V práci sú charakterizované 

vlastnosti, morfológia častíc, zloženie prvkov a zloženie izotopov Pu. 

C. Pomies [54] vo svojom článku sledoval migráciu izotopov uránu v žulových 

horninách v oblasti Palmottu v juhozápadnej časti Fínska. O tejto oblasti sa uvažovalo ako 

o jednej z možností na dlhodobé uloženie rádioaktívnych odpadov. Boli použité tri techniky: 

SEM (Scanning Electron Microscope), TIMS a SIMS a na analýzu bolo použité veľmi malé 

množstvo vzorky (10 – 100 mg). SEM analýza poskytla komplexnú mineralogickú analýzu–
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vápenec v íle, sulfidy a  rozptýlený kofinit. Z veľkoobjemových vzoriek pomocou TIMS 

analyzovali pomery U/Th a izotopov Pb. Pomocou SIMS bola realizovaná analýza izotopov 

Pb, ale taktiež izotopových pomerov 234U/238U vo vzorkách z podzemných vôd. Bola nájdená 

vysoká koncentrácia uránu ako v podzemných vodách, tak aj vo frakciách rudy v hĺbke 100 

metrov. C. Pomies zistil, že urán je pravdepodobne koncentrovaný v kofinite alebo 

v uhličitanovej matrici. Rýchle vyzrážanie uránu zo vzoriek podzemných vôd vysvetľuje 

malú disperziu uránu v horninách. 

Inkorporáciu aktivity v nehrdzavejúcej oceli v primárnom okruhu jadrovej elektrárne 

Loviisa 1 vo Fínsku v palivovom cykle medzi rokmi 2000 – 2001 sledoval kolektív okolo 

Bojinova [55]. Takáto inkorporácia v primárnom okruhu zvyšuje nebezpečenstvo expozície 

obsluhujúceho personálu. Hlavný príspevok aktivity v skúmaných vzorkách vniesli izotopy 
124Sb a 110mAg, ale značný príspevok niesol tiež izotop 60Co. Na vzorkách bol skúmaný tenký 

film oxidu. Výsledky analýzy poukázali na to, že úroveň aktivity nie je priamoúmerná hrúbke 

filmu. Na druhej strane však zloženie a distribúcia častíc v zliatine významne vplýva na 

inkorporáciu. 

 In situ SIMS analýzou antropogénnych rádionuklidov v sopečných tufoch sa zaoberal 

T. P. Rose a spoluautori [56]. Vzorky boli získané z vrtov v tesnej blízkosti miest, kde sa 

vykonávali podzemné jadrové testy v Nevade, USA. SIMS merania poodhalili prítomnosť 
22Na, 137Cs a obohateného 235U. Rádionuklidy boli rovnomerne distribuované a ich 

koncentrácia bola od <0,1 do 1 ppm. Štúdiom podzemných vôd ako aj minerálov podobných 

zeolitom dospeli k názoru, že rovnomerná distribúcia rádionuklidov v mineráloch indikuje 

mikrozlomy v horninách, čo je vlastne dôležitým indikátorom situovania rádionuklidu. 

 Stanovením izotopových pomerov 232Th/230Th sa zaoberali G. D. Layne a K. W. Sims 

[57]. Hoci si vzorky vyžadovali chemickú separáciu Th, pre meranie metódou TIMS nebola 

potrebná žiadna predúprava. SIMS stanovenie s upravenými podmienkami ponúklo viacero 

výhod: menšia vzorka, jednoduchosť v príprave vzorky, čas pre analýzu vzorky, vysokú 

reprodukovateľnosť a precíznosť. 

 M. Bettiová s kolektívom autorov [58] sa zaoberali aplikáciou SIMS pri identifikácii 

jednotlivých izotopov uránu. Častice boli fixované k podložke so špeciálnou lepidlovou 

vrstvou. Optimalizovaním rôznych parametrov prístroja bol získaný detekčný limit v rozsahu 

od ng.g-1 ÷ pg.g-1. Na získanie hodnôt pozadia použili tieto podložky iba s lepidlovou vrstvou 

a boli získané signály v rozsahu hmotností od 233 – 240. Výsledky získané zo vzoriek 

obsahujúcich obohatený urán poukazujú na sľubné a rýchlejšie riešenia v rutinných 

analýzach. 
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Stopovú analýzu metódou SIMS aplikovali A. J. Amaral a kolektív [59] na vzorkách 

moču. Boli hľadané stopy 238U a 239Pu.  Dôvodom bolo hľadanie komplementárnej metódy 

k alfa–spektrometrii. Stanovené boli koncentrácie 10-10g.cm-3 238U a 10-11 g.cm-3 239Pu. Autori 

konštatujú, že použitie SIMS je vhodné aj na osobnú dozimetriu.  

Podobnou tematikou sa zaoberal N. Baglan s kolektívom [60], pričom na analýzu 

biovzoriek použil tri metódy: alfa–spektrometriu, ICP–MS a SIMS. Výsledkom tejto práce 

bolo porovnanie výhod týchto troch metód. 

SIMS zastáva dôležitú úlohu medzi ostatnými fyzikálnymi metódami [61] pre in vitro 

stanovenia, pretože je schopná zobraziť veľké množstvo izotopov s veľmi dobrými 

detekčnými limitmi a s dobrým rozlíšením. 

„Čítanie reči izotopu“ znamená podľa autora W. Kutscheru [62] možnosť sledovať 

rôzne zmeny, ktoré ovplyvňujú izotopové pomery. V podstate všetky fyzikálne aj chemické 

procesy ovplyvňujú relatívny výskyt izotopov v prvku malými zmenami. Podľa autorov nastal 

veľký pokrok vo vývoji nových techník, ktoré sú vhodné na stanovenie týchto pomerov, ako 

sú GCMS, TIMS, SIMS, obzvlášť ICP–MS, AMS, RIMS. 

D. C. Gerlach so spoluautormi [63] sa zaoberali analýzou pomerov znečisťujúcich 

prvkov v materiáloch jadrového reaktora. Analýza bola zameraná na vytipované prvky 

v ožiarenom grafite. Sledovaná bola závislosť izotopových pomerov v závislosti od vyhorenia 

paliva. SIMS bola využitá na stanovenie izotopov B a Li, a U a Pu boli stanovované 

metódami TIMS aj SIMS, čo zároveň potvrdilo použiteľnosť SIMS v tejto analýze, nakoľko 

hodnoty zo SIMS korešpondovali s hodnotami s TIMS. 

Multitechnikovou charakterizáciou častíc jadrovej bomby po nehode v Palomares 

(Španielsko) sa zaoberal kolektív autorov [64]. Využili techniky ako SEM (Scanning Electron 

Microscopy), kvapalinovú scintilačnú spektrometriu, ICP–MS a SIMS. Rádioizotopy uránu, 

plutónia a amerícia boli kvantifikované rádiometrickými metódami, ICP–MS a SIMS. 

 Možnosti využitia metódy SIMS na stanovenie izotopov uránu a tória na povrchoch 

kovu skúmali D. Harvan a J. Strišovská z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom 

v Bratislave, ktorý vlastní hmotnostný spektrometer TOF–SIMS IV (výrobca: ION-TOF, 

Muenster, Nemecko). 
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Obr. 9 TOF–SIMS IV(výrobca ION–TOF, Muenster, Nemecko) v Medzinárodnom laserovom centre 

v Bratislave (Autor ILC) 

 

Harvan D. a spoluautori [65] sa zaoberali kombinovaným stanovením uránu metódami 

alfa spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS). Cieľom bolo 

vytvoriť jednoduchú metodiku, vhodnú na stanovenie množstva, resp. plošnej aktivity 238U, 

prípadne izotopov 234U a 235U, pomocou alfa spektrometrie. Autori dospeli k názoru, že na 

základe dostatočnej lineárnej korelácie (R2 = 0,9765) SIMS intenzít s alfa aktivitami, resp. 

prepočítanými plošnými hmotnosťami 238U na sledovaných preparátoch štandardov, je možné 

použiť metódu SIMS na kvantitatívne stanovenie povrchovej kontaminácie 238U, pričom 

získané korelácie overovali pomocou dvoch reálnych vzoriek. Zároveň zistili, že nie je možné 

jednoznačne priradiť iónové maximá pri m/z 234 a 235 izotopom 234U a 235U. 
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Obr. 10 Hmotnostné spektrum získané zo SIMS s vyznačenými iónovými maximami 

234U+, 235U+ a 238U+. [65] 
 

Jednou z ďalších možností stanovenia a využitia SIMS sa zaoberala vo svojom 

príspevku Strišovská J. a kolektív autorov [66] na 232Th. Príspevok sumarizoval predbežné 

výsledky a využil SIMS aj na hľadanie, resp. objasnenie uniformity vylúčeného 232Th 

pomocou elektrodepozície na oceľových diskoch. V ďalšom príspevku autorov [67] sa 

pozorovala lineárna korelácia medzi SIMS intenzitami štandardov 232Th+ a ich plošnými 

hmotnosťami vypočítanými z aktivít, ale korelačný koeficient mal nízku hodnotu (R2 = 

0,7528). SIMS analýzou sa zistilo, že tórium je prevažne viazané v rôznych chemických 

formách. Na jednotlivých obrázkoch na obrázku 11 sú znázornené distribúcie prvkov 23Na, 
28Si, 39K, 40Ca, 56Fe, 63Cu, 64Zn, 208Pb, 232Th, ale aj distribúcie organických molekúl, ako 

napríklad C3H3 alebo C3H5. Prítomnosť viacerých anorganických prvkov a molekúl, ako aj 

organických, závisí od použitia zlúčenín pri príprave diskov, ako aj od podmienok 

skladovania diskov s deponovaným Th. Keďže disky použité na elektrodepozíciu boli 

z nehrdzavejúcej ocele, zistila sa aj prítomnosť prvkov, s ktorými oceľ vytvára zliatinu, ako 

napríklad Fe a Si [68].  
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Obr. 11 2D distribúcia prvkov a zlúčenín na elektrodepozičnom disku po elektrodepozícii. [68] 
 

Hmotnostná spektrometria s termálnou ionizáciou (TIMS) 
Princíp hmotnostnej spektrometrie termálnou ionizáciou spočíva v deponovaní 

kvapalného roztoku vzorky (analytu) na tenké vlákno (niekedy sa používajú aj dve aj tri 

vlákna), ktorý je následne pôsobením tepelného zdroja odparované a ionizované. Uvoľnené 

atómy alebo molekuly zastupujú všetky konečné stavy zodpovedajúce termodynamickým 

procesom. Pri teplote od 800 do 2000 °C môžu byť ionizované všetky prvky s ionizačným 

potenciálom pod 7 eV. Vzorka však musí byť pripravovaná veľmi starostlivo, musia byť 

použité čisté reagenty, aby sa zabránilo izobarickým kontamináciám. 

 

 
Obr. 12 Schematický obrázok zariadenia TIMS (adaptované autormi, zdroj: 

http://www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Articles/articlesFile_51114.pdf) 
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Pereira de Oliveira O. a kolektív [69] stanovovali izotopový pomer 235U/238U vo 

vzorkách uránu obohatených o 235U pomocou TIMS. Neistoty merania sa vypočítali podľa 

odporučení ISO príručky a získané hodnoty sa porovnali s požiadavkami IAEA 

medzinárodných hodnôt pre meranie neistôt pri bezpečnosti jadrových materiálov. 

Kolektív D. Alamelu [70] použil TIMS metódu na stanovenie 238Pu a využil tvorbu 

oxidových klastrov Pu a U počas TIMS. Rôzne syntetické zmesi s plutóniom a uránom sa 

použili na sledovanie vlastností odparovania  a ionizácie pod rôznymi tepelnými prúdmi 

odparovacích a ionizačných vláken. Identifikovali sa viaceré ióny (klastre) ako U+, Pu+, UO+, 

PuO+, aby sa čo najviac zvýšila produkcia iónov UO+ a Pu+.  

Na stanovenie izotopového pomeru 235U/238U v uránových vzorkách využitím 

kvapalinovej scintilačnej spektrometrie sa tiež aplikovala hmotnostná spektrometria 

s termálnou ionizáciou [71]. 

Metóda TIMS sa použila na stanovenie 238Pu s využitím korekcie interferujúcich 

prvkov (IEC – Interfering Element correction) [72]. IEC metodológia je založená na využití 
235U ako stopovacieho izotopu na korekciu izobarickej interferencie 238U a 238Pu. Postup 

vyžaduje pridanie obohateného 235U ku vzorke plutónia. Atómový pomer 238U/235U vo vzorke 

je stanovený experimentálne sledovaním intenzít iónov s m/z 254 a 251, ktoré odpovedajú 
238UO+ a 235UO+. Následne sa  stanovil atómový pomer 238Pu/239Pu použitím iónov Pu+ pri 

rôznych zahrievacích teplotách odparovacích a ionizačných vláken. Nová možnosť stanovenia 

je prísľubom pre charakterizáciu nových referenčných materiálov 238Pu s použitím metódy 

TIMS.  

 Bürger a jeho kolektív spoluautorov [73] použili MC–TIMS (Multi-Collector Thermal 

Ionization Mass Spectrometer) na analýzu stopových a ultrastopových izotopových pomerov 

aktinoidov (urán, plutónium, amerícium) a na štúdium štiepnych produktov. Získané výsledky 

je možné použiť pre vyšetrovacie a bezpečnostné aplikácie v jadrovom odvetví.  

 Metóda MC–TIMS sa použila aj v kombinácii s metódou MC–ICPMS [74]. Autori 

článku prezentujú novú metódu na izotopovú analýzu (U, Th, Pa, Ra, Sr, Nd, Hf) rozpustných 

a nerozpustných zložiek nájdených vo vnútri ľadovca. Hmotnostná spektrometrická technika 

sa upravila na meranie miligramových hmotností vzoriek ľadu. Metódu MC-ICP-MS sa 

použila na stanovenie U, Th, Pa, Ra a Hf a MC-TIMS sa využila na stanovenie izotopových 

pomerov 87Sr/86Sr a 143Nd/144Nd. Táto nová analytická metóda zvyšuje počet možných 

stopovačov meraných z jednej vzorky, znižuje separačný čas a spotrebu vzorky.  

 TIMS ako izotopová analytická metóda sa aplikuje hlavne v geologických štúdiách. 

Napríklad, kolektív autorov okolo Lamonta [75] analyzoval izotopový pomer 230Th/234U, aby 
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sa určil vek uránového materiálu použitím TIMS. Avšak zložitá príprava vzorky rovnako ako 

kvantifikácia metódy sú vážnymi nevýhodami tohto postupu. 

 

Záver 
Cieľom tohto príspevku bolo zmapovať jednotlivé moderné hmotnostno–

spektrometrické metódy a ich využitie ako v jadrových vedách, tak aj v kvantifikácii 

rádionuklidov a rádioizotopov. Z tohto prehľadu vyplýva, že hmotnostno–spektrometrické 

metódy majú obrovský potenciál aj pre stanovovanie rôznych rádionuklidov a rádioizotopov 

(najmä dlhožijúcich) bez rozsiahlych fyzikálno–chemických predúprav a krokov a dávajú 

predpoklad k porovnateľným výsledkom s jadrovými detekčnými metódami (alfa, beta, gama 

– spektrometrie, kvapalinovej scintilačnej spektrometrie). 
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Abstrakt 
Problematiku ožiarenia obyvateľstva z prírodných rádionuklidov v Slovenskej republike rieši 

Nariadenie vlády SR č. 350/2006, kde sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 

obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Uvádzaná problematika radiačnej záťaže 

obyvateľstva z prírodných rádionuklidov je v posledných rokoch vo svete ako aj v Slovenskej 

republike predmetom záujmu a zvýšenej pozornosti. Dôvodom je značná radiačná záťaž 

podmienená umelými a prírodnými zdrojmi a nové poznatky pre hodnotenie ionizujúceho 

žiarenia. Gama spektrometrické merania sa uskutočnili za účelom stanovenia prítomnosti 

prírodných rádionuklidov pri úletu z tepelnej elektrárne a boli porovnané s pozadím a 

skládkou popolčeka. Merania sa realizovali bodovým spôsobom v blízkom okolí. Celkovo 

bolo zrealizovaných 6 meraní pomocou prenosného gama spektrometra priamo na pôde z 

príslušných záhradiek v blízkom okolí. Meracie body boli situované na jednotlivé záujmové 

okolia v miestach, kde sa predpokladá ďalšie rozšírenie popolčekového spadu. 

 

Kľúčové slová ráadioizsotopy, prírodný výskyt, prenosné zariadenie, gamma spektroskopia, 

gama detekcia, rádiometrický prieskum, dávky žiarenia 

 

Abstract 
The issue of population exposure to natural radionuclides in the Slovak Republic is provided 

for by Regulation of the Government of the Slovak Republic No 350/2006 on the Elimination 

of Exposure to Natural Radiation. In recent years, the issue of population radiation exposure 

caused by natural radionuclides has enjoyed much interest and increased attention in the 

world as well as in the Slovak Republic. The reason is the considerable radiation exposure 
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resulting from artificial and natural sources and new knowledge regarding the assessment of 

ionising radiation. Gamma-spectrometric measurements were performed for the purpose of 

determining the presence of natural radionuclides during fallout of fly ash generated by a 

thermal power plant and these were compared to the background and a fly ash landfill. 

Measurements were taken as point measurements in a limited area. A total of six 

measurements were carried out by a portable gamma-spectrometer using the soil from gardens 

in the area. The measurement points were located at individual places of interest where 

further spread of fly ash fallout is expected. 

 

Key words radioisotopes, natural occurence, portable equipment,  gamma spectroscopy, 

gamma detection,  radiometric surveys, radiation doses 

 

 

Úvod 
Problematika identifikácie rádionuklidov v okolí popolčekovej hrádze z tepelnej 

elektrárne a práce na vzorkách podozrivého materiálu a prostredia,  patria nepochybne 

k významným procesom monitorovania radiačnej záťaže osôb v okolí uvedeného zdroja. 

Legislatíva ktorá rieši v Slovenskej republike problematiku ožiarenia obyvateľstva z 

prírodných rádionuklidov je Nariadenie vlády SR č. 350/2006, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Problematika 

radiačnej záťaže obyvateľstva je v posledných rokoch vo svete rovnako ako aj v Slovenskej 

republike predmetom zvýšenej pozornosti. Dôvodom je značná radiačná záťaž podmienená 

používaním priemyslových umelých a prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Účinky 

sú stále sa dopĺňané o nové poznatky hodnotenia ionizujúceho žiarenia na živý organizmus. 

Pri zisťovaní možných zdrojov ionizujúceho žiarenia v oblasti spektromerie zohráva veľký 

význam  gama spektrometrické meranie za účelom stanovenia rádioaktívnych rádionuklidov 

v rôznych materiáloch. Celkovo bolo realizovaných viacero gama spektrometrických meraní 

priamo na skúmanom materiáli, prevažne boli uskutočnené kontrolné merania prirodzeného 

pozadia a merania na meraných vzorkách. Záujmom merania  bola odpadová popolčeková 

hrádza z ENO Nováky, konkrétne úniky z prachového rozptylu z popolčekových hrádze za 

výdatného vzdušného veterného rozptylu. Koncentrácie jednotlivých rádioaktívnych prvkov v 

skúmanej vzorke sa stanovovali pomocou prenosnej a stacionárnej gama spektrometrie.  
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Cieľ práce 
Predbežná a hlavne rýchla identifikácia rádionuklidov v materiáli a v danom prostredí 

vyžaduje kvalitatívneho stanovenia úroveň prítomnosti prírodných rádionuklidov v okolí 

tepelnej elektrárne Nováky. Pre overenie vhodnosti prenosnej gama spektrometrie sa vybrala 

oblasť tepelnej elektrárne Nováky, nakoľko je tu potvrdený výskyt prírodných rádionuklidov 

vo vyššej koncentrácii a nevzniknú tak iné pochybnosti pri identifikácii prírodných 

rádionuklidov. Spoľahlivosť gama spektrometrickej predbežnej identifikácie prírodných 

rádionuklidov nachádzajúcich sa v rôznych odobratých vzorkách pôdy sa porovnávala 

s pozaďovými hodnotami. Bola sledovaná odozva detektora v šiestich nameraných vzorkách. 

Vybrané rádionuklidy boli vyhodnotené a identifikované podľa knižnice spektier dodávanej 

s prenosným gama spektrometrom. Cieľom bolo overiť, či metóda predbežnej identifikácie 

významných rádionuklidov bude poskytovať dostatočne kvalitný výsledok pre ďalšiu možnú 

analýzu prítomných rádionuklidov pomocou prenosnej gama spektrometrie priamo v teréne, 

hlavne bez potrebnej úpravy vzorky. 

 

Experiment 
Na meranie vybraných vzoriek pôdy bol použitý elektricky chladený prenosný gama 

spektrometer ORTEG s HPGe detektorom. Pre identifikáciu rádionuklidov boli 

optimalizované oblasti  ROI energetických píkov vzhľadom na očakávané energie a namerané 

impulzy (tabuľka 1). Následne sa optimalizovali podmienky merania a bol meraný vplyv 

pozadia s meraním v rádiochemickom laboratóriu. Vzorka číslo 1 bola odobratá na okraji 

popolčekovej sedimentačnej hrádze, ostatné vzorky boli odobraté v  rôznych záhradkách 

nachádzajúcich sa neďaleko popolčekovej hrádze. Za rovnakých podmienok bolo vykonaných 

celkovo 6 meraní vzoriek, s prestávkou medzi meraniami. Vzorky pôdy boli umiestnené pred 

HPGe detektor tak, aby bola dosiahnutá vhodná geometria merania. Spektrá sa automaticky 

vyhodnocovali pomocou programu od firmy ORTEG Mastero. 

 

Výsledok 
Na prenosnom gama spektrometri sa identifikovali rádionuklidy, ktoré tvorili pôvodné 

zloženie popolčekovej vzorky zo skládky  Ac-228, Pa-234, Pb-214,  Cs-134, Cs-137, I-132,  

I-135, Sb-125, Bi-214, Co-60, K-40, La-140, Co-58, Tl-208. Tabuľka 1 bola vytvorená zo 

získaných ROI energetických píkov vypočítaných programom MASTERO zo série šiestich 

meraní. V zmesi pôdnych vzoriek sa vyhodnotila prítomnosť ostatných známych prírodných 
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rádionuklidov a prítomnosť iných významných identifikačných energetických píkov ROI. 

Rovnako bola vyhodnotená prítomnosť umelých rádionuklidov. Výsledky merania potvrdili, 

že identifikácia významných prírodných ako aj  umelých rádionuklidov metódou prenosnej 

gama spektrometrie vo vzorkách pôdy je reálna.  

 

Tabuľka 1  Vyhodnotenie merania prenosným gama spektrometrickým zariadením 
 

Rozsah energii  [keV] hodnoty sú uvedené v impulzoch [s-1] 

ROI min max stred 
priradený 

izotop POZADIE 
VZORKA 

1 
VZORKA 

2 
VZORKA 

3 
VZORKA 

4 
VZORKA 

5 
VZORKA 

6 
1 27.28 33.14 30.66 Xe-138 22210 23698 24144 23213 22570 23071 23538
2 56.54 62.40 59.54 Am-241 32399             
3 66.05 80.32 77.46 Au-196   91886 89390 98382 34096 35711 90664
4 63.86 71.91 69.10 Ta-182 40967             
5 74.83 80.68 77.80 Au-196 34587       38617 39855   
6 84.34 95.31 87.21 Pb-214     76813 42366 40723   40732
7 183.10 188.95 186.09 Pa-234 26187 28883 28622 27429 26901 27136 27928
8 206.50 212.36 209.36 Ac-228   22407 31428 32186 21151 21256 33396
9 235.77 244.91 238.76 Pb-212 28490 33200 14286 13781 30541 31917   

10 266.86 273.44 270.46 Ac-228   14028           
11 292.10 303.43 295.31 Pb-214 12816 22194 14327 20232 12735 12948 20799
12 325.02 331.60 328.41 Rh-106M   9244 9566 9035 8656 8914 9186
13 335.26 341.84 338.35 Ac-228 8471 9673   9546 9125 9157 9987
14 348.79 355.38 352.01 Pb-214 11149 13982 13453 12160 11011 11353 11981
15 406.22 412.81 409.40 Ac-228           5563 5674
16 459.99 466.58 463.27 Sb-125     5055   4569 4673 4832
17 507.91 514.50 510.95 Tl-208 4688 5173 5175 5057 4918 5062 5123
18 579.98 586.56 583.38 Tl-208 4283 5492 5243 5481 5070 5395 5558
19 606.32 612.90 609.50 Bi-214 6465 8231 7567 6850 6320 6241 6739
20 658.26 669.24 661.82 Cs-137 3140 4655 8544 4400 4320 4987 4537
21 723.75 731.07 727.62 J-132 2211 2662 2539 2622 2443 2633 2625
22 764.72 772.04 768.42 Bi-214 2188 2605 2504 3305 2264 3883 2323
23 791.43 798.75 795.29 Cs-134   2063   1963     2058
24 803.14 810.45 806.17 Bi-214             1835
25 857.28 864.60 861.06 Tl-208   1878 1927 1892 1807 1819   
26 907.77 915.09 911.55 Ac-228 2622 3254 3167 3214 3063 3288 3202
27 930.82 938.14 934.35 Bi-214   1665 1779 1595 1490     
28 961.19 973.26 969.32 Ac-228 2978 3538 3468 3268 3312 3424 3507
29 975.82 983.14 979.52 Pa-234     1313     1211   
30 1116.69 1124.73 1120.87 Sc-46 2165 2784 2617 2395 2203 2271 2491
31 1151.08 1159.13 1155.19 Bi-214           1374   
32 1169.37 1177.42 1173.49 Co-60   1495 2334 1469 1632 1720   
33 1234.87 1242.92 1238.66 Co-56 1520 1880 1771 1714     1707
34 1261.95 1270.00 1260.41 J-135       877       
35 1328.91 1336.96 1332.51 Co-60     1762 880       
36 1374.65 1382.70 1378.49 Bi-214 749 872 834 813 750 777 808
37 1405.02 1413.07 1408.08 Eu-152       657   637 698
38 1457.72 1465.77 1461.51 K-40 7301 8588 7943 8489 8356 8397 8936
39 1492.11 1500.90 1496.40 Ac-228   446           
40 1506.02 1514.80 1510.00 Bi-214   587 498 492       
41 1545.17 1553.96 1538.08 Rb-89             285
42 1584.70 1597.51 1593.39 La-140 570 968 705 638 647 902 768
43 1626.42 1635.20 1630.40 Ac-228 263     330 340     
44 1657.16 1665.94 1662.06 Bi-214   341     1103     
45 1725.96 1734.74 1730.55 Bi-214   445 434     385   
46 1760.73 1769.51 1765.33 Bi-214 1116 1435 1211 1184   1085 1180
47 1843.44 1852.22 1847.44 Bi-214       273       
48 2200.66 2210.18 2205.30 Bi-214   499 462 426       
49 2429.44 2439.69 2434.52 Bi-214   114         436
50 2609.92 2620.17 2615.75 Tl-208 1309 1633 1482 1564 1520 1625 1601
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ZÁVER 
Predbežná identifikácia prírodných rádionuklidov vo vybraných pôdnych vzorkách 

potvrdila predpoklad možného výskytu prírodných rádionuklidov, vzhľadom aj na prítomnosť 

umelých rádionuklidov. Predbežná identifikácia týchto rádionuklidov metódou prenosnej 

spektrometrie umožní okrem rýchleho získania potrebných údajov o prítomných 

rádionuklidoch aj vyhľadávanie možnej kontaminácie a v neposlednom rade  následný odber 

vzoriek pre ďalšie laboratórne analýzy. Takto uskutočnený odber vzoriek je rýchly 

a v potrebnom rozsahu, pričom objem odobratých vzoriek nebude zbytočne zaťažovať 

stacionárne laboratóriá vykonávajúce potvrdzujúcu identifikáciu rádionuklidov. Tento záver 

predstavuje len jeden fragment systému experimentov, ktorých cieľom je optimalizovať 

merania a separáciu rádionuklidov v rôznych vzorkách pôd a otvára  možnosť rozšíriť takéto 

merania  na vzorky vôd, poprípade vzdušnú prašnosť.  
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ABSTRACT 

The aim of the submitted work was to evaluate the effectuality of the separation 

processes applied for determination of alpha radionuclide in the environmental samples. Our 

priority was following the value of radiochemical recoveries calculated trough the determined 

counts of used radioactive tracers 236Pu, 242Pu and 243Am used during radiochemical 

procedures. Getting results were used to manifest the availability of microprecipitation with 

NdF3 as the applicable methods for preparing source of alpha radionuclide for alpha 

spectrometry determination. Average value of radiochemical recoveries (R) for each 

radionuclide were R(236Pu) = (62.31 ± 16.60) %, R(242Pu) = (67.19 ± 16.32) % and 

R(243Am) = (79.02 ± 13.77) %. Activities of using tracers were 4,16.10-2 Bq for 236Pu, 

4,82.10-2 Bq for 242Pu and 7,6.10-2 Bq for 243Am.  

With regard to application norm ISO STN 17025 in laboratory work on Department of 

Nuclear Chemistry the result of our determinations were data processed in the QC graphs 

forms used as graphical output for evaluation qualities criteria and precision of the laboratory 

work or used radiochemical procedure. 

 

Keywords alpha spectroscopy, alpha detection, sample preparation 

 

Úvod 
Život ako taký sa od svojho počiatku vznikal v prítomnosti prírodných zdrojov 

ionizujúceho žiarenia, pričom jedným z dôležitých prírodných zdrojov, podieľajúcim sa na 

celkovej dávke, je žiarenie zemskej kôry. Ide o žiarenie rádionuklidov uránového, tóriového 

a v menšej miere aj aktinoidového premenového radu a 40K, ktorého doba polpremeny je 
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1,27.109 r. Prírodné rádionuklidy sú v premenových radoch v najväčšej miere zastúpené 

uránom 238U, 235U, 232Th a ich dcérskymi štiepnymi produktmi. Jedným z nich je 226Ra a jeho 

plynný štiepny produkt 222Rn spolu s jeho dcérskymi štiepnymi produktmi vo vzduchu 

najviac prispievajú k celkovej efektívnej dávke.  

V posledných desaťročiach však v ekologickom systéme činnosťou človeka došlo k 

rastu umelých rádionuklidov a to aj takých, ktorých prítomnosť nebola už predpokladaná, 

a nemalou mierou zvyšujú radiačné zaťaženie biosféry. Umelé rádionuklidy vznikajú pri 

jadrových výbuchoch, aj keď ich podiel v posledných rokoch klesá, činnostiach jadrových 

elektrární a prepracovaní vyhorených palivových článkov. Pri rádioaktívnej kontaminácii 

biosféry hrali rozhodujúcu úlohu okrem jadrových výbuchov aj nehody jadrových elektrárni, pri 

ktorých uniklo do ekosystému množstvo rádionuklidov, z ktorých značná časť sa dostávala do 

stratosféry a zo stratosféry v dôsledku pomalého vypadávania na ľubovoľnú časť našej planéty. 

Výsledkom týchto činností je, že životné prostredie je znečisťované o. i. izotopmi uránu (238U 

ktorého doba polpremeny je 4,5 .109 roka, 235U T1/2=7,1.108 roka, 239U), izotopmi plutónia 

(239Pu s dobou polpremeny 2,4.104 roka, 240Pu 6,6.104 roka), 89Sr 51 dní,90Sr ktorého doba 

polpremeny je 28 rokov a 137Cs T1/2=30,4 roka. Do ľudského organizmu sa rádionuklidy 

dostávajú ingesciou alebo inhaláciou, pričom rádiotoxicita mnohých, hlavne α-rádionuklidov 

a 90Sr je veľmi vysoká.  

 
Experiment 

Cieľom predkladanej práce sú separačné postupy na stanovenie Am a  Pu, aplikovať na 

vzorky životného prostredia (pôda, voda ,biologický materiál) so sledovaním efektivity 

separácie plutónia a amerícia. Rádionuklidy boli separované kvapalinovou extrakciou 

s Aliquatom-336 a spätnou extrakciou minerálnymi kyselinami. Takto rádiochemicky 

spracované vzorky sa stávali preparátmi na meranie emitujúceho α-žiarenia, z ktorých sa 

stanovovali merné aktivity amerícia a plutónia vo vybraných vzorkách životného prostredia a 

použitím stopovacích rádionuklidov 242Pu s aktivitou A = 5,98 .10-3 Bq a 243Am s aktivitou A = 

7,6.10-2 Bq. Boli stanovované chemické výťažky separácie, ktoré slúžili ako smerodajný 

podklad pre hodnotenie úspešnosti separácie. Ďalšími úpravami vodných roztokov boli vzorky 

pripravené na spoluzrážanie s NdF3, po ktorom nasledovalo zachytenie zrazeniny 

na polysulfónových membránových filtroch s priemerom 26 mm, ktoré boli po následnom 

vysušení východiskovým produktom na meranie emitujúceho α žiarenia jednotlivých izotopov 

U, Th, Am a Pu nízkopozaďovým koaxiálnym α-spektrometrom HP detektorom ORTEC.  
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Hodnoty výťažkov použitých na kontrolu úspešnosti separácie sú sumarizované 

v tabuľke č.1. 

 
Tabuľka. č.1. Hodnoty chemických výťažkov použitých stopovacích rádionuklidov. 

 
Vzorka 
 236Pu 

Výťažok 
 (%) 

Vzorka 
242Pu 

Výťažok 
 (%) 

Vzorka  
243Am 

Výťažok 
 (%) 

1 28 1 73,5 1 82,7 
2 54,2 2 61,8 2 84,6 
3 50,6 3 45 3 68,9 
4 58,6 4 72 4 75,7 
5 89 5 67,6 5 95,1 
6 79 6 61,5 6 90,2 
7 100 7 79,2 7 53,2 
8 75,4 8 72,6 8 86,3 
9 72,7 9 93,7 9 95,6 
10 50,9 10 41,8 10 97,6 
11 99,9 11 40,5 11 64,6 
12 29,8 12 38,7 12 81,5 
13 65,6 13 46,3 13 83,9 
14 70,7 14 50,6 14 72,3 
15 52,1 15 72,8 15 84,8 
16 45,6 16 51,4 16 73,9 
17 69,2 17 50,7 17 57,6 
18 65,4 18 80,3 18 79,4 
19 67,3 19 74,5 19 85,7 
20 54,2 20 59,7 20 72 
21 65,8 21 55,1 21 54 
22 69,7 22 69,6 22 89,6 
23 59,9 23 65 23 83,5 
24 58,1 24 75,3 24 78,1 
25 49,8 25 66 25 72,1 
26 45,2 26 53,9 26 72,3 
27 52,5 27 64,9 27 40 
28 57,8 28 77,9 28 94,2 
29 64,3 29 63,4 29 55,6 
30 68,1 30 81,5 30 99,8 
- - 31 82,9 31 84,1 
- - 32 100 32 80 
- - 33 75,4 33 82 
- - 34 99,2 34 95,1 
- - 35 66,6 35 83,8 
- - 36 55,3 36 89,9 
- - 37 100 37 84,1 

Priemer = (62,31 ± 16,6)% Priemer = (67,19 ± 16,32) % Priemer = (79,02 ± 13,77) % 
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Záver 
Hodnoty výťažkov pre 236Pu sa pohybovali v rozmedzí 28 – 100 %, hodnoty výťažkov 

pre 242Pu sa pohybovali 40,5 – 100 % a hodnoty výťažkov pre 243Am sa pohybovali 

v intervale 40 – 99,8 %. Pri porovnávaní s údajmi v prácach autorov zaoberajúcich sa touto 

problematikou bola overená vhodnosť použitia mikrofiltrácie ako metódy zakoncentrovania 

rádionuklidov pri príprave zdrojov na spektrometrické meranie emitujúceho alfa žiarenia. 

Z hodnôt pre jednotlivé výťažky bol potom vypočítaný výberový priemer a odhad 

smerodajnej odchýlky od výberového priemeru, ktorý bol podkladom ako hodnotiaci údaj pri 

tvorbe QC kariet - obr. č.1 pre výťažok jednotlivých stopovacích rádionuklidov, a to tak, že 

dvojnásobná hodnota odhadu smerodajnej odchýlky od výberového priemeru tvorila hranicu 

intervalu označenú ako UWL resp. LWL a trojnásobná hodnota odhadu smerodajnej odchýlky 

od výberového priemeru tvorila hranicu intervalu označenú ako UAL resp. LAL pričom: 

UAL - horný limit, pri ktorom je potrebné previesť nápravné opatrenia  

LAL – dolný limit, pri ktorom je potrebné previesť nápravné opatrenia 

UWL – horný limit, ktorý má charakter upozornenia, že hodnota výťažku je väčšia ako R+ 2σ  

LWL – dolný limit, ktorý má charakter upozornenia, že hodnota výťažku je väčšia ako R - 2σ  

Ak sa hodnota výťažku pohybuje v rozmedzí (UWL,LWL), tento výsledok deklaruje, 

že kvalita realizácie analýzy, použitých látok a metodického postupu bola ešte na 

požadovanej úrovni. 

Ak hodnota chemického výťažku prekročí hodnotu UWL resp. LWL, tak tento 

výťažok naznačuje, že pri danej analýze sa pracovalo s istou chybou, pričom ale nie je 

potrebné prevádzať nápravné opatrenia. 

Ak však hodnota chemického výťažku prekročí hodnotu UAL resp. LAL musí byť 

prevedená spätná kontrola celej analýzy za účelom určenia zodpovednej príčiny, ktorá danú 

odchýlku spôsobila a prijať opatrenia na jej odstránenie: 

 Prvým krokom by malo byť kvôli vylúčeniu chyby meracieho zariadenia opakované 

spektrometrické meranie preparátu, prípadne kontrola prístroja vhodným 

štandartným materiálom. 

 Stanovenie aktivity použitého stopovacieho rádionuklidu schváleným postupom. 

 Kontrola použitých chemikálií pomocou stanovenia výťažku kontrolnej vzorky bez 

použitia matrice vzorky aplikovaním všetkých krokov použitého metodického 

postupu so stanovením mernej aktivity výsledného preparátu. 
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 Kontrola výťažku stopovacieho rádionuklidu použitého metodického postupu 

s použitím iného druhu chemickej a fyzickej predprípravy vzorky a následným 

aplikovaním všetkých krokov použitého metodického postupu so stanovením 

mernej aktivity výsledného preparátu. 

Ak sa v týchto predchádzajúcich opatreniach nezistí, čo spôsobilo sledovanú chybu 

musí nastať zmena použitého metodického postupu za iný vhodný a schválený. 

 

 Obr.č.1. QC karta pre výťažok 242Pu. 
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Abstract 
This report discusses the evaluation of measurement uncertainty. Every measured 

result reported by a laboratory should be accompanied by an explicit uncertainty estimate. 

The purpose of this report is to give users of radioanalytical data an understanding of the 

causes of measurement uncertainty. Radiochemical laboratory of Department of Nuclear 

Chemistry on Faculty of Natural Science UK in Bratislava has long recognized the need to 

provide uncertainties with their results. Almost from the beginning our laboratory has 

provided the counting uncertainty for each result, because it is usually easy to valuate. 

However, the counting uncertainty is only one component of the total measurement 

uncertainty. On account of demand of increasing quality of radiochemical procedures and 

results over the time we implement procedure for evaluation of the total uncertainty of each 

measurement. This report also describes procedures which we use to estimate uncertainties of 

alpha spectrometry determination.  

 

Keywords: Uncertainty; alpha spectrometry determination 

 

 

Úvod 
Stanovenie hmotnostných aktivít rádionuklidov emitujúcich alfa častice vo väčšine 

prípadov predstavuje súbor činností, ktoré v prvom rade zahŕňajú odber vzorky, fyzikálnu 

a chemickú úpravu vzorky, zakoncentrovanie a separáciu stanovovaných rádionuklidov, 

metrologické vyhodnotenie a matematické spracovanie nameraných hodnôt. 

Väčšina z týchto činností je zaťažená chybami, ktoré v konečnom dôsledku vstupujú 

do výpočtu celkovej kombinovanej neistoty. Hodnota tejto veličiny poukazuje na mieru 
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kvality ako rádiochemickej tak aj metrologickej analýzy. V priamej súvislosti so stanovením 

sledovaných hodnôt je potrebné definovať jednotlivé pojmy, ktoré vstupujú do výslednej 

kvantifikácie sledovanej veličiny spolu s jej neistotou. 

Na základe metodickej smernice na akreditáciu vydanej Slovenskou národnou 

akreditačnou službou definujeme meranú veličinu ako konkrétnu veličinu, ktorá je 

predmetom merania. Pri alfaspektrometrickom stanovení je meraná veličina, počet impulzov 

N, výstupná hodnota Y funkciou viacerých vstupných veličín. Neistotou merania sa rozumie 

parameter súvisiaci s výsledkom merania, ktorý charakterizuje rozsah hodnôt priraditeľných 

k meranej veličine. V prípade alfaspektrometrických stanovení je výslednej hodnote priradená 

kombinovaná neistota, ktorá je stanovená na základe hodnôt parciálnych neistôt jednotlivých 

veličín, od ktorých závisí výstupná hodnota Y.  

Jednotlivé kroky pri alfaspektrometrickej analýze:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledovanou veličinou je hmotnostná aktivita rádionuklidu stanovená na základe 

plochy píku, ktorá predstavuje počet registrovaných impulzov s maximom pri energii Eα, v 

oblasti kanálov (energií) vymedzenej hodnotám energii alfa častíc emitovaných 

stanovovaným rádionuklidom. 

Aktivitu rádionuklidu vypočítame podľa vzťahu: 

 

Výsledok 

Stanovenie pozadia Alfaspektrometrické 
stanovenie 

Kalibrácia 

Chemická úprava vzorky, zakoncentrovanie 
Príprava preparátu na meranie 

Stopovací 
rádionuklid 

Stanovenie množstva vzorky
(hmotnosť, objem) 
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..... RKBt
NA
rEε

=
 

 

A – aktivita stanovovaného rádionuklidu [Bq] 

N – nameraný počet impulzov rádionuklidu 

NF – počet impulzov pozadia (tF=t) 

ε – účinnosť detekcie 

BrE – podiel stanovovaných častíc alfa k celkovému počtu emitovaných alfa častíc 

t – doba merania vzorky [s] 

R – rádiochemický výťažok  

K – faktor korekcie na dobu polpremeny stanovovaného rádionuklidu  

2/1

.2ln
T

te

eK =  

te – čas od odberu vzorky po meranie [s] 

T1/2 – doba polpremeny stanovovaného rádionuklidu [s]. 

 

Na základe vyššie uvedeného vzťahu môžeme odhadnúť neistotu v nasledujúcich krokoch: 

1. Preskúmanie všetkých faktorov ovplyvňujúcich meranie. 

2. Kvantifikovanie neistôt súvisiacich s každým výsledkom merania alebo pokynov 

expertov ak sú použiteľné. 

3. Odhad kombinovanej neistoty merania. 

 

Zdroje neistôt: 

 stanovenie plochy píku – nameraný počet impulzov 

 účinnosť detekcie 

 podiel emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu 

 množstvo vzorky (hmotnosť [kg], objem [dm3]) 

 rádiochemický výťažok 

 rádioaktívna premena rádionuklidu 

 doba merania 
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Stanovenie kombinovanej neistoty nameraného počtu impulzov 
Počet impulzov stanovovaného rádionuklidu musíme korigovať na počet impulzov 

pozadia v oblasti kanálov v ktorých bola stanovená plocha píku.  

 

FNNprN −=  

 

Npr – počet impulzov preparátu 

N – nameraný počet impulzov 

NF – počet impulzov pozadia intervale kanálov vymedzenom plochou píku 

 

Počet impulzov pozadia stanovíme podľa vzťahu: 

 

( )21
12 FFF NN

n
nN +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 

n – počet kanálov vo vyznačenej oblasti píku ROI 

NF1 – počet impulzov v oblasti vľavo od Emax, v šírke n1 kanálov 

NF2 – počet impulzov v oblasti vpravo od Emax, v šírke n2 kanálov 

 

Neistotu impulzov pozadia odhadneme na základe vzťahu: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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n
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V spektrometrickej praxi je neistota nameraného počtu impulzov stanovovaného 

rádionuklidu, ktorý podlieha Poissonovmu distribučnému zákonu definovaná:  

( )2)( FNNNu +=  
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Stanovenie kombinovanej neistoty účinnosti detekcie. 
Stanovenie účinnosti detekcie predstavuje súbor činností pozostávajúcich 

z nasledujúcich krokov: spektrometrické vyhodnotenie nameraného spektra a stanovenie 

počtu impulzov kalibračného štandardu, výpočet detekčných účinností z jednotlivých meraní 

a ich spriemerovanie. 

SSrES

S

KBtA
N

...
=ε

 

 

AS – aktivita kalibračného štandardu [Bq] 

NS – nameraný počet impulzov rádionuklidu 

ε – účinnosť detekcie 

BrES – podiel stanovovaných častíc alfa k celkovému počtu emitovaných alfa častíc, pričom 

pre väčšinu standardov BrES =1 

t – doba merania vzorky [s] 

KS – faktor korekcie na dobu polpremeny rádionuklidu kalibračného štandardu, 2/1

.2ln
T

t

S

e

eK =   

te – doba od času vyznačeného na štandarde na vzorky po začiatok merania [s] 

T1/2 – doba polpremeny rádionuklidu v kalibračnom štandarde [s]. 

 

Pre odhad kombinovanej neistoty stanovenia detekčnej účinnosti môžeme uvažovať o týchto 

zdrojoch neistôt: 

 aktivita štandardu použitého na kalibráciu 

 príprava kalibračného štandardu 

 stanovenie plochy píku – nameraný počet impulzov 

 rádioaktívna premena rádionuklidu 

 podiel emitovaných častíc alfa 

 závislosť účinnosti detekcie od energie emitovaných alfa častíc 

 rozdielna geometria detekcie kalibračného štandardu a preparátov vzoriek 

 posúvanie maxima detegovaného spektra na energetickej osi 

 podiel emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu 

Na výpočet kombinovanej neistoty stanovenia detekčnej účinnosti použijeme vzťah: 
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Pre stanovenie hodnoty parciálneho člena u(Ks) použijeme vzťah: 
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V prípade že u(T1/2) nie je k dispozícii, potom u(T1/2)=0. 

Hodnota u(AS) je deklarovaná na certifikáte od kalibračného štandardu, ale vo 

všeobecnosti nepresahuje hodnota relatívnej neistoty aktivity štandardu 1-2%. 

Aplikácia ďalších zdrojov neistoty do odhadu kombinovanej neistoty stanovenia 

účinnosti detekcie závisí od konkrétnych podmienok kalibrácie detekčnej účinnosti. Vo 

všeobecnosti ostatné zdroje neistôt ako posun píku po energetickej osi alebo podiel 

emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu BRES sú definované knižnicami 

softwéru použitého pri alfaspektrometrickej analýze účinnosti detekcie resp. považujú sa za 

zanedbateľné.  

 

Stanovenie kombinovanej neistoty množstva vzorky. 
Pri stanovení odhadu kombinovanej neistoty hmotnosti vzorky identifikujeme tri 

zdroje neistoty ovplyvňujúce presnosť váženia: 

1. Reprodukovateľnosť - mr. Hodnota štandardnej neistoty je 0,01g.  

2. Stanoviteľnoť - mc.  Stanovuje sa ako najmenšia hodnota dielika na stupnici.  

3. Linearitu - ml, príspevok ku kombinovanej neistote váženia ako funkčný príspevok 

 kalibrácie meracieho zariadenia. Vo všeobecnosti nadobúda hodnotu 2.mc 

Vzorová rovnica má potom tvar: 

  mvz = mr + mc + ml  

Pre stanovenie odhadu kombinovanej neistoty váženia platí: 
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Stanovenie kombinovanej neistoty radiochemického výťažku. 
Hodnota rádiochemického výťažku definuje mieru úspešnosti a kvalitu procesu 

radiochemickej separácie stanovovaného rádionuklidu vo vzorke. Kvantifikácia hodnoty 

rádiochemického výťažku sa stanovuje ako podiel aktivity pridaného stopovacieho 

rádionuklidu vo vzorke k hodnote aktivity stopovacieho rádionuklidu pridanej do vzorky:  

 

00 .. At
N

A
AR SS

ε
==

 

 

AS – aktivita stopovacieho rádionuklidu vo vzorke 

A0 – aktivita stopovacieho rádionuklidu pridaného do vzorky. 

NS – počet impulzov stopovacieho rádionuklidu vo vzorke 

ε – účinnosť detekcie 

t – doba merania 

 

Zdroje pre odhad kombinovanej neistoty rádiochemického výťažku môžeme rozdeliť ako : 

 

1. Zdroje neistoty stopovacieho rádionuklidu v sledovanej vzorke na základe hodnoty 

po spektrometrickom stanovení 

 stanovenie plochy píku stopovacieho rádionuklidu – nameraný počet impulzov  

 účinnosť detekcie 

 podiel emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu 

 rádioaktívna premena rádionuklidu 

 doba merania 

 

2. Zdroje neistoty stopovacieho rádionuklidu pridaného do vzorky. 

 neistota aktivity stopovacieho rádionuklidu deklarovaná certifikátom výrobcu 

 príprava roztoku stopovacieho rádionuklidu riedením pôvodného roztoku 

stopovacieho rádionuklidu 

 dávkovanie stopovacieho rádionuklidu 

 faktor zmeny objemu roztoku stopovacieho rádionuklidu odparením 
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Po zohľadnení relevantných zdrojov neistôt v oboch skupinách, definujeme vzťah na výpočet 

kombinovanej neistoty rádiochemického výťažku nasledovne:  
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Hodnotu kombinovanej neistoty nameranej aktivity stopovacieho rádionuklidu 

stanovíme podľa nasledujúceho vzťahu:  
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pričom: 
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V prípade že u(T1/2) nie je k dispozícii, potom u(T1/2)=0. Stanovenie odhadov neistôt u(ε) 

a u(NS) boli uvedené vyššie.  

Hodnotu kombinovanej neistoty aktivity pridaného stopovacieho rádionuklidu 

stanovíme podľa vzťahu: 
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mZ – hmotnosť roztoku stopovacieho rádionuklidu odobratého na prípravu roztoku 

stopovacieho rádionuklidu riedením pre priame použitie v rádiochemickej analýze. 

M – hmotnosť roztoku stopovacieho rádionuklidu pridaného do vzorky. 

Pozn.: Ak hodnota u(m) vo vzťahu nadobúda hodnotu menšiu alebo rovnú 2,08.10-4 môžeme 

tieto členy zanedbať. 
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Stanovenie kombinovanej neistoty mernej aktivity rádionuklidu 

stanoveného alfaspektrometricky. 
 Na základe určenia predchádzajúcich odhadov jednotlivých zdrojov neistôt môžeme 

odvodiť odhad výslednej hodnoty kombinovanej neistoty mernej aktivity stanovovaného 

rádionuklidu u(a) pre k=1.  
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Pre výpočet rozšírenej kombinovanej neistoty U(a) je k=2, čo predstavuje približne 95% 

interval spoľahlivosti stanovenej hodnoty mernej aktivity. 
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Abstract 
The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Road (ADR) was done at Geneva on 30 September 1957 under the auspices of the United 

Nations Economic Commission for Europe, and it entered into force on 29 January 1968. The 

Agreement itself was amended by the Protocol amending article 14 (3) done at New York on 

21 August 1975, which entered into force on 19 April 1985. The Agreement itself is short and 

simple. The key article is the second, which say that apart from some excessively dangerous 

goods, other dangerous goods may be carried internationally in road vehicles subject to 

compliance with Annexes A and B which have been regularly amended and updated since the 

entry into force of ADR. The last amendments entered into force on 1 January 2009, and 

consequently, a revised consolidated version was published as document ECE/TRANS/202, 

Vol. I and II of ADR 2009. 

Submitted report presented conditions and duties, which are necessary to be acquittal 

by everyone who wants to transport dangerous radioactive material of class 7. by road. 

This report bring complex compendium about vehicles transport of radioactive material of 

class 7. and other general conditions define in ADR 2009 for safety transport of dangerous 

goods by road. 

 

Keywords: radioactive materials; transport; vehicles; documentation, radiation safety; 

nuclear materias management, radioactive waste management 
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Úvod 
Rádioaktívne materiály a látky sa, či už to pripustíme alebo nie stávajú neoddeliteľnou 

súčasťou fungovania mnohých odvetví. Rádioaktívne látky nie sú len vo forme žiaričov 

v priamej kontrole Úradu jadrového dozoru a príslušných inštitúcií, ale ako súčasť mnohých 

zariadení, ktoré nás obklopujú. Tieto látky predstavujú rozsiahlu skupinu rádioaktívnych 

materiálov, s ktorými sa môžeme či už v otvorenej alebo v skrytej forme stretnúť pomaly na 

každom kroku. Samozrejme, že rozsah použitia materiálov podliehajúcich samovoľnej 

rádioaktívnej premene, prípadne radiačnému rozkladu zo sebou prináša riziká, ktoré sú 

spojené s neodbornou manipuláciou alebo zjavnou ignoranciou potencionálneho rizika. Medzi 

jednu z rizikových činností môžeme zaradiť aj prepravu rádioaktívnych materiálov 

dopravnými cestami, pričom majoritné zastúpenie rizika v tejto oblasti predstavuje cestná 

doprava. 

Práca s rádioaktívnymi látkami sa riadi viacerými právnymi predpismi, upravujúcimi 

práva a povinnosti zúčastnených osôb, pričom preprava podlieha podmienkam schváleným 

v dohode ADR o podmienkach prepravy nebezpečných látok. 

Tento príspevok vznikol ako materiál určený na rýchle orientovanie sa v podmienkach 

prepravy nebezpečných látok podľa ADR, zaradených do hlavnej triedy 7.  

Dohoda ADR bola uzatvorená 30.9.1957 v Ženeve pod patronátom EHK OSN. Bývalá ČSSR 

sa k tejto dohode pripojila v roku 1968. Slovenská republika následne ako samostatný štát 

pristúpila k dohode ADR po predchádzajúcej sukcesii v roku 1993.  

Samotná dohoda ADR sa skladá zo 17 článkov a príloh A a B, pričom príloha A obsahuje 7 

častí týkajúcich sa nebezpečných látok a predmetov a príloha B má 2 časti ,v ktorých je 

obsiahnutá problematika dopravných prostriedkov a dopravných operácií. 

Pri uplatňovaní pokynov stanovených dohody ADR je potrebné poznať význam pojmov 

obsiahnutých v dohode, pričom použijeme iba tie, ktoré sú majoritne uvádzané pri preprave 

rádioaktívnych látok.  

Člen osádky vozidla: je to vodič alebo spolujazdec. Môže to byť aj iná osoba sprevádzajúca 

vodiča z dôvodu bezpečnosti, ochrany, výcviku alebo prevádzkových dôvodov. 

Dopravná jednotka: rozumie sa motorové vozidlo na prepravu nákladu bez prípojného 

vozidla, alebo súprava pozostávajúca s motorového vozidla a prípojného vozidla. 

Kemlerov kód = Identifikačné číslo nebezpečenstva látky: dvoj- alebo trojciferné číslo 

vyjadrujúce druh a charakter nebezpečenstva látky alebo predmetu, vyjadrené číslicami 
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predstavujúcimi triedy nebezpečných vecí. Číslo je uvedené v hornej polovici oranžovej 

tabuľky s číslami. 

UN kód = identifikačné číslo látky: identifikačný údaj vo forme štvorciferného čísla na 

základe ktorého je možné identifikovať nebezpečné látky v tabuľke A kapitoly 3.2 3. časti 

dohody ADR 

 

 

Kemlerov kód  
 

 

 

        UN kód 
 

Kombinovaný obal: obal tvorený kombináciou viacerých obalov určených na prepravu 

nebezpečných vecí. pozostáva z vonkajšieho obalu a jedného alebo viacerých vnútorných 

obalov. 

Kontajner: prepravné zariadenie trvalého tvaru, s pevnosťou umožňujúcou opakované 

použitie a osobitnej konštrukcie umožňujúcej prepravu vecí jedným alebo viacerými druhmi 

dopravy bez ohrozenia nákladu. Vnútorný objem min 1m3, kontajnery na prepravu 

rádioaktívnych materiálov majú výnimku. Objem môže byť menší ako 1 m3. 

Kusová zásielka: predstavuje konečnú formu baliaceho procesu, ktorý predstavuje obal, 

veľký obal a jeho obsah pripravený na odoslanie. 

Výlučné použitie: samostatné použitie vozidla, alebo kontajnera jedným odosielateľom, 

pričom všetky úkony nakládky a vykládky pred prepravou a po preprave sa vykonávajú podľa 

pokynov odosielateľa alebo príjemcu. 

Rádioaktívny obsah: rádioaktívny materiál so všetkými kontaminovanými resp. 

aktivovanými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami. 

Typ: opis rádioaktívneho materiálu osobitnej formy, nízko rozptýleného rádioaktívneho 

materiálu, kusa alebo obalu, ktorý umožňuje takúto položku úplne identifikovať. 

Osobitná forma: tesne uzavreté puzdro obsahujúce rádioaktívny materiál resp 

nerozptýliteľný pevný rádioaktívny materiál. 

Štiepny materiál: podľa ADR 233U, 235U, 239Pu a 241Pu a každá kombinácia týchto 

rádionuklidov. 
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Prepravný index (transport index, TI): predstavuje číslo použité na kontrolu ožiarenia, ktoré 

je pridelené kusu, prepravnému obalu, kontajneru alebo nebalenému LSA-I resp. SCO-I pri 

preprave materiálu triedy 7. Jeho hodnota je stanovená ako stonásobok najvyššej úrovne 

žiarenia (mSv.h-1) vo vzdialenosti 1 m od vonkajších povrchov. 

Index kritickej bezpečnosti (Critical safety index, CSI): číslo určené na kontrolu 

nahromadenia kusov, prepravných obalov alebo kontajnerov obsahujúcich štiepny materiál, je 

priradené kusu, prepravnému obalu alebo kontajneru. 

 

Rádioaktívny materiál z podľa ADR 
Cieľom ADR je ochrana osôb, majetku a životného prostredia pred účinkami ionizujúceho 

žiarenia počas prepravy rádioaktívneho materiálu. Túto ochranu možno dosiahnuť : 

 uzavretím rádioaktívneho obsahu 

 kontrolou vonkajšej úrovne žiarenia 

 predchádzaním kritického stavu 

 predchádzaním poškodeniu vplyvom tepla 

Základným kritériom na zatriedenie látky alebo predmetu do triedy 7. sú hodnoty aktivity A1 

(osobitnej formy) a A2 (iná ako osobitná forma) odosielaného kusa., pričom odosielaným 

kusom sa na základe ustanovení ADR rozumie obal s rádioaktívnym materiálom odovzdaný 

na prepravu. Tieto kusy môžeme zadeliť do jednej z týchto kategórií: 

 vyhradený kus 

1. prázdne obaly po preprave rádioaktívneho materiálu 

2. prístroje alebo predmety v obmedzených množstvách 

3. úroveň žiarenia v ktoromkoľvek bode jeho vonkajšieho povrchu neprekročí 

5 μS.h-1. 

 rádioaktívny materiál s nízkou aktivitou LSA 

predstavuje rádioaktívny materiál s obmedzenou hodnotou špecifickej aktivity 

LSA I – rudy, prírodný urán, ostatný materiál 

LSA II – voda s koncentráciou trícia 

LSA III – pevné látky  

 povrchovo kontaminované predmety 

Pre účely ADR sa rozumie povrchová kontaminácia s plošnou aktivitou 

nepresahujúcou 0,4 Bq.cm2 pre rádionuklidy emitujúce častice gama, beta a alfa 
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s nízkou toxicitou. Pre ostatné alfarádionuklidy je limitnou hodnotou plošnej 

kontaminácie 0,04 Bq.cm2 

 kus typu A 

Aktivita nesmie byť vyššia ako A1 pre osobitnú formu a A2 pre ostatné 

rádioaktívne materiály 

 

 kus typu B(U) 

 

 kus typu B(M) 

 

 kus typu C 

 

 rádioaktívny materiál prepravovaný podľa osobitnej dohody 

 hexafluorid uránu 

 

Z hľadiska podmienok prepravy je jedným z dôležitých údajov hmotnostná aktivita 

rádionuklidu v prepravovanom množstve tovaru, pričom ustanovenia ADR sa neuplatňujú pri 

preprave: 

 rádioaktívneho materiálu, ktorý je súčasťou dopravného prostriedku 

 rádioaktívneho materiálu prepravovaného v závode za primeraných 

bezpečnostných predpisoch 

 implantovaného rádioaktívneho materiálu na diagnostikovanie alebo liečbu  

 rádioaktívneho materiálu v spotrebných tovaroch, schválených na predaj 

konečnému spotrebiteľovi. 

 prírodný materiál a rudy, pričom aktivita rádionuklidov nepresahuje 10-násobok 

hodnoty v tabuľke 2.2.7.1.2. 

 povrchovo kontaminované pevné predmety pričom nie je prekročená medzná 

hodnota podľa tabuľky 2.2.7.1.2. 

Pre posádku vozidla sa za jediné nebezpečenstvo u vecí tejto triedy , za normálnych okolností 

pokladá ionizujúce žiarenie, ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie organizmu s následkom 

smrti. 

 

⎩
⎨
⎧

 Zaradené s osvedčením o schválení typu kusu 
príslušnými orgánmi 
Nesmú obsahovať v rozpore s certifikátom o schválení: 
 vyššie aktivity ako schválené na konštrukciu kusa 
 iné rádionuklidy ako schválené na konštrukciu kusa 

 obsah s inou formou, fyzikálnym , alebo chemickým 
stavom ako je schválený na konštrukciu kusu 
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Balenie rádioaktívnych materiálov. 
Každý prepravovaný materiál, obzvlášť rádioaktívny materiál, musí byť uložený 

v obale tak, aby preprava bola v súlade s dohodou ADR, prípadne s ostatnými predpismi 

týkajúcimi sa manipulácie s rádioaktívnymi látkami. 

Každý kus okrem vyhradeného nesmie obsahovať iné veci ako tie, ktoré sú potrebné 

na použitie rádioaktívneho materiálu, pričom vzájomné pôsobenie medzi prepravovaným 

materiálom a obalom nesmie znížiť bezpečnosť kusa. 

Zároveň musí byť každý kus v súlade s požiadavkami na konštrukciu, skúšanie 

a schvaľovanie kusov a materiálov triedy 7, ktoré zaradzujeme do týchto kategórií: 

o všeobecné požiadavky 

o požiadavky na jednotlivé kusy 

o požiadavky na kusy s obsahom štiepneho materiálu 

o skúšobné postupy 6.4.12 dohody ADR 

o schválenie typov 6.4.22 dohody ADR 

o žiadosť a schválenie prepravy 6.4.23 dohody ADR 

Akékoľvek odoslanie na základe certifikátov vyžaduje aj kópie všetkých inštrukcií pre 

odosielateľa, kde sú uvedené pokyny na správne uzatvorenie kusa a prípravy na odoslanie. 

S výnimkou zásielok pod výnimočným použitím prepravný index môže nadobúdať 

maximálnu hodnotu 10, index kritickej bezpečnosti 50, zároveň najvyššia úroveň žiarenia na 

každom bode vonkajšieho povrchu kusa, alebo prepravovaného obalu 2 mSv.h-1.  

V prípade výlučného použitia nesmie najvyššia úroveň žiarenia na každom bode vonkajšieho 

povrchu kusa, alebo prepravovaného obalu prekročiť 10 mSv.h-1, hodnota 2 mSv.h-1 môže 

byť prevýšená len za splnenia týchto podmienok: 

 vozidlo je vybavené uzavretým priestorom, ktorý bráni za normálnych podmienok 

prístupu nepovolaných osôb 

 boli vykonané opatrenia, na základe ktorých kus, alebo prepravný obal nezmení 

počas prepravy polohu 

 počas prepravy nie je žiadna vykládka alebo nakládka 

 úroveň žiarenia v žiadnom bode vonkajšieho povrchu nesmie prekročiť 2 mSv.h-1 

 úroveň žiarenia v ktoromkoľvek bode vzdialenom 2 m od zvislej plochy nesmie 

prekročiť 0,1 mSv.h-1 

Každý odosielaný kus musí byť označený menom odosielateľa , alebo príjemcu, resp. 

obidvoch účastníkov. Zároveň musí byť označený UN kódom a ak sa nejedná o vyhradený 
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kus tak musí byť pomenovaný aj dopravným pomenovaním. Každý kus musí byť označený 

typom kusa. Ak sa jedná o zásielku s hmotnosťou nad 50 kg, je povinnosťou vyznačiť údaj 

o hmotnosti kusa.  

Taktiež je potrebné uvedomiť si, že každý prepravný obal musí byť označený 

najmenej dvoma bezpečnostnými značkami 7A, 7B, 7C podľa kategórie na vonkajších 

plochách dvoch protiľahlých strán prepravného obalu. Tieto značky musia byť doplnené 

názvom rádionuklidu a jeho aktivitou. Pri prepravných obaloch musí byť vyznačený ich 

obsah a aktivita. Bezpečnostné značky 7B a 7C musia byť doplnené údajom o prepravnom 

indexe. 

Štiepny materiál musí byť označený bezpečnostnou značkou s vyznačením indexu kritickej 

bezpečnosti. 
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Preprava rádioaktívnych materiálov triedy 7 

Povinnosti účastníkov prepravného reťazca 

Hlavnými členmi prepravného reťazca sú: odosielateľ, dopravca a príjemca. Za 

ďalších účastníkov prepravného reťazca považujeme osoby zúčastňujúce sa nakladania, 

balenia, zamestnanci plniacej organizácie a prevádzkovateľa cisternového vozidla. 

Medi základné povinnosti odosielateľa patrí povinnosť odovzdať také zásielky, ktoré spĺňajú 

požiadavky Dohody ADR a presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú správne zatriedené 

a povolené prepravovať v súlade s ADR. Poskytnúť dopravcovi komplexné informácie 

o prepravovanom tovare. Na balenie kusových zásielok používať iba obaly, nádoby IBC 

a cisterny schválené na prepravu príslušných nebezpečných vecí a tieto obaly sú označené 

v súlade s Dohodou ADR. Medzi povinnosti odosielateľa akéhokoľvek kusa, ktoré si 

vyžadujú schválenie príslušným orgánom, ktorými sú v prípade nebezpečných materiálov 

triedy 7. jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva, do ktorých pôsobnosti spadajú 

jednotlivé regióny, cez ktoré bude preprava vykonávaná. V Slovenskej republike sa 

nachádzajú v Košiciach pre východné Slovensko, v Banskej Bystrici pre stredné Slovensko, 

v Bratislave pre západné Slovensko a v Nitre pre juhozápadnú časť Slovenska. Povinnosťou 

odosielateľa je len informovať jednotlivé úrady VZSR, ale nemusí čakať na potvrdenie 

o príjme od príslušného orgánu. 

Medzi základné povinnosti prepravcu patrí presvedčiť sa, či je povolené prepravovať 

nebezpečný materiál cestnou dopravou podľa ADR, či sa v dopravnom prostriedku sa 

nachádza predpísaná dokumentácia, predpísaná povinná výbava doplnená o výbavu podľa 

písomných pokynov pre vodiča a vozidlo nie je preťažené. Taktiež je povinný overiť, že 

vozidlo je označené predpísanými bezpečnostnými nálepkami a oranžovými tabuľami. 

Príjemcovou primárnou povinnosťou je neodkladne prijať nebezpečné veci, ak po 

prehliadke nie sú zistené závažné dôvody na ich neprijatie. Taktiež musí vykonať predpísané 

čistenie a dekontamináciu vozidiel a kontajnerov. Zabezpečiť aby kontajnery ihneď úplne 

vyložili a, vyčistili, dekontaminovali a odstránili bezpečnostné značky.  

 

Doklady 

Vodič dopravnej jednotky, ktorou sa prepravujú nebezpečné veci musí byť vybavený 

prepravnými dokladmi. Tieto doklady sa musia nachádzať v kabíne dopravnej jednotky tak, 

aby prístup k nim bol ľahko dostupný. Okrem dokladov vyžadovanými inými predpismi, 
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vodič prepravujúci nebezpečné veci v súlade s Dohodou ADR 2009 musí mať pri sebe tieto 

doklady: 

1: Prepravný doklad - nákladný list (vnútroštátna doprava) (Príloha č.1) 

               -CMR (medzinárodná doprava)   

Tento doklad musí byť pri každej preprave nebezpečných vecí a musí obsahovať údaje, 

ktoré identifikujú nebezpečnú látku, materiál alebo predmet prepravovaný na vozidle. Tento 

doklad musí byť v každom prípade vyplnený presne a čitateľne. Prepravný doklad musí byť 

v úradnom jazyku krajiny odosielateľa, a v prípade medzinárodnej dopravy v jednom z týchto 

troch jazykov: angličtina, nemčina, francúzština. 

Obsahuje tieto údaje: 

a) identifikačné číslo prepravovanej nebezpečnej veci s predradeným označením UN 

b) vlastné dopravné pomenovanie 

c) číslo triedy 7 pre rádioaktívny materiál 

d) obalovú skupinu látky alebo predmetu 

e) počet a opis použiteľných obalov 

f) celkové množstvo každej nebezpečnej látky označenej rôznymi číslami UN 

g) meno a adresu odosielateľa 

h) meno a adresa príjemcu 

i) vyhlásenie požadované akoukoľvek osobitnou dohodou 

j) kód obmedzujúci tunel 

 

2. Písomné pokyny. 

Musia byť vyhotovené v jednotlivých jazykoch tak, aby boli zrozumiteľné každému 

členovi posádky. Dopravca je zodpovedný za to, aby im rozumel každý člen posádky, ktorý 

musí byť schopný a spôsobilý ich správne realizovať. Tieto pokyny musia mať členovia pred 

začatím cesty a zároveň je ich povinnosťou samostatne sa informovať o 

naložených nebezpečných veciach. 

3. Osvedčenie o školení vodiča ADR.(Príloha č.1) 

4. Doklad totožnosti s fotografiou. 

5. Ak je vyžadované: Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí 

6. Ak to Dohoda ADR vyžaduje: Kópia povolenia príslušného orgánu 

7. Osobitná dohoda 

 

Označenie vozidla 
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Všetky dopravné jednotky prepravujúce nebezpečné veci musia byť označené vpredu 

a vzadu dvoma zvislými pravouhlými tabuľami oranžovej farby s reflexným povrchom. 

Rozmer tabule musí byť 400 x 300 mm a musia byť obrúbené čiernym okrajom širokým 15 

mm. 

Ak z technických dôvodov nie je možné použiť tabuľu štandardných rozmerov, je 

možné použiť zmenšenú formu 300 x 120 mm a obrúbenú čiernym okrajom širokým 10 mm. 

Za vybavenie vozidla oranžovými tabuľami je zodpovedný dopravca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné povinnosti posádky vozidla 

V dopravných jednotkách je zakázané prepravovať iné osoby okrem členov posádky 

vozidla. Vodičovi aj ostatným členom posádky je zakázané otvárať kusovú zásielku 

obsahujúcu nebezpečný materiál. Počas manipulácie s nákladom je zakázané fajčiť 

a manipulovať s otvoreným ohňom v blízkosti vozidla a vo vozidle. Počas nakladania 

a vykladania tovaru musí byť motor vypnutý okrem prípadu ak je to potrebné na zabezpečenie 

naloženia alebo vyloženia tovaru. 

V prípade státia musí vodič vozidla zaistiť vozidlo voči pohybu použitím parkovacej 

brzdy. 

 

Povinná výbava vozidla 

Každá dopravná jednotka musí byť vybavená zakladacím klinom, s rozmermi 

zodpovedajúcim celkovej hmotnosti vozidla a rozmeru kolesa. Súčasťou povinnej výbavy sú 

aj dve samostatne stojace výstražné značky. Do povinnej výbavy vozidla patria aj pomôcky 
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určené pre každého člena posádky: sú to výstražná vesta schváleného typu, prenosné 

osvetľovacie zariadenie vo vyhotovení vylučujúcom vznik statickej elektriny, pár ochranných 

rukavíc a ochranný štít. 

Každá dopravná jednotka musí byť vybavená aspoň jedným hasiacim prístrojom na 

triedy horľavosti A, B, C s obsahom najmenej 2 kg práškovej hasiacej zmesi resp. obdobnej 

hasiacej látky na hasenie požiaru v motorovom priestore, alebo kabíne dopravnej jednotky. 

Okrem toho v závislosti od hmotnosti musia byť dopravné jednotky vybavené s celkovou 

povolenou hmotnosťou nad 7,5 t viacerými hasiacimi prístrojmi s celkovým obsahom hasiacej 

zmesi s minimálnou hmotnosťou 12 kg, pričom aspoň jeden z nich má minimálnu hmotnosť 6 

kg. Vozidlá s celkovou hmotnosťou 3,5 - 7,5 t musia byť taktiež vybavené viacerými 

hasiacimi prístrojmi s celkovým obsahom hasiacej zmesi s minimálnou hmotnosťou 8 kg, 

pričom aspoň jeden z nich má minimálnu hmotnosť 6 kg. Dopravná jednotka s hmotnosťou 

do 3,5 t musí byť vybavená hasiacimi prístrojmi s  celkovým obsahom hasiacej 

zmesi s minimálnou hmotnosťou 4 kg. Prenosné hasiace prístroje nesmú byť po dobe 

expirácie, musia obsahovať plombu a značku o tom, že svojím vyhotovením vyhovujú 

príslušným normám. 

 

Čo ak... 
Ak sa zistí na prepravovaných kusoch poškodenie alebo presakovanie rádioaktívneho 

obsahu, ktoré je v rozsahu povolených limitov normálnych podmienok opravy, tom prípade je 

možné zásielku dočasne uložiť na miesto dočasného uloženia, ktoré je pod dozorom. Takéto 

zásielky sa nesmú odosielať ďalej, kým sa zásielky neopravia resp. neprevedie ich renovácia 

a nebude vykonaná dekontaminácia.  

Ak nie je možné zásielku doručiť, táto zásielka musí byť uložená na bezpečnom 

mieste a je nevyhnutné čo najskôr informovať príslušný orgán s požiadavkou na pokyny 

o ďalšom zaobchádzaní so zásielkou. 

V prípade nehody, alebo mimoriadnej udalosti sú členovia posádky, ak to neohrozí ich 

bezpečnosť, povinný vykonať nasledujúce opatrenia: 

 Vypnúť motor a ak je to možné odpojiť batériu. Na zabezpečenie vozidla použiť 

brzdový systém. 

 Vykonať opatrenia proti vzniku požiaru. 

 Informovať príslušné zásahové služby a poskytnúť im čo najkomplexnejšie 

informácie o udalosti a príslušných látkach. 
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 Obliecť výstražnú vestu a umiestniť výstražné značky 

 Pripraviť prepravné doklady pre príchod zásahových zložiek. 

 Vystríhať sa fyzickému kontaktu s uniknutými látkami, zabrániť ich vniknutiu do 

organizmu inhaláciou. 

 Ak je to vhodné a bezpečné zahasiť drobné požiare napr. na pneumatikách alebo 

v motorovom priestore. Hasenie požiarov v nákladnom priestore nie je posádke 

dovolené. 

 Ak je to bezpečné, použiť výbavu vozidla na zabránenie úniku prepravovaných 

látok do vodného prostredia resp. kanalizácie. 

 Znečistené odevy a použité ochranné pomôcky vyzliecť a bezpečne zlikvidovať. 

 Ak je to nevyhnutné vzdialiť sa od miesta mimoriadnej udalosti a zabrániť 

nepovolaným osobám vstup do ohrozenej oblasti. 
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Príloha č.1 Prepravný doklad - nákladný list 
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Príloha č.2 Osvedčenie o školení vodiča ADR 
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Príloha č. 3  Záznam o preprave 
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Príloha č. 4  Pokyny pre posádku v prípade dopravnej nehody 
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Príloha č. 5 Osvedčenie uzavretého rádioaktívneho žiariča 
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Abstract 
The laboratory accredited according to the ISO/IEC 17025:2005 must ensure the 

quality of reported results including corresponding uncertainty. The important point of view 

of correct evaluation of results is precision and uncertainty. The validation of a method is an 

experimental verification and an objective proof that the method is suitable for planned 

application. The most frequent way of validation is a participation in an intercomparison test. 

LARCHA laboratory regularly participates in the proficiency tests on the determination of 

gamma, beta and alpha emitting radionuclides in various matrices. It is also a proof for the 

laboratory and client that the methods for radionuclides determination are validated according 

to the rules of ISO/IEC 17025:2005. 

 

Keywords: quality control, quality assurance, validation; verification, performace testing, 

alpha detection, gamma detection, radionuclides 

 

 

1 Úvod 
Skúšobné laboratórium, akreditované podľa ISO/IEC 17025:2005 musí zabezpečiť 

kvalitu svojich výsledkov. Dôležité hľadisko správneho hodnotenia výsledku je presnosť 

a neistota. Požiadavkou podľa normy ISO/IEC 17025:2005 je, aby akreditované laboratóriá 

vyjadrovali svoje výsledky s príslušnou neistotou. 
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2 Metódy hodnotenia výsledkov 

2.1 Validácia metódy 

Validácia metódy je experimentálne potvrdenie a objektívne dokázanie vhodnosti 

metódy pre jej plánované využitie. Súčasťou validácie je aj určenie alebo overenie 

pracovných charakteristík metódy, akými sú napr. medza stanovenia, rozsah metódy, citlivosť 

metódy, opakovateľnosť, reprodukovateľnosť, robustnosť, neistoty výsledkov skúšania atď. 

 

2.2 Spôsoby validácie metód 

Rozoznávame päť spôsobov validácie metódy, v praxi sa používajú aj ich 

kombinácie1.  

• Systematické zisťovanie vplyvu veličín a pracovných podmienok - postup je vhodný, 

keď chýbajú spoľahlivé informácie o vzorke a o vplyvoch prostredia. Touto metódou 

sa zároveň zistí vplyv jednotlivých veličín a parametrov na veľkosť neistoty výsledku. 

Tým sa nájdu aj faktory, ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitu výsledkov 

a ktorým treba pri práci venovať hlavnú pozornosť. 

• Použitie certifikovaných referenčných materiálov - obmedzenie tohto postupu a tým aj 

zníženie kvality výsledkov ňou získaných súvisí s ťažko dosiahnuteľnou požiadavkou, 

aby matrica vzorky bola rovnaká ako matrica referenčného materiálu. Metóda 

dovoľuje zabezpečiť nadväznosť meraní. Veľkosť neistoty závisí od kvality použitého 

referenčného materiálu, resp. od meracieho štandardu. 

• Porovnanie výsledkov s inými skúšobnými metódami - je to spôsob validácie, pri 

ktorej sa rovnaká vzorka skúša viacerými, podľa možnosti na rôznych fyzikálnych 

alebo chemických princípoch založených metódach skúšania. Vyžaduje dostupnosť 

viacerých metód, ktoré sú vhodné na meranie príslušnej veličiny.  

• Použitie nezávislej metódy skúšania - metóda je metrologicky optimálna. Dosahujú sa 

ňou spoľahlivé a presné výsledky. Obmedzením tohto spôsobu validácie je, že je len 

málo nezávislých metód a niektoré vyžadujú splnenie dodatočných požiadaviek. 

• Medzilaboratórne porovnania - medzilaboratórne skúšky musia byť dobre plánované, 

odborne riadené, kvalifikovane vyhodnotené a prezentované štatistickými metódami. 

Ak sa využijú zahraničné laboratóriá, stúpajú náklady na validáciu a predlžuje sa čas. 

Touto metódou sa dosahuje dobrá reprodukovateľnosť metódy skúšania. 
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3 Medzilaboratórne porovnávania 
Najčastejším spôsobom validácie je účasť na medzilaboratórnom porovnávaní. 

Medzilaboratórne porovnávania slúžia na pravidelné hodnotenie presnosti výsledkov, ktoré 

laboratórium uvádza pre príslušné metódy skúšania. Ich cieľom je overiť spôsobilosť 

akreditovaných laboratórií, vrátane overenia udávanej neistoty meraní. 

Medzilaboratórne skúšky musia byť dobre plánované, odborne riadené, kvalifikovane 

vyhodnotené a prezentované štatistickými metódami. Ak sa využijú zahraničné laboratóriá, 

stúpajú náklady na validáciu a predlžuje sa čas. Touto metódou sa dosahuje dobrá 

reprodukovateľnosť metódy skúšania. Pri medzilaboratórnych meraniach sa môžu používať 

referenčné etalóny alebo referenčné materiály. Výsledky meraní sa porovnávajú 

s referenčnými hodnotami stanovenými v referenčnom laboratóriu. Existujú dva základné 

typy medzilaboratórnych porovnávaní a to kruhové a hviezdicové porovnávanie. Pri 

hviezdicovom porovnávaní každý účastník dostáva vzorku, ktorú predtým zmeralo referenčné 

laboratórium. Na účasť v medzilaboratórnych meraniach EAL sa zvyčajne pozývajú 

laboratória akreditované na príslušné meranie národným akreditačným orgánom. Na 

porovnávaní sa môžu zúčastniť aj iné laboratória. V tomto prípade musí akreditačný orgán 

zabezpečiť, aby takéto laboratórium malo dostatok skúseností a vhodné meracie vybavenie. 

Pre medzilaboratórne porovnávania je dôležité, aby na požadované merania existovali 

referenčné hodnoty, s ktorými je možné výsledky laboratórií porovnať. Referenčné hodnoty 

poskytuje referenčné laboratórium, ktorým spravidla býva národný metrologický ústav 

organizujúcej krajiny, ale ak je to vhodné, môže to byť aj národný metrologický ústav inej 

krajiny alebo akreditované laboratórium. 

Je dôležité dodržať časový harmonogram medzilaboratórnych porovnávaní. Každé 

zúčastnené laboratórium musí zaslať príslušnému organizátorovi medzilaboratórneho 

porovnávania kompletne vyplnený priložený formulár a ďalšie doplnkové informácie. 

Neistoty sa vypočítavajú podľa postupu uvedeného v EAL-R2 2. 

 Účasť laboratória na medzilaboratórnom porovnaní je potrebné pre vlastné 

zhodnotenie systému kvality a pre overenie nadväznosti na národné a medzinárodné etalóny. 

Je tiež dôkazom pre laboratórium i zákazníka, že metódy skúšania sú validované podľa 

požiadaviek ISO/IEC 17025:2005 3. 
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3.1 Záverečná správa 

Záverečnú správu z medzilaboratórneho porovnávania doručí organizujúci akreditačný 

orgán do šiestich mesiacov po ukončení medzilaboratórneho merania zúčastneným 

laboratóriám, ako aj členom a pridruženým členom EAL .  

Táto správa obsahuje: 

• popis vzorky s referenčnou hodnotou a príslušnou neistotou,  

• požadovanú analýzu s odporúčanou metódou merania,  

• časový harmonogram,  

• zúčastnené krajiny,  

• identifikačné číslo každého zúčastneného laboratória zaručujúce anonymitu 

a výsledky jeho merania spolu s neistotami,  

• uvedenie laboratórií, ktoré v čase merania neboli akreditované  

• rozborovú metódu s hodnotiacimi kritériami a komentárom.  

Tieto informácie sú doplnené o graf pre každý meraný parameter. 

 

3.2 Rozbor a spracovanie výsledkov 

Bolo rozvinutých niekoľko metód pre hodnotenie výsledkov laboratórií a významnosť 

výsledkov rôznymi hodnotiacimi metódami nie je vždy porovnateľná. Najčastejšie 

používanými kritériami sú odhad odchýlky výsledku laboratória od referenčnej hodnoty, 

vyjadrenej v percentách, z-skóre a odchýlka En normalizovanej s ohľadom na stanovenú 

neistotu.  

Hodnotiaca metóda berie do úvahy správnosť a presnosť uvádzaných údajov, ktoré 

zahŕňajú rozšírenú neistotu výsledku laboratória a rozšírenú neistotu referenčnej hodnoty 

a tieto sú vyjadrené na základe kritérií ako prijateľné a neprijateľné. Výsledok musí spĺňať 

obidve kritéria, aby konečné hodnotenie bolo prijateľné 4.  

Vhodnou metódou na posúdenie kvality výsledkov merania je 

• výpočet odhadu odchýlky laboratória 

100.(%)
ref

reflab

x
xx

s
−

=  

 xlab – je výsledok merania zúčastneného laboratória 

xref – je referenčná hodnota 

• výpočet z-skóre 
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σ
reflab xx

skórez
−

=−  

 xlab – je výsledok merania zúčastneného laboratória 

xref – je referenčná hodnota 

 σ – je hodnota smerodajnej odchýlky 

• výpočet odchýlky En normalizovanej s ohľadom na stanovenú neistotu 

 
)( 22

reflab

reflab
n

UU

xx
E

+

−
=  

xlab – je výsledok merania zúčastneného laboratória 

xref – je referenčná hodnota 

Ulab – je neistota xlab 

Uref – je neistota xref 

 

3.3 Kritéria vyhodnocovania výsledkov 

Kritérium pre vyhovujúce výsledky stanovené metódou klasickej štatistiky podľa 

podmienok STN ISO 5725-2  

• regulačná medza pre vyhovujúce výsledky: vzťažná hodnota ± 2.s 

t.j. ak je testovacia štatistika menšia ako päťpercentná kritická hodnota alebo ak sa 

tejto hodnote rovná 

• regulačná medza pre vybočujúce výsledky: vzťažná hodnota ± 3.s 

t.j. ak je testovacia štatistika väčšia ako päťpercentná kritická hodnota a menšia ako 

jednopercentná kritická hodnota alebo ak sa tejto hodnote rovná 

• regulačná medza pre odľahlé výsledky: hodnota výsledku > vzťažná hodnota ± 3.s 

t.j. ak je testovacia štatistika väčšia ako jednopercentná kritická hodnota 

Na zistenie vybočujúcich alebo odľahlých hodnôt sa odporúča použiť Couchranov 

a Grubbsov test 5.  

Kritérium pre výsledky štatistického hodnotenia podľa ISO/IEC Guide 43   

• pre z-skóre: 

|z| ≤ 2 = vyhovujúce 

2 < |z| < 3 = sporné 

|z| ≥ 3 = nevyhovujúce 

• pre hodnotu En: 

|En| < 1 = vyhovujúce 
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|En| ≥ 1 = nevyhovujúce 

 

4 Účasť na medzilaboratórnych porovnávaniach 
Skúšobné laboratórium rádiochemickej analýzy LARCHA na katedre jadrovej chémie 

PriF UK sa zúčastňuje pravidelne medzilaboratórnych porovnávaní, organizovaných 

významnými inštitúciami jednak v zahraničí i doma. V tabuľke č. 1 je uvedený zoznam 

medzilaboratórnych porovnávaní. 

 

Tab.1 Zoznam medzilaboratórnych porovnávaní LARCHA. 

Organizujúca inštitúcia Rok Požadované meranie 

2008 Meranie celkovej alfa a beta aktivity, aktivity 

trícia a obsahu draslíka vo vzorke vody 

IRSN (Institut de Radioprotection et 

de Sûreté Nucléaire), Francúzsko 

2008 Meranie γ a α emitujúcich rádionuklidov 

v biologických vzorkách 

2000 Meranie γ a α emitujúcich rádionuklidov vo 

vzorke pôdy a štandardnom roztoku 

IAEA (International Atomic Energy 

Agency), Rakúsko 

2007 Stanovenie γ emitujúcich rádionuklidov vo 

vzorke pôdy, trávy a vody 

EA ILC IR2 (Laboratoire National 

Henri Becquerel), Francúzsko 

1998 Meranie γ emitujúcich rádionuklidov v roztoku

2003 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 

v štandardnom roztoku 

2005 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 

v štandardnom roztoku 

2007 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 

v štandardnom roztoku 

NPL (National Physical Laboratory), 

Veľká Británia 

2008 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 

v štandardnom roztoku a β emitujúcich 

rádionuklidov vo vzorke betónu 

VÚVH (Výskumný ústav vodného 

hospodárstva), Slovensko 

2007 Rádiologický rozbor vody 
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Trend kvality výsledkov z medzilaboratórnych porovnávaní v rokoch 2000 - 2008 na základe 

posúdenia kvality podľa kritéria z-skóre znázorňujú grafy 1 ⎯ 3.  

 

Medzilaboratórne porovnávania - stanovenie gama 
rádionuklidov
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 Graf 1. Stanovenie gama rádionuklidov. 

  

Medzilaboratórne porovnávania - stanovenie 
beta rádionuklidov
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  Graf 2. Stanovenie beta rádionuklidov. 
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Medzinárodné porovnávania - stanovenie alfa 
rádionuklidov
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  Graf 3. Stanovenie alfa rádionuklidov. 

  

Výsledky uvádzané v správach slúžia pre SNAS na kontrolu príslušného 

akreditovaného laboratória pri dohľade. Pri dohľade sa zisťujú konkrétne dosiahnuté výsledky 

dohľadovaného laboratória a v prípade neuspokojivých výsledkov sa zisťujú prijaté nápravné 

činnosti 6. 

 

5 Záver 
Účasť laboratórií na medzilaboratórnych porovnávaniach poskytuje objektívny dôkaz 

o úrovni spoľahlivosti a kvalite nimi uvádzaných výsledkov. Overuje sa nimi spôsobilosť 

akreditovaných laboratórií, vrátane overenia udávanej neistoty meraní. Laboratóriu umožňuje 

zistiť systematickú chybu metódy skúšania a dosiahnuť dobrú reprodukovateľnosť metódy 

skúšania. 

 

Literatúra 
1. MSA-L/06 Validácia skúšobných metód. Bratislava 2009. 

2. MSA 0116-98 (EAL-P7) Medzilaboratórne porovnávacie nerania EAL. Bratislava 1998. 

3. Macášek F., Kováč P., Rajec P., Lepej J. Quality management systems in radiochemistry and 

radiopharmacy-applications in academy and industry. J. Radioanal. Nucl. Chem., 280, 389-400, 

(2009). 

4. MSA-L/09 Skúšky spôsobilosti. Bratislava 2009. 

154

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



5. STN ISO 5725-2 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 2: Základná 

metóda stanovenia opakovateľnosti a repredukovateľnosti normalizovanej metódy merania. 

6. MSA-L/08 Porovnávacie merania SNAS. Bratislava 2009.  

155

Kontrola kvality dosahovaných výsledkov skúšok v medzilaboratórnych porovnávacích meraniach



 

156



 

 

11 PREUKÁZANIE OPTIMALIZÁCIE RADIAČNEJ 
OCHRANY 

 

Oľga Rosskopfová, Ľubomír Mátel  

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, 
 Mlynská dolina CH-1, 842 15 Bratislava 
rosskopfova@fns.uniba.sk 

 

Abstract 

The estimate of total effective dose by summing up contributions from all relevant 

exposure pathways by which an individual was exposed is calculated. In this paper the 

various methodologies for calculating doses and dose rates based on the type of radiation 

sources were provided. The procedure for establishment of optimization of radiation 

protection uses effective doses and dose rates calculated at a certain distance from a point 

source, assuming both shielding and no shielding. In the calculation also the time of exposure 

is included. The estimated values of the effective doses to workers, students or the public did 

not exceeded specify dose limits. 

 

Keywords: radiation protection; radiadion doses; external irradiadion; dose equivalents; 

dose commitments; doses limits 

 

 

1 Úvod 
 

Predmetom optimalizácie radiačnej ochrany sú technické a organizačné požiadavky, 

smerné hodnoty a postupy na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej 

ochrany. Hrúbky potrebných stavebných a tieniacich materiálov sú stanovené tak, aby bol 

zabezpečený požadovaný stupeň ochrany pred ionizujúcim žiarením pre rádioizotopové 

pracovisko I. kategórie na Katedre jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK so sídlom 

v Mlynskej doline, pavilón CH- l, 842 15 Bratislava. 
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 Racionálne dosiahnuteľná úroveň radiačnej ochrany sa považuje za dostatočne 

preukázanú, ak aj za predvídateľných  odchýlok od bežnej  prevádzky nemôže byť žiadna zo 

smerných hodnôt prekročená, a to ani u jednej osoby. 

 Racionálne dosiahnuteľná úroveň radiačnej ochrany sa preukazuje postupom, pri 

ktorej sa porovnávajú náklady na alternatívne opatrenia na zvýšenie radiačnej ochrany 

s nákladmi na očakávané zníženie ožiarenia. Racionálne dosiahnuteľná úroveň radiačnej 

ochrany sa považuje za preukázanú a opatrenie sa nemusí vykonať, ak by náklady boli vyššie 

ako prínos opatrenia. 

 

2 Dokumentácia 

 

2.1 Podklady pre spracovanie preukázania optimalizácie radiačnej ochrany 

Súčasťou dokumentácie k žiadosti o vydanie povolenia na odber a na používanie 

otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I. a II. je aj preukázanie 

optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku 1.  

Optimalizácia radiačnej ochrany sa vykonáva kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 

metódami. Pri optimalizácii radiačnej ochrany sa zvažujú len alternatívy, ktoré nevedú k 

ožiareniu, ktoré by prevyšovalo limity ožiarenia alebo medzné dávky, ak sú pre daný zdroj 

ionizujúceho žiarenia alebo danú činnosť vedúcu k ožiareniu určené. Pri určovaní medzných 

dávok pre jednotlivú činnosť vedúcu k ožiareniu alebo pre jednotlivý zdroj ionizujúceho 

žiarenia úrad alebo príslušný regionálny úrad zohľadní doterajšie skúsenosti s podobnými 

činnosťami alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia tak, aby úroveň radiačnej ochrany nebola 

nižšia, ako sa už v praxi dosiahla a uváži možný vplyv iných činností vedúcich k ožiareniu 

a zdrojov ionizujúceho žiarenia tak, aby celkové ožiarenie zo všetkých zdrojov ionizujúceho 

žiarenia nebolo vyššie ako príslušné limity ožiarenia. Pri kvantitatívnej optimalizácii 

radiačnej ochrany sa spravidla porovnávajú náklady na rôzne opatrenia na zlepšenie radiačnej 

ochrany, ako je napríklad zmena zdroja ionizujúceho žiarenia, premiestnenie osôb, 

vybudovanie dodatočných bariér, použitie špeciálnych nástrojov alebo pracovných 

ochranných pomôcok, s finančným ohodnotením očakávaného prínosu daného opatrenia, 

pričom ako limit efektívnej dávky pracovníkov sa na účely optimalizácie berie hodnota 

20mSv za rok. Optimalizáciu radiačnej ochrany pred začatím činnosti vedúcej k ožiareniu nie 

je potrebné preukazovať v tých prípadoch, keď pri danej činnosti vedúcej k ožiareniu je 

preukázané, že pri bežnej prevádzke a pri očakávaných odchýlkach od bežnej prevádzky 
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ročná efektívna dávka u žiadneho z pracovníkov neprekročí 1 mSv a ročná efektívna dávka u 

žiadnej inej osoby neprekročí 10 μSv 2.  

Samozrejme pri preukazovaní optimalizácie radiačnej ochrany je nutné mať stavebné 

a dispozičné riešenie pracoviska. 

 

2.2 Limity ožiarenia 

Efektívna dávka pracovníkov je 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich 

kalendárnych rokov, pričom efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 

50 mSv. Limity efektívnej dávky sa vzťahujú na súčet efektívnej dávky z vonkajšieho 

ožiarenia v kalendárnom roku a úväzkov efektívnej dávky z jednotlivých príjmov 

rádioaktívnej látky v kalendárnom roku zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktorým 

bol pracovník vystavený pri výkone činností vedúcich k ožiareniu. Efektívna dávka pre 

študentov je 6 mSv v kalendárnom roku a pre obyvateľov je efektívna dávka 1 mSv v 

kalendárnom roku. Limity ožiarenia sa pre obyvateľov v okolí pracoviska so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia vzťahujú na priemerné ožiarenie kritickej skupiny obyvateľov 

vypočítané pre všetky cesty ožiarenia zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a pre všetky 

činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré prichádzajú do úvahy. Ak nie sú k dispozícii priame 

podklady na výpočet, použijú sa konzervatívne odhady variácií faktorov ovplyvňujúcich 

šírenie rádionuklidov alebo ožiarenie jednotlivcov v kritickej skupine. Týždenné smerné 

hodnoty ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany pri 

činnostiach vedúcich k ožiareniu sú vypočítané ako 1/50 smernej hodnoty ožiarenia za 

kalendárny rok. 2  

 

2.3 Základné charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia 

Pre výpočet efektívnej dávky treba určiť všetky cesty ožiarenia zo všetkých zdrojov 

ionizujúceho žiarenia a pre všetky činnosti vedúce k ožiareniu. Treba zhromaždiť, stanoviť a 

odhadnúť dozimetrické informácie, ktoré sú priamo k dispozícii, vrátane určenia zdrojov 

ionizujúceho žiarenia, s ktorými sa v laboratóriu pracuje a taktiež stanoviť maximálnu 

aktivitu rádionuklidu, ktorú možno za daných podmienok pri experimente použiť. Na 

ohodnotenie celkovej efektívnej dávky sa sčítajú príspevky zo všetkých možných ciest 

ožiarenia, ktorým bol jednotlivec vystavený.  

V tabuľke č. 1 sú uvedené základné charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia, 

vplývajúce na preukazovanie optimalizácie radiačnej ochrany. 
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Tab. 1: Základné charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia 3,4. 

Energia, MeV 

Rádionuklid 
Typ 

premeny častíc žiarenia γ 

Dávková 
konštanta, 

μSv.m2.kBq-1.h-1 

Maximálna 

aktivita,  

kBq 

Cs-137 β- 
0,51 

1,18 
0,661 6,2 .10-5 100 

Co-60 β- 
0,31 

1,48 

1,333 

1,173 
2,5 . 10-4 5 

Tc-99m IP  

0,140 

0,002 

0,142 

1,2 . 10-5 1 000 

Sr-85 K  0,514 < 10-7 1 000 

P-32  β- 1,71  1,84 . 10-6 10 000 

C-14 β- 0,158  3,24 . 10-8 10 000 

Pu-236 α 

5,76 

5,72 

5,61 

0,047 

0,101 
3,4 . 10-7 0,001 

Pu-242 α 
4,90 

4,85 
0,045 2,3 . 10-7 0,001 

Am-243 α 

5,27 

5,22 

5,17-5,34 

0,075 5,4 . 10-6 0,001 

IP – izomérny prechod 

K – elektrónový záchyt 

Všetky rádionuklidy, ktoré majú dávkovú konštantu < 10-7 μSv.m2.kBq-1.h-1 sa nemusia brať 

do úvahy 4.  

 

3 Metodika stanovenia pasívnej ochrany 
Stavebno-technické riešenie laboratória musí zabezpečiť, že priľahlé miestnosti budú 

chránené takými ochrannými tieniacimi vrstvami, ktoré zabezpečia, že nebudú prekročené 

smerné hodnoty ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej 

ochrany.  
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Fyzikálna ochrana pred vonkajším žiarením využíva zákonitosti, ktorými sa riadi 

prechod ionizujúceho žiarenia prostredím. Je založená na troch princípoch: 

• vzdialenosť – odstup od zdroja ionizujúceho žiarenia, 

• čas – obmedzenie doby ožarovania, 

• tienenie – absorpcia žiarenia. 

Ochrana pred vnútornou kontamináciou sa zabezpečuje tým, že rôznymi opatreniami 

sa zamedzuje vstupu rádionuklidu do organizmu, hlavne vdýchnutím, s potravou alebo 

v dôsledku kontaminácie pokožky. 

Dávkový ekvivalent závisí od druhu, energii a smeru žiarenia, od prostredia medzi 

zdrojom a ožarovanou osobou, od doby ožiarenia a od pohybu osoby v poli žiarenia. Dávkový 

ekvivalent možno stanoviť meraním alebo výpočtom, resp. kombináciou obidvoch postupov. 

Pri výpočte dávkového ekvivalentu sa vychádza z plánovaného druhu a množstva žiariča, 

z technických opatrení pre ochranu pracovníkov, zo zákonitostí šírenia ionizujúceho žiarenia 

a ďalších podkladov.  

 

3.1 Výpočet efektívnej dávky 

3.1.1 Fotónové žiarenie   

Efektívna dávka E0 od netieneného bodového zdroja fotónového žiarenia 

umiestneného vo voľnom priestore, t.j. vo vzduchu v určitej vzdialenosti sa vypočíta podľa 

vzťahu: 

  20
r

t.T.Γ.AE =   [ μSv ]     ( 1 ) 

kde A je aktivita gama žiariča, kBq  

Γ je dávková konštanta gama rádionuklidu, μSv.m2.kBq-1.h-1 

T je faktor pobytu osôb ( 0 ≤ T ≤ 1 ) 

t je doba pobytu, t = 30 hod ( 1 týždeň ) 

r je vzdialenosť od zdroja žiarenia, m 

 

Efektívna dávka E od bodového zdroja fotónového žiarenia za tienením sa vypočíta 

podľa vzťahu: 

  2/1d
d2.ln

0 e.U.B.EE
−

=     [ μSv ]     ( 2 ) 

kde E0 je efektívna dávka bez tienenia, μSv  

161

Preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany



B je vzrastový faktor, ktorý zohľadňuje príspevok efektívnej dávky rozptýlených 

fotónov. B = 2 pre dostatočne konzervatívny odhad 

U je smerový faktor dopadu zväzku na tienenie, pre rozptýlené žiarenie U = 1 

d je hrúbka tienenia, cm 

d1/2 je polohrúbka zoslabenia, cm 

 

Nižšie je uvedená polohrúbka zoslabenia d1/2 pre niektoré rádionuklidy 4.  

Cs 137  d1/2(železo) = 1,19 cm  d1/2(betón) = 3,77 cm  

Co-60  d1/2(železo) = 1,66 cm  d1/2(betón) = 5,20 cm  

Tc-99m d1/2(železo) = 0,39 cm  d1/2(betón) = 1,27 cm  

 

3.1.2 Beta žiarenie 

U beta častíc dochádza k zoslabeniu žiarenia už v samotnom zdroji, v jeho obale a vo 

vzduchu. Avšak u častíc s vyššou energiou je nutné brať do úvahy brzdné žiarenie, ktoré 

vzniká v materiáli žiariča a v materiáli, ktorý ho obklopuje. Výpočet efektívnej dávky možno 

zjednodušiť na výpočet dávky z brzdného žiarenia: 

 
26
Z.

r
t.T.Γ.AE 2

b
b =     [ μSv ]     ( 3 ) 

kde A je aktivita beta žiariča, kBq 

 Γb je dávková konštanta brzdného žiarenia, μSv.m2.kBq-1.h-1 

T je faktor pobytu osôb ( 0 ≤ T ≤ 1 ) 

t je doba pobytu, t = 30 hod ( 1 týždeň ) 

r je vzdialenosť od zdroja žiarenia, m 

Z  je protónové číslo materiálu obklopujúceho žiarič, Z(Si)=14 

 

3.1.3 Alfa žiarenie 

Dosah alfa častíc vo vzduchu je len niekoľko centimetrov. Na tienenie postačuje, napr. 

tenká vrstva gumy alebo plexisklo vzhľadom k malej prenikavosti alfa častíc. 

 

3.1.4 Faktor pobytu osôb 

Vyjadruje podiel predpokladanej doby pobytu osôb k týždennému pracovnému času 

(30 hod/týždeň). 

T = 1,0  pre pobyt pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v laboratóriu 

  pre pracovné miestnosti priľahlé k laboratóriu 
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T = 0,3  pre chodby priľahlé k laboratóriu 

 

3.1.5 Referenčné body 

Podľa projektovej dokumentácie a dispozičného riešenia pracoviska sa určili 

referenčné body pre výpočet efektívnej dávky na preukázanie optimalizácie radiačnej 

ochrany, ktoré sú na obrázku č. 1. 

 

Obr. 1. Schematický plán rozmiestnenia referenčných bodov. 
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Laboratórium   č. 228  č. 229  č. 230 

- voľné priestranstvo za oknom R1  R9  R18 

- miestnosť za stenou   R2,R6  R11,R15 R20 

- chodba za skriňou   R3  R14  R23 

- chodba za sklenenými dverami R4  R13  R22 

- chodba za digestorom    R12  R21 

- miestnosť za dverami  R5  R10  R19 

- chodba za stenou       R24 

- miestnosť pod laboratóriom  R7  R16  R25 

- miestnosť nad laboratóriom  R8  R17  R26 

 

3.1.6 Výpočet efektívnej dávky pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na 

pracovnom mieste 

Laboratórium č. 228, 229, 230 
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r = 0,5 m 

t = 30 hod/týždeň 

T = 1,0 

príspevky z vedľajších miestností sú zanedbateľné 

Rádionuklid Cs-137 Co-60 Tc-99m P-32 Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,74 

 
0,15 1,44 1,19 3,52 20 

 

3.1.7 Výpočet efektívnej dávky pre študentov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na 

pracovnom mieste 

Laboratórium č. 229, 230 

r = 0,5 m 

t = 7 hod/týždeň 

T = 1,0 

príspevky z vedľajších miestností sú zanedbateľné 

Rádionuklid Cs-137 Co-60 Tc-99m P-32 Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,17 

 
0,04 0,34 0,28 0,83 1,2 

 

3.1.8. Výpočet efektívnej dávky pre iné osoby 

Referenčný bod: chodba za sklenenými dverami 

Laboratórium č. 228, 229, 230 

r = 3 m 

T = 0,3 

Rádionuklid Cs-137 Co-60 Tc-99m P-32 Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,0062 

 
0,0013 0,012 0,01 0,03 0,20 

  

Referenčný bod: chodba za digestorom 

Laboratórium č. 229, 230 

r = 1 m 

T = 0,3 
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Tienenie: železo 0,8 cm 

Rádionuklid Cs-137 Co-60 Tc-99m P-32 Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,056 

 
0,011 0,108 0,089   

Efektívna 
dávka E 

μSv/týždeň 
0,070 0,016 0,052 - 0,14 0,20 

 

Referenčný bod: miestnosti pod laboratóriom 

Laboratórium č. 228, 229, 230 

r = 1 m   

T = 1,0 

Tienenie: betón 30 cm 

Rádionuklid Cs-137 Co-60 Tc-99m P-32 Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,186 

 
0,038 0,36 0,297   

Efektívna 
dávka E 

μSv/týždeň 
0,0015 0,0014 - - 0,003 0,20 

  

Referenčný bod: miestnosti nad laboratóriom 

Laboratórium č. 228, 229, 230 

r = 3 m 

T = 1,0 

Tienenie: betón 30 cm 

Rádionuklid Cs-137 
 

Co-60 
 

Tc-99m 
 

P-32 
 

Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,021 

 
0,004 0,040 0,033   

Efektívna 
dávka E 

μSv/týždeň 
0,0002 0,0002 - - 0,0004 0,20 

 

Referenčný bod: laboratórium za stenou 

Laboratórium č. 228 – R2 

r = 1 m 
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T = 1,0 

Tienenie: priečka 10 cm 

Rádionuklid Cs-137 Co-60 Tc-99m Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,186 

 
0,038 0,36   

Príspevok k 
E0 

μSv/týždeň 
1,1 . 10-3 4,0 . 10-4 5,9 . 10-5   

celková 
dávka E0 

μSv/týždeň 
0,187 0,038 0,36   

Efektívna 
dávka E 

μSv/týždeň 
0,060 0,020 0,003 0,083 0,20 

 
Laboratórium č. 230 – R24 

r = 1 m 

T = 1,0 

Tienenie: priečka 10 cm 

Rádionuklid Cs-137 Co-60 Tc-99m Celková dávka 
μSv /týždeň 

Smerná hodnota
μSv /týždeň 

Efektívna 
dávka E0 

μSv/týždeň 

 
0,186 

 
0,038 0,36   

Príspevok k 
E0 

μSv/týždeň 
7,0 . 10-4 2,6 . 10-4 3,8 . 10-5   

celková 
dávka E0 

μSv/týždeň 
0,187 0,038 0,36   

Efektívna 
dávka E 

μSv/týždeň 
0,060 0,020 0,003 0,083 0,20 

 

Referenčný bod: miestnosť medzi laboratóriami 

Referenčný bod za stenou – hodnota vynásobená dvomi   

Celková dávka (μSv /týždeň)  0,164 
Smerná hodnota (μSv /týždeň) 0,20 
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4 Záver 
Z výpočtov efektívnych dávok v najnepriaznivejších referenčných bodoch vyplýva, že 

v ani jednom bode neboli prekročené smerné hodnoty.  

Radiačná ochrana v rádioizotopovom laboratóriu I. kategórie č. 228, 229 a 230 je 

optimalizovaná. 
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12 METÓDA STANOVENIA OBJEMOVEJ AKTIVITY TRÍCIA 
VO VODÁCH MERANÍM KVAPALINOVOU 
SCINTILAČNOU TECHNIKOU 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, 
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Abstract 

 The method for the rapid determination of tritium in water by liquid scintillation 

spectrometry is used. It is applied to all clear liquid samples and it can be completed in a short 

time. Direct addition to the scintillation cocktail without distillation is most appropriate when 

the sample has been effectively filtered to remove particulate matter and dissolved organic 

content is low. For environmental monitoring direct counting of water will give acceptable 

limits of detection. 

 

Keywords: tritium, determination; liquid scintillation counting; drinking water; ground 

water 

 

 

1 Úvod 
 

 Trícium je čistý, nízko energetický beta žiarič s dobou polpremeny 12,43 roka. 

Trícium má tri hlavné zdroje pôvodu – prirodzenú tvorbu vo vrchnej atmosfére v dôsledku 

pôsobenia kozmického žiarenia, zvyškové aktivity po testoch jadrových zbraní a z jadrového 

palivového cyklu. Po ukončení jadrových testov v roku 1963 sa celosvetovo úroveň trícia 

v životnom prostredí znížila. Spravidla prevádzka jadrového palivového cyklu vplýva na 

hladinu trícia v životnom prostredí len lokálne, s relatívne malým príspevkom trícia 

k celkovej jeho úrovni. Monitorovanie určitých miest a hydrologické štúdie sú hlavným 
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využitím analýzy trícia v životnom prostredí a samozrejme tým, že obsah trícia sa znižuje, 

čiže aj pozadie, je nutné mať prístrojové vybavenie na meranie nižších a nižších aktivít.  

 

2 Stanovenie objemovej aktivity trícia 
 

2.1 Príprava vzorky 

Vo všeobecnosti sa používajú tri metódy prípravy vzorky pre analýzu trícia vo vode. 

Je to priame pridanie vzorky vody k scintilačnému roztoku, elektrolytické obohatenie 

a syntéza benzénu. Metóda prípravy vzorky závisí od typu vykonanej analýzy. Vzorky vody 

si vyžadujú čistenie pomocou destilácie, ktorá je daná normou1, jednak pri metóde 

elektrolytického obohatenia, ako aj syntéze benzénu. Avšak tento krok sa často vynecháva pri 

priamej metóde. 

Niektoré vzorky vody sú relatívne čisté, keď sú dodané do laboratória, napr. pitná 

voda z vodovodu. Takéto vzorky sa môžu merať priamo bez čistiaceho kroku. Pri rutinnej 

prevádzke to zohráva významné hľadisko, pretože čistenie značne predlžuje čas na prípravu 

vzorky. Čistenie sa odporúča, ak je zjavné sfarbenie, vrátane zákalu od suspendovaných 

pevných častíc, ak je prítomná organika alebo ak história vzorky je neznáma a môže 

obsahovať chemikálie, ktoré by mohli rušivo pôsobiť pri analýze. Jednoduchou filtráciou 

vzorky vody získame často číru vodu, ktorá je vhodná na meranie. Keď je požiadavka na 

primerane čistú vzorku vody splnená, vzorka je pripravená na zmiešanie so scintilačným 

roztokom a môže sa merať. 

 

2.2 Voda na stanovenie pozadia 

Kvalita referenčnej vzorky vody na stanovenie pozadia je základom pri analýze trícia, 

pretože poskytuje referenčnú hodnotu, voči ktorej sú všetky vzorky porovnávané. Hlbinné 

pramene a ľadovce sú vhodné zdroje vody bez obsahu trícia, čo je spôsobené tým, že neboli 

dlhý čas vystavené poveternostným vplyvom. Najjednoduchším spôsobom na určenie 

vhodnosti použitia referenčnej vzorky vody je technika elektrolytického obohatenia. Vzorka 

vody je obohatená 15–30 krát a analyzovaná pomocou kvapalinovej scintilačnej techniky 

a pôvodná vzorka vody sa použije ako pozadie. Toto umožňuje zistiť prítomnosť trícia pri 

oveľa nižšom detekčnom limite2. Účelné je mať v zásobe dostatočný objem referenčnej 

vzorky vody a pripravovať malé pracovné podiely. Je nevyhnutné ju uchovávať vo 

vzduchotesných sklenených nádobách. 
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2.3 Stanovenie detekčnej účinnosti 

Etalóny sa používajú na zabezpečenie nadväznosti meradla, na kontrolu materiálov pri 

príprave vzorky a na nastavenie podmienok merania pre každú sériu vzoriek. Etalónový 

roztok trícia by mal byť vo forme tríciovanej vody a po jeho  zriedení  sa  pripravia  roztoky 

so známou aktivitou. Pri bežnom postupe sa pripraví zásobný roztok s vysokou aktivitou, 

z ktorého sa riedením pripravia pracovné etalóny. Pracovný etalón by mal mať dostatočnú 

aktivitu, aby poskytoval neistotu merania < 0,1 %. Z pracovných etalónov so známou 

aktivitou sa pripravia kalibračné štandardy na stanovenie detekčnej účinnosti metódou 

prídavku vnútorného štandardu. Tieto sa pripravia za rovnakých podmienok ako sa pripravujú 

preparáty na meranie, vrátane referenčnej vzorky vody na meranie pozadia. Po skočení 

merania sa stanoví detekčná účinnosť v danom energetickom okne. 

Pre výpočet detekčnej účinnosti E a príslušnej neistoty detekčnej účinnosti uE platia 

vzťahy: 

 
S

BS

At
NNE

.
−

=          (1) 

kde SN  je stredný počet impulzov pozadia s pridaným roztokom vnútorného štandardu 

 BN  je stredný počet impulzov pozadia 

 t je doba merania, s 

 AS je aktivita pridaného roztoku vnútorného štandardu v čase merania, Bq  
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Frekvencia kalibrácie sa určí podľa potreby, najčastejšie pri nastavení podmienok pre 

každú sériu vzoriek, pri použití novej šarže kvapalného scintilátora a pri podozrení nestability 

merania vzoriek. Z každej kalibrácie sa vystaví kalibračný protokol, ktorý musí mať všetky 

náležitosti podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005. 

 

2.4 Optimalizácia oblasti merania 

Pojem optimalizácia sa používa v mnohých oblastiach a jednoducho popisuje postup 

nastavenia najlepšieho alebo optimálneho energetického okna pri kvapalinovej scintilačnej 

analýze pre danú geometriu merania preparátu.   

Detekčný limit merania sa stanoví pomocou pomeru signálu k pozadiu. Pri kvapalinovej 

scintilačnej technike je vyjadrený ako štvorec detekčnej účinnosti E delený pozadím B (E2/B) 
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a označuje sa ako „Figure of Merit“ (FOM). Za optimálnu oblasť merania sa považuje 

maximálna hodnota pomeru E2/B. 

Požiadavky na správnu optimalizáciu oblasti merania zahrňujú: 

•  Používa sa etalónový roztok stanovovaného rádionuklidu, ktorý má dostačujúcu 

známu aktivitu v rovnakom scintilačnom roztoku s rovnakým stupňom zhášania ako 

neznáme vzorky. Zodpovedajúce zhášanie zabezpečí, že sa vyberie vhodná oblasť 

(okno) pre meranie vzorky a má optimálny pomer E2/B. Rozdielna úroveň zhášania 

posúva   impulzy   v   okne    a   tým    ovplyvní    detekčnú    účinnosť    vo 

vybranom okne. Z tohto dôvodu sa musí urobiť závislosť od zhášania, tzv. zhášacia 

krivka a pri výpočte sa použije korekcia na zhášanie. 

•  Referenčná vzorka vody, čiže slepá vzorka by mala mať rovnaký stupeň zhášania ako 

štandard a neznáma vzorka.  

Optimalizácia výberu okna sa môže vykonať automaticky pomocou programu, ktorým 

je vybavený kvapalinový scintilačný spektrometer Packard Tri-Carb, použitím referenčnej 

vzorky vody a etalónového roztoku trícia. Pri vzorkách s veľkou premenlivosťou zhášania 

nemožno zachovať pevne vybrané okno pre meranie a stále udržať maximálnu citlivosť 

merania. V takomto prípade sa zmeria séria štandardov s rôznou zhášavosťou a meracie 

zariadenie automaticky zostrojí zhášaciu krivku a následne sa potom zmeria neznáma vzorka 

pomocou automatickej kompenzácii detekčnej účinnosti 3. 

 

3 Metóda stanovenia objemovej aktivity trícia 
Objemová aktivita trícia sa stanovuje podľa normy STN ISO 9698, ktorá špecifikuje 

metódu stanovenia objemovej aktivity trícia vo forme tríciovanej vody ([3H]H2O) vo vode 

meraním kvapalinovou scintilačnou technikou. Metóda je použiteľná pre všetky druhy vôd pri 

použití 20 ml meracích fľaštičiek. Vzorka vody sa prefiltruje a do 20 ml meracej fľaštičky sa 

odoberie 10 ml. Pridá sa 10 ml scintilačného roztoku UltimaGold LLT. Zmes sa pretrepe 

a preparát sa meria na kvapalinovom scintilačnom spektrometri TriCarb 2900 TR pri 

optimálnych podmienkach merania. Pre meranie pozadia sa použije voda s čo najnižšou 

aktivitou trícia. 

 

3.1 Výpočet objemovej aktivity s príslušnou neistotou merania 

Pre výpočet objemovej aktivity a za podmienky, že doba merania preparátu a pozadia 

je rovnaká platí vzťah: 
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VEt
NN

a BS

..
−

= ,  t = tS = tB [Bq.dm-3]  (3) 

kde t je doba merania  

 tS je doba merania vzorky, min 

  tB je doba merania pozadia, min 

 NS je počet impulzov pri meraní vzorky 

 NB je počet impulzov pri meraní pozadia 

 E je detekčná účinnosť merania 

 V je objem vzorky, dm-3 

 

Skúšobné laboratórium, akreditované podľa ISO/IEC 17025:2005 musí zabezpečiť 

kvalitu svojich výsledkov. Dôležité hľadisko správneho hodnotenia výsledku je presnosť 

a neistota. Požiadavkou podľa normy ISO/IEC 17025:2005 je, aby akreditované laboratóriá 

vyjadrovali svoje výsledky s príslušnou neistotou.  

Pre výpočet rozšírenej neistoty U pre meranie 3H vo vodách za optimálnych podmienok 

merania sa použije vzťah: 
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3.2 Deklarovanie rozšírenej neistoty merania 

Skúšobné laboratórium rádiochemickej analýzy LARCHA na Katedre jadrovej chémie 

PriF UK pri stanovení objemovej aktivity trícia kvapalinovou scintilačnou technikou musí 

deklarovať výpočet rozšírenej neistoty U. Jej hodnota sa mení v závislosti od objemovej 

aktivity a od doby merania. Dáva sa prednosť meraniu v opakovaných kratších časových 

úsekoch pred jedným dlhým časom merania. Tým sa zabezpečí lepšia kontrola stability 

vzoriek a je daná možnosť vylúčenia odľahlých nameraných hodnôt. Nízke objemové aktivity 

trícia môžu vyžadovať dlhší čas merania v závislosti od požadovanej neistoty merania. 

Požadovaná neistota merania U je vypočítaná podľa vzťahu (4) a (5):       
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• pre 1 meranie s dobou merania 120 min a objemovú aktivitu 

a = 10 Bq.dm-3 U = 52,2 % 

a = 20 Bq.dm-3 U = 24,6 % 

a = 100 Bq.dm-3 U = 9,2 % 

• pre 3 opakované merania s dobou merania 120 min a objemovú aktivitu     

δ(opakovania) = 0,03 % 

a = 10 Bq.dm-3 U = 31,2 % 

a = 20 Bq.dm-3 U = 16,2 % 

a = 100 Bq.dm-3 U = 9,5 % 

• pre 1 meranie s dobou merania 1000 min a objemovú aktivitu 

a = 10 Bq.dm-3 U = 19 % 

a = 20 Bq.dm-3 U = 11,2 % 

a = 100 Bq.dm-3 U = 6,6 % 

 

3.3 Minimálna detegovateľná aktivita 

Požadovaná citlivosť merania sa vyjadruje ako minimálna detegovateľná aktivita. 

Uvádza sa ako najnižší detekčný limit v jednotkách Bq.dm-3 a stanovuje sa pre hladinu 

spoľahlivosti 95% 4. Čím je dlhší čas merania, tým je nižší detekčný limit, resp. nižšia 

minimálna detegovateľná aktivita.  

 

4 Záver 
 Metóda priameho merania vody pomocou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie 

dáva akceptovateľné detekčné limity pre väčšinu rádiologických hodnotení kvality vody a pri 

monitorovaní vôd. Metódou syntézy benzénu sa dosahujú nižšie detekčné limity, ale príprava 

vzorky je časovo náročná. Metóda elektrolytického obohatenia, resp. destilácia kvôli veľmi 

nízkym detekčným limitom sa uprednostňuje pri hydrologických štúdiách.  
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Abstract 
Synthesis and properties of superheavy elements 

This review describes ways of preparing superheavy elements, including transuranium 

elements, and the ways of detection and indentification of superheavy elements. It also 

includes overview of synthesis of isotopes and properties of elements with atomic number 

higher than 104. Problems connected with synthesis of superheavy nuclei and the future 

trends are discussed. 

 

Kyewords transuranium elements; actinides, radioisotopes, periodic system; elements, 

atomic numbers, alpha decay; spontaneous fission, heavy ion reactions; heavy 

ions, heavy metals, heavy nuclei, shell models 

 
 
1. Úvod 

Cieľom práce* je zhrnúť poznatky o spôsobe syntézy týchto superťažkých prvkov 

i doteraz pripravených ich izotopov a pokúsiť sa opísať niektoré ich chemické a fyzikálne 

vlastnosti ako aj spôsoby ich premeny. 

Pred druhou svetovou vojnou ľudstvo nepoznalo prvky ťažšie než urán. Neskôr po druhej 

svetovej vojne a zostrojení atómovej bomby nastala zlatá éra syntézy transuránových prvkov. 

Boli pozostatkom výbuchov bômb ako aj reakcií v jadrových reaktoroch. Zo skupiny 

transuránoých prvkov sa vyčleňuje ďalšia špecifickejšia skupina takzvaných superťažkých 

prvkov, za ktoré sa považujú prvky s protónovým číslom Z = 104 a vyššie. 

____________________ 
* Kajan, Ivan, Syntéza a vlastnosti superťažkých prvkov. Bakalárska práca, Prírodov. fak., 

Univ. Komenského, Bratislava, 2008. 41 s. 
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2. Prehľad prípravy a detekcie transuránových prvkov 
Transuránové prvky sú prvky s atómovým číslom 93 a vyšším. Všetky tieto prvky sú 

rádioaktívne. Základy syntézy transuránov začali okolo roku 1938 v Berlíne, kde Otto Hahn 

a Fritz Strassman vyvinuli technológiu premeny jadier indukovaných pomocou absorpcie 

neutrónov.1 Pričom tieto jadrá sa stávali nestabilnými a premieňali sa za uvoľnenia energie. 

Premenovými produktmi tohto procesu sa začal zaoberať fyzik Edwin McMillan, ktorý 

skúmal oxid uraničitý. Pozoroval pritom dva procesy ktoré nastali počas bombardovania 

uránu-238 neutrónmi. Prvým bol vznik ťažkého izotopu uránu-239, druhým bola jeho 

následná premena na nový ťažší prvok. Tento prvok, ktorý v Berkley objavil počas 

spolupráce s  chemikom Philip H. Abelsonom bol teda prvým transuránovým prvkom. Nový 

prvok vznikol absorpciou neutrónu jadrom uránu-238 a jeho následnou beta premenou za 

uvoľnenia neutrína. Pripravený prvok ale pri experimentoch neprejavoval predpokladané 

vlastnosti podľa periodickej tabuľky. Prvok mal mať vlastnosti podobné réniu, ale správal sa 

pritom podobne ako skupina vzácnych plynov. Vysvetlenie sa ukázalo ako veľmi jednoduché 

a to, že nový prvok podliehal zmene oxidačného stavu a v redukovanom stave s viacerými 

elektrónmi sa správal ako vzácny prvok, pričom po jeho oxidácii do elektricky neutrálneho 

stavu jeho vlastnosti zodpovedali predpovedaným podľa postavenia v tabuľke chemických 

prvkov. V roku 1940 sa zapojil do výskumu v tejto oblasti Glenn Seaborg, ktorý skúmal vznik 

alfa častíc pri syntéze prvku 93, najjednoduchšie vysvetlenie bolo, že alfa častice vznikajú 

z premeny uránu. Neskoršie analýzy však dokázali, že to nie je možné, čo poukazovalo na to, 

že alfa častice pochádzajú z premeny prvku 93. V roku 1941 však Seaborg so svojimi 

spolupracovníkmi zistili,2 že pri bombardovaní uránu deuterónmi taktiež vzniká prvok 93, 

ktorý však tiež absorbuje neutróny a beta premenou vzniká ďalší prvok 94, ktorý je 

pôvodcom alfa častíc, ktoré skúmali. Toto sa dialo podľa schémy: 

 
238U + 2H → 238Np + 2n 

 

Objav prvku 93 bol teda prisúdený McMillanovi a prvku 94 Seaborgovi pričom prvku 

93 navrhol jeho objaviteľ názov neptúnium a to kvôli tomu že je to planéta najbližšie 

k planéte Urán podobne prvok 94 dostal názov plutónium po planéte Pluto vedľa Neptúnu. 

Podobným spôsobom postupnej absorpcie neutrónov a následnou beta premenou boli 

do roku 1955 syntetizované aj ďalšie prvky, ako napríklad amerícium (Am, Z = 95), curium 

(Cm, Z = 96), berkélium (Bk, Z = 97), kalifornium (Cf, Z = 98), einsteinium (Es, Z = 99), 
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fermium (Fm, 100).2 Pri fermiu vznikol problém pri tomto druhu syntézy - príliš krátka doba 

polpremeny týchto ťažkých prvkov (244Fm, TSF = 3,7 ms). Čo sa ukázalo pri syntéze ako 

veľmi limitujúce a ďalšie použitie absorpcie neutrónov neprinášalo žiadne relevantné 

výsledky. 

Ťažšie prvky než Z ≥ 101 boli pripravené reakciami pomocou ťažších iónov, ktoré boli 

ostreľované zväzkom pozostávajúcim z ľahkých urýchlených jadier, takých ako ióny He, C, 

N, O, Ne. Táto reakcia sa odlišuje od predchádzajúcej postupnej absorpcie neutrónov a to 

tým, že po absorpcii neutrónu, ktorý nemá elektrický náboj, je excitačná energia nového 

zloženého jadra iba okolo (6 ÷ 8) MeV. Takže syntéza nastáva úplnou fúziou nalietavajúceho 

iónu na terčové jadro, pritom nalietavajúci ión musí byť urýchlený na určitú rýchlosť, ktorá 

umožní prekonanie coulombickej bariéry, aby potom pri zrážke jadier prevážili príťažlivé 

jadrové sily nad elektrickým odpudzovaním kladných nábojov. 

Pritom fúzia dokonca s veľmi ľahkými iónmi, ako napríklad 4He2+ alebo 12C6+ vedie 

k zahrievaniu zloženého jadra na excitačnú energiu okolo (20 ÷ 40) MeV. Pričom so 

zvyšovaním atómového čísla projektilu je potrebné prekonávať ešte väčšiu coulombickú 

energetickú bariéru reakcie, čo vedie k potrebe zvýšiť energiu nalietavajúcich častíc, ktorá 

prevyšuje energiu potrebnú na uskutočnenie reakcie. Toto spôsobuje, že zložené jadrá, ktoré 

sú produktom tejto reakcie, sú na jej konci vždy v excitovanom stave. Toto vedie 

k prehrievaniu jadra zloženého prvku, ktoré následne stráca energiu emitovaním neutrónov 

a žiarenia gama. Tu nastáva problém že jadro emituje neutrón iba v jednom prípade zo sto, 

pričom v ostatných prípadoch sa spontánne rozštiepi na dve časti. Čo jasne vyjadruje, že 

zvyšovanie excitačnej energie ťažkých jadier je nežiaduce a deštruktívne. Pravdepodobnosť 

premeny ťažkého horúceho jadra jasne stúpa so zvyšovaním jeho teploty. Na ochladenie jadra 

zohriateho na (40 ÷ 50) MeV je potrebné vyžiarenie štyroch až piatich neutrónov, pričom 

tento proces priamo súperí so štiepením jadra, čím je pravdepodobnosť prežitia jadra bez 

premeny len okolo 10-8 až 10-10. Zvyšujúca sa teplota jadra dokonca výrazne znižuje 

stabilizujúci efekt vrstvovej štruktúry jadier. Tieto faktory teda vedú k veľmi nízkej 

pravdepodobnosti sformovania superťažkých prvkov.3 Napriek tomu boli pomocou tejto 

metódy zosyntetizované prvky Z = (102 ÷ 106). Syntéza týmto spôsobom bola relizovaná 

v Berkeley, Dubne a v Kurčatovom inštitúte v Moskve. V prípade syntézy 104 prvku nastal 

rozpor medzi laboratóriom v Berkeley a Dubnou ohľadom identifikácie novovytvorených 

jadier pričom autori v Dubne preferovali chemickú metódu a laboratórium v Berkeley metódu 

identifikácie postupných premien alfa. V dôsledku tohto sporu prvky od 103-ho prvku vyššie 
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boli definitívne uznané Medzinárodnou úniou pre aplikovanú a čistú chémiu IUPAC a 

všeobecne akceptované až v roku 1998 (známy je spor ohľadne názvu prvku so Z = 104, ktorý 

až do 1992 v krajinách RVHP nazývali kurčatóvium, Ku, (neskôr dubnium - tento názov 

schváleli pre prvok 105) americkí vedci pôvodne navrhli seaborgium (tento názov bol 

schválený pre prvok 106), v súčasnosti rutherfordium, Rf). 

 
Obr. 1. Excitačné krivky pri syntéze ťažkých prvkov v reakciách s ťažkými iónmi (terče nie 

sú uvedené):79, 80 Označenie: o –syntéza izotopov fermia, Δ -mendelévia, • - nobélia, ▲ – 

lawrencia. 

 

Problém prehrievania sa jadier pomohla z časti vyriešiť takzvaná studená fúzia.4 Tento 

postup bol zopakovaný neskôr v Tokiu pri syntéze prvkov 110-112 a boli objavené5 aj dve 

premenové rady prvku 113. Pri týchto reakciách sa ako terčové jadro využívalo magické jadro 
208Pb alebo 209Bi, ktoré boli bombardované iónmi prvkov ťažších, než argón. Pri tomto 

procese fúzie sa vysoká energia oboch jadier v dôsledku magickej štruktúry terčového jadra 

postupne rozloží a vzniká jadro, ktoré je sumou hmotností oboch reagujúcich jadier. Tento 
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rozdiel v redistribúcii energie reagujúcich jadier kompenzuje energiu potrebnú k prekonaniu 

kulombickej bariéry reakcie. To vedie k tomu, že zložené jadro má excitačnú energiou len 

okolo (10 ÷ 20) MeV. Čo znamená, že zložené jadro potrebuje emitovať len jeden až dva 

neutróny, aby sa dostalo z excitovaného do nižšieho energetického stavu. Tento spôsob 

studenej syntézy s ťažkým jadrom bol úspešne použitý pri prvkoch so Z = (107 ÷ 112) v GSI 

v Darmstadte.6 Aj táto technológia má ale svoje obmedzenia a tým je coulumbická bariéra 

odpudzovania jadier, ktorá je úmerná ich nábojom a fakt, že jadrá získané týmto spôsobom 

majú pomerne malý počet neutrónov v jadre, čo znižuje stabilitu novovytvoreného jadra. 

Napríklad prvok 112 má pri tomto spôsobe syntézy len 165 neutrónov, pričom na zvýšenie 

stability je potrebných aspoň 170 neutrónov. Tým sa produkty takejto syntézy stávajú menej 

stabilné, než produkty bežnej „horúcej fúzie“ a sú teda aj menej vhodné na ďalšie chemické 

a fyzikálne štúdium ich vlastností kvôli krátkej dobe polpremeny.7 

Viac neutrónov v koncovom zloženom jadre sa podarilo dosiahnuť pomocou 

bombardovania terčových jadier zväzkom urýchlených iónov 48Ca. Bombardovanie terčových 

jadier týmto prvkom má niekoľko výhod. V prírode vápnik pozostáva z 96,94% z izotopu 
40Ca (Z=20, N=20) a z 0,187% z izotopu 48Ca (Z=20, N= 28) pričom pri jadre 48Ca obe 

hodnoty zodpovedajú uzavretým atómovým vrstvám a má oproti izotopu 40Ca navyše 8 

neutrónov. Táto magická štruktúra pomáha zvýšiť pravdepodobnosť vzniku nového ťažkého 

jadra a jeho stabilitu. Pri bombardovaní terčových jadier pomáha štruktúra iónu znižovať 

podobne ako magické jadrá pri studenej syntéze excitačnú energiu zložených jadier na 

energiu okolo (30 ÷ 35) MeV, pri ktorej treba na návrat do základného stavu exitovať 3 až 4 

neutróny, prípadne vyžiariť gama fotóny. Pri syntéze pomocou iónov 48Ca je potrebná veľká 

intenzita urýchleného zväzku okolo 8.1012 iónov s-1. Ako terčové jadrá pri tejto syntéze sa 

používajú dlhožijúce izotopy transuránov ako napríklad: U, Pu, Am, Cm s maximálnym 

množstvom neutrónov v jadre. Pomocou tohto postupu sa podarilo zosyntetizovať prvky Z = 

(114 ÷ 118).3 

Ďalším problémom syntézy superťažkých prvkov je neustále znižovanie účinného 

prierezu reakcie, ktorý je mierou pravdepodobnosti, že pri zrážke urýchleného iónu 

s terčovým jadrom dôjde ich spojením k vytvoreniu zloženého jadra. Jednotkou tejto veličiny 

je barn. Jeden barn má rádovo plošný rozmer atómu, tj. 1 barn = 10-28 m2. Pri vytvorení 

jediného atómového jadra 266109 preletelo cez terčík s obsahom 1022 atómov Bi m-2 za 14 dní 

spolu 1017 urýchlených iónov 58Fe. To vedie k účinnému prierezu iba 10-39 m2 tj. 10 

pikobarnov. Analýza experimentálnych výsledkov ukázala že pri vytváraní nových, stále 
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ťažších atómových jadier výrazne klesá pravdepodobnosť možného spojenia urýchleného 

iónu s terčovým jadrom. Pri postupe o jedno Z vyššie poklesne účinný prierez reakcie 

v priemere o 4 až 6 násobok. Tento trend je neúprosný ako dokazuje aj obrázok 2, kde je 

ukázaná závislosť účinného prierezu reakcií od atómového čísla Z, vytvoreného zloženého 

jadra. 

 

 
 

Obr. 2. Závislosť účinného prierezu vzniku zloženého jadra od atómového čísla. 

 

Ale aj jadrá stabilné voči spontánnemu štiepeniu na dve ľahšie jadrá podliehajú 

premene emisiou alfa žiarenia prípadne niekoľko násobného vyžiarenia alfa častíc s tým, že 

každý produkt podlieha ďalšej alfa premene, až kým sa nedostane na hranicu spontánneho 

rozštiepenia na dve ľahšie jadrá. Výsledkom tohto javu je to, že na detektore sa často objavuje 

kompletný rad alfa premien daného prvku, ktoré ukončí až samovoľné štiepenie jadra. 

Všetky tieto prvky boli zosyntetizované a nevyskytujú sa v prírode kvôli ich krátkym 

dobám polpremeny, ktorá poskytuje iba malé možnosti skúmania ich chemických 

vlastností.81-84 Táto doba polpremeny sa pohybuje od niekoľkých minút až po niekoľko 

milisekúnd. Pričom sa so stúpajúcim atómovým číslom zmenšuje. Pre ilustráciu je na obrázku 

3 je v dvoch grafoch nanesená závislosť logaritmu doby polpremeny od protónového čísla. Na 

obidvoch grafoch (Obr. 3a - kvadratická korelácia, Obr. 3b – kubická korelácia) sa pozoruje 
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náznak vyššej stability u tažších prvkov, ako možno dedukovať z nelineárnej korelácie. 

Naopak, lineárna korelácia závislosti logaritmu polpremeny najstabilnejšieho izotopu od 

atómového čísla naznačuje sústavné zmenšenie doby polpremeny. 

Tým nastala otázka, koľko prvkov môže vlastne existovať pri neustálom poklese doby 

polpremeny. Odpoveďou na túto otázku môže byť predpoveď ostrovov stability. Teória 

ostrovov stability vznikla v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia na základe 

teoretického opisu premenových bariér a hmoty jadier. Pričom hlavnú úlohu v predikcii 

ostrovov stability mali výpočty vrstvovej štruktúry jadier na základe výpočtov V. M. 

Strutinského9. Tie sa zakladajú na fakte že niektoré jadrá sú stabilnejšie než ostatné pričom 

tieto jadrá obsahujú „magický“ počet neutrónov alebo protónov. Tieto magické čísla 

naznačujú kompletnú zaplnenosť vrstiev jadra analogicky ako sú zaplnené elektrónové 

orbitály vo vzácnych plynoch. Vrstvová štruktúra jadra má stabilizujúcu funkciu, bez nej by 

superťažké prvky vôbec nemohli existovať. Táto štruktúra vrstiev vykazuje výrazne 

stabilnejšie vlastnosti ako pri nezaplnených vrstvách v atómovom jadre. Tieto magické čísla 

obsadenosti vrstiev jadra sú 2, 8, 20, 28, 50, 82, a 126, pričom všetky jadrá obsahujúce daný 

počet protónov alebo neutrónov sú neobvykle stabilné v porovnaní s okolitými prvkami 

v Mendelejevovej periodickej tabuľke prvkov. Prvky so zdvojeným magickým číslom tj. 

s plne obsadenou protónovou aj neutrónovou vrstvou vykazujú dokonca ešte stabilnejšie 

vlastnosti, posledné známe dvojité magické jadro je 208Pb126 Táto teória predpovedá podľa 

výpočtov jadro 298114, ktoré by malo byť signifikantne odolnejšie voči samovoľnej premene 

oproti ostatným izotopom tohto prvku, ako aj voči prvkom v jeho blízkosti,10,11 Na obrázku 5 

je znázornené takzvané údolie stability, niektoré dvojité magické jadrá ako aj predpokladané 

magické jadrá, (napr. 298114), ktoré ešte neboli experimentálne potvrdené. 
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Obr. 3: Doby polpremeny najstabilnejších izotopov superťažkých prvkov: a (hore) - lineárna 

a kvadratická korelácia, b (dolu) –lineárna a kubická korelácia. 8 
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Obr. 4. Zobrazenie ostrovov stability. 3 

 

 Napriek nestabilite superťažkých prvkov a ich krátkym dobám polpremeny špeciálne 

vyvinuté metódy výskumu umožnili skúmať chemické vlastnosti týchto krátkožijúcich 

nuklidov. Významný vklad do rozvoja týchto metód vniesol slovenský jadrový chemik Ivo 

Zvara.89, 90 

Podľa rôznych výpočtov sa predpokladané maximálne protónové číslo najťažšieho 

prvku značne líši. Existujú výpočty ohľadom prvku s magickým protónovým číslom 164 čím 

sa predpokladá jeho možná existencia. Ďalšie teórie zohľadňujúce Ruthefordov model atómu 

predpovedajú existenciu prvkov až po prvky s protónovým číslom okolo 170.12 Iné teórie 

predpokladajú horný limit periodickej tabuľky pri protónovom čísle 125.13 

Treba podotknúť že žiadna z týchto teórií nie je absolútne správna, keďže všetky sú 

istým zjednodušením reálnych dejov, pri čom sa zanedbávajú rôzne menej podstatné 

vlastnosti a javy. Na obrázku 5 sú nanesené prvky podľa pomeru protónov a neutrónov 

v jadre pričom sú vyznačené magické čísla. Stabilné prvky sú označené krúžkom nestabilné 

tmavým štvorcom. Stabilné jadrá v tomto diagrame tvoria akési údolie stability. Horná oblasť 

grafu určuje hranicu protónovej stability a dolná hranicu stability neutrónovej. Ako je vidno 

po atómové číslo cca 40 je pomer neutrónov k protónom cca 1:1. Neskôr začína stúpať a pri 

atómovom čísle 250 je pomer neutrónov k protónom 1:1,6 čím sa prejavuje stabilizujúca 

úloha neutrónov v atómovom jadre. 
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Obr. 5. N-Z diagram nuklidov.10 

 

Prístrojové vybavenie na urýchľovanie častíc a syntézu superťažkých prvkov 

Väčšina transuránových a superťažkých prvkov boli zosyntetizované vo vedeckých 

strediskách v Berkeley (U.S. Department of Energy's Lawrence Berkeley National 

Laboratory), Dubne (Spojený ústav jadrového výskumu) a Darmstadte (GSI Helmholtz 

Centre for Heavy Ion Research GmbH). Terčové jadrá sú bombardované zväzkom častíc, 

ktoré sú urýchľované silnými elektromagnetmi a elektrickým poľom, Na terč sú nanesené 

ióny ťažkých prvkov podľa potreby. Terč má kruhový tvar a rotuje maximálnou možnou 

rýchlosťou, pri ktorej sa ešte odstredivou silou nepoškodí. Samotný terč je veľmi tenký kvôli 

tomu, aby cez neho mohol prejsť zväzok urýchlených častíc bez väčších problémov, čo 

limituje jeho mechanické vlastnosti. Terč rotuje aby zväzok častíc dopadal na jeho plochu 

rovnomerne, teda aby sa nevypaľovala jedna časť terča, pričom iné by zostali 

nebombardované. Na obrázku číslo 8 je schematický náčrt urýchľovača a detektora SHIP 

používaného inštitútom GSI v Darmstadte. 
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Obr. 6. Pohľad do vnútra lineárneho urýchľovača UNILAC v GSI s celkovou dĺžkou 120 

metrov.85 

 

 
 

Obr. 7. Pohľad na terč používaný v GSI.86 

 

187

Syntéza a vlastnosti superťažkých prvkov



 
 

Obr.8: Schéma časovo preletového analyzátora SHIP v GSI v Darmstadte.87 

 

Systém detekcie nových jadier priblížime popisom zariadenia v Dubne (Obr. 9). 

Atómy vytvorené bombardovaním terča sú prúdom častíc navádzané na detektor, ktorý je vo 

vzdialenosti 4 metre od terča. Medzi terčom a detektorom je umiestnený separátor naplnený 

plynom. Ten rozdeľuje novovytvorené atómy od prúdu urýchlených častíc. Princíp separátora 

funguje na základe toho, že odlišne nabité častice sa pohybujú v plyne rozdielnou rýchlosťou. 

Pri syntéze prvkov 113 a 115 v Dubne bol separátor naplnený vodíkom pri tlaku cca 1 torr 

(133 Pa). To umožňuje separovať atómy metódou „in flight“ v intervale cca 10-6 s. Atómy 

ktoré prešli cez separátor sa implantujú do citlivej vrstvy polovodičového detektora, ktorý 

generuje signály implantačného času odtrhu, jeho energiu a polohu implantácie. Detektor má 

plochu okolo 50 cm2 a má 12 pásov, každý z nich vie vyhodnotiť, kde presne na jeho ploche 

častica dopadla. 
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Obr. 9. Plynom plnený separátor a detektor v Dubne. 8 

 

V prípade že implantovaný atóm podľahne alfa premene, detektor s prihliadnutím na 

všetky menované parametre zaznamená alfa časticu a jej energiu, čas premeny a priestorové 

súradnice. V prípade že nasleduje ďalšia alfa premena, nastane opäť jej detekcia ako v prvom 

prípade. Takto sa detegujú všetky deje až po spontánne štiepenie jadra na dva ľahšie prvky. 

Toto spontánne štiepenie je detegované ako dva súbežné signály s vysokou amplitúdou. Pre 

zvýšenie efektivity detekcie je hlavný detektor obkolesený pomocnými bočnými detektormi. 

Pred hlavným detektorom sú umiestnené ešte dva „time-on-flight“ detektory, ktoré zároveň 

znižujú rýchlosť nalietavajúcich jadier. Detektor v Dubne dokáže zaznamenať energiu alfa 

častice s odchýlkou cca 0,5% a rozlíšenie polohy je približne 0,6 mm. 3 

 

Spôsoby identifikácie superťažkých prvkov 

Pre identifikáciu nových nuklidov jadier podliehajúcich premene alfa sa využíva 

metóda skúmania premenového radu alfa takzvaná alfa-alfa korelačné analýza, ktorá sa 

využíva od polovice šesťdesiatich rokov minulého storočia. Táto metóda je založená na fakte, 

že premenová rada začínajúca na neznámom prvku by mala končiť (resp. pokračovať) pri 

známych izotopoch so známymi vlastnosťami (energiami) premeny. Využíva sa to, že po alfa 

premene má produkt hmotnosť menšiu o jednu alfa časticu oproti jadru, z ktorého vzniklo. 

Jednotlivé alfa premeny majú svoju energiu, ktorá sa porovnáva s energiami známych 

premenových radov, čím sa napríklad identifikoval prvok 118 v Dubne, pri ktorom sa dosiaľ 

neznámy prvok premenil dvoma alfa premenami na ľahšie prvky a následne nastalo 

spontánne štiepenie. Pričom energie alfa žiarenia a aj štiepenia na ľahšie produkty 
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zodpovedali14 predpokladaným energiám premenového radu izotopu 294118. Na takúto 

detekciu teda treba mať veľmi presné prístroje na hmotnostné meranie niekde na úrovni 

rozlíšenia hmotnosti atómovej jednotky (cca 1% chyba merania), aby bolo možné rozlíšiť 

počet alfa premien daného jadra. 3 

 

 
Obr. 10: Príklad detekcie alfa premien pri izotopoch prvku 110. 88 
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Tab. 1. Prehľad doteraz zosyntetizovaných transuránových prvkov. 15 
 

Z Prvok Reakcia T1/2 Rok Miesto Autor 
93 Np,  

Neptunium 
nNpHU 1

0
239
93

2
1

238
92 +→+  

eNpUnU 0
1

239
93

239
92

1
0

238
92 −+→→+  

2,35 d 1940 California 
Univ., 
Berkeley 

E. M. 
McMillan, P. 
H. Abelson 92 

94 Pt,  

Plutonium 

nNpHU 1
0

239
93

2
1

238
92 +→+  

ePunNp 0
1

239
94

1
0

239
93 2 −+→+  

2,411·

104 r 

1940 California 
Univ., 
Berkeley 

G. T. Seaborg, J. 
W. Kennedy, E. 
M. McMillan, 
A. C. Wahl 93, 94 

95 Am,  

Americium 
nPuHeU 1

0
241
94

4
2

238
92 +→+  

eAmPu 0
1

241
95

241
93 −+→  

eAmnPu 0
1

240
95

1
0

239
94 −+→+  

14,4 r 
 

432,2 r
 

50,9 h 

1944 Metallurgical 
Laboratory at 
the Univer. 
Chicago 
(Argonne 
Nat. Lab.) 

G. T. Seaborg 
a i. 95, 96 

96 Cm,  

Curium 

nCmHePu 1
0

242
96

4
2

239
94 +→+  162,9 

d 

1944 Metallurgical 
Laboratory at 
the Univer. 
Chicago 
(Argonne 
Nat. Lab.) 

G. T. Seaborg 
a i. 97 

97 Bk,  

Berkelium 

nBkHeAm 1
0

243
97

4
2

242
95 +→+  4,5 h 1949 Univ. of 

California, 
Berkeley 

G. T. Seaborg, 
A.Ghiorso a i. 
98, 99, 100, 101 

98 Cf,  

Californium 
nCfHeCm 1

0
245
98

4
2

242
96 +→+  43,6 

min 

1950 Univ. of 
California, 
Berkeley 

G. T. Seaborg, 
A.Ghiorso a i. 
102, 103 

99 Es,  

Einsteinium 
eEsnU 0

1
253
99

1
0

238
92 715 −+→+  20,47 

d 

1952 Univ. of 
California, 
Berkeley; 
Nukl. expl. 
vodíkovej 
bomby 

A. Ghiorso., G. 
T. Seaborg, a i. 
104 

100 Fm,  

Fermium 
eFmnU 0

1
255
100

1
0

238
92 817 −+→+  20,1 h 1954 Univ. of 

California, 
Berkeley; 
Nukl. expl. 
vodíkovej 
bomby 

A. Ghiorso., G. 
T. Seaborg, a i. 
104 

101 Md, 

Mendelevium 
nMdHeEs 1

0
256
101

4
2

253
99 +→+  76 

min 

1955 Univ. of 
California, 
Berkeley 

A. Ghiorso., G. 
T.Seaborg, G. 
R. Choppin a i. 
105 

Pokračovanie tab. 1. na ďalšej strane 
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Z Prvok Reakcia T1/2 Rok Miesto Autor 
102 No,  

Nobelium 

nNoNoCCm 1
0

254
102

258
102

12
6

246
96 4)( +→→+  

 

nNoNoOPu 1
0

252
102

256
102

16
8

241
94 4)( +→→+  

55 s 

 

2,3 s 

1957 

 

1956 

Nobel 
Institute, 
Stockholm 
 
Flerov Lab. 
of Nucl. 
Reactions, 
Dubna 

P.C.Fields a i. 
106 

 
G.N.Flerov a i. 
107 

103 Lr, Lawrencium 1
0

257
103

262
103

10
5

252
98 5)( +→→+ LrLrBCf n 

 

( ) nLrLrOAm x 1
0

256
103

261
103

18
5

252
95 5+→→+ −

0,65 s 

 

 

28 s 

14.2. 

1961 

 

1967 

Lawrence 
Berkeley 
Nat. Lab. 
 
Flerov Lab. 
of Nucl. 
Reactions, 
Dubna 

A.Ghiorso a i. 
108 
 
 
G.N.Flerov a i. 
109 

104 Rf, 

Rutherfordium 

nRfRfNePu 1
0

260
104

264
104

22
10

242
94 4)( +→→+  

 

nRfCCf 1
0

257
104

12
6

249
98 4+→+  

20 ms 

 

4,8 s 

1964 

 

1969 

Joint Inst.  
Nucl. Res., 
Dubna 
 
Univ. of 
California, 
Berkeley 

G.N.Flerov a i. 
110 

 
 
A.Ghiorso a i. 
111, 112 

105 Db,  

Dubnium 

( ) nDbDbNeAm 1
0

261
105

260
105

22
10

243
105 43÷+→+
 
 

nDbNAm 1
0

260
105

15
7

243
105 4+→+  

1,5 s 
(1,8 s)
 
 
1,5 s 

1968 
 
 
1970 

Joint Inst.  
Nucl. Res., 
Dubna 
 
Univ. of 
California, 
Berkeley 

G.N.Flerov a i. 
113, 114, 115 
 
 
A.Ghiorso a i. 
116 

106 Sg,  

Seaborgium 

nSgCrPb 1
0

259
106

54
24

208
82 3+→+  

 
nSgSgOCf 1

0
263
106

267
106

18
8

249
98 4)( +→→+  

0,48 s 

 
0,3 s 

1974 

 
1974 

Joint Inst.  
Nucl. Res., 
Dubna &  

Univ. of 
California, 
Berkeley 

Ju. C. 
Oganesjan i dr. 
117 
A.Ghiorso a i. 
118 

107 Bh,  

Bohrium 
nBhCrBi 1

0
262
107

54
24

209
83 +→+  

 

nBhCrBi 1
0

262
107

54
24

209
83 +→+  

 

Bh260
107 , Bh261

107 , Bh262
107  

84 ms 1981 

 

1998 

Gesellschaft 
für Schwer-
ionenfor-
schung 
(GSI), 
Darmstadt 

S.Hofmann, 
P.Armbruster 
a i.119 

108 Hs,  

Hassium nHsFePb 1
0

265
108

58
26

208
82 +→+  

2,0 ms 1984 Gesellschaft 
für Schwer-
ionenfor-
schung 
(GSI), 
Darmstadt 

S.Hofmann, 
P.Armbruster 
a i. 120 

Pokračovanie tab. 1. na ďalšej strane 
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Z Prvok Reakcia T1/2 Rok Miesto Autor 
109 Mt,  

Meitnerium 
nMtFeBi 1

0
266
109

58
26

209
83 +→+  1,7 ms 1982 Gesellschaft 

für Schwer-
ionenfor-
schung 
(GSI), 
Darmstadt 

S.Hofmann, 
P.Armbruster 
a i. 121 

110 Ds, 

Darmstadtium 

 

(Uun, 

Ununilium) 

nDsNiPb 1
0

269
110

62
28

208
82 +→+  

 

nDsNiPb 1
0

271
110

64
28

208
82 +→+  

 

nDsNiPb 1
0

272
110

64
28

208
82 +→+  

0,17 

ms 

1,63 

ms 

56 ms 

1994 Gesellschaft 
für Schwer-
ionenfor-
schung 
(GSI), 
Darmstadt 

S.Hofmann, 
P.Armbruster 
a i. 122 

111 Rg 

Roentgenium 

(Uuu, 

Unnunium) 

nRgNiBi 1
0

272
111

64
28

209
83 +→+  

1,6 ms 1994 Gesellschaft 
für Schwer-
ionenfor-
schung 
(GSI), 
Darmstadt 

S.Hofmann, 
P.Armbruster, 
Š.Šáro, R.Janík 
a i. 123 

112 Uub,  

Ununbium 

(Cp, 

Copernicium)125 

nUubZnPb 1
0

277
112

70
30

208
82 +→+  

0,7 ms 1996 Gesellschaft 
für Schwer-
ionenfor-
schung 
(GSI), 
Darmstadt 

S.Hofmann, 
P.Armbruster, 
Š.Šáro, R.Janík 
a i. 124 

113 Uut 

Ununtrium 

287115 → 283113 + 42He (46,6 ms) 
→ 279111 + 42He (147 ms) 
 
288115 → 284113 + 42He (80,3 ms) 
→ 280111 + 42He (376 ms) 
 
288115 → 284113Uut + 42He (18,6 
ms) → 279111 + 42He (1196 ms) 
 
288115 → 284113 + 42He (280 ms) 
→ 279111 + 42He (517 ms) 

0,10 s 

 
 
 
 
0,49 s 

2003 Joint 
Institute for 
Nuclear 
Research, 
Dubna &  
Lawrence 
Livermore 
National 
Laboratory, 
Livermore 

Yu. Ts. 
Oganessian et 
al. 126, 127 

114 Uuq, 

Ununquadium 

nUuqCaPu 1
0

289
114

48
20

244
94 3+→+  (identif.iba 

1 atóm) 
 

nUuqCaPu 1
0

288
114

48
20

244
94 4+→+  

HeUuqHeUuhUuo 4
2

285
114

4
2

289
116

293
118 +→+→

30 s 
(289mUuq) 

2,6 s 

0,8 s 

1999 

 

 

1999 

Joint 
Institute for 
Nuclear 
Research, 
Dubna &  
Lawrence 
Livermore 
National 
Laboratory, 
Livermore 

Yu. Ts. 
Oganessian et 
al. 128 

Pokračovanie tab. 1. na ďalšej strane 
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Z Prvok Reakcia T1/2 Rok Miesto Autor 
115 Uup, 

Ununpentium 

243Am + 48Ca → 291115* → 288115 

+ 3n 
243Am + 48Ca → 287115 + 4n 

87,5 

ms 

32 

ms 

2003 Joint 
Institute for 
Nuclear 
Research, 
Dubna &  
Lawrence 
Livermore 
National 
Laboratory, 
Livermore 

Yu. Ts. 
Oganessian et 
al. 129-131 

116 Uuh, 

Ununhexium* 

294118 → 290116 + 42He 

 

248Cm + 48Ca → 292116 + 4n 

0,12 

ms 

 

0,60 

ms 

2000 Joint 
Institute for 
Nuclear 
Research, 
Dubna 
Lawrence 
Livermore 
National 
Laboratory, 
Livermor 

Yu. Ts. 
Oganessian et 
al. 132 
 
 
J. B. Patin133 

117 Uus  

Ununseptium 

249Bk + 4820Ca → x117 + ?n ? Sept-
Dec 
2009 

Joint 
Institute for 
Nuclear 
Research, 
Dubna & 
Lawrence 
Livermore 
National 
Laboratory, 
Livermore 

 

118 Uuo, 

Ununoctium* 

48Ca + 249Cf→ 294118+3n 0,89 

ms 

2002 Joint 
Institute for 
Nuclear 
Research, 
Dubna 
Lawrence 
Livermore 
National 
Laboratory, 
Livermor 

Yu. Ts. 
Oganessian et 
al. 134, 135 
 

 

Dňa 1. júla 2009 v internetových  novinách Gazeta.ru oznámili,136 že sa začal 

experiment zameraný na syntézu 117 prvku. Vzhľadom na dobu polpremeny 249Bk (320 dní), 

z ktorého je terč vyhotovený (25 mg 249Bk), pravdepodbnosť úspechu experimentu sa však 

neustále znižuje s počtom zostávajúch jadier 249Bk. 

 

V týchto reakciách syntézy jadier boli použité tzv. „studené“ reakcie fúzie jadier. Sú to 

procesy, pri ktorých sa tvorí zložené jadro pri nízkej excitačnej energii (~10÷20 MeV, preto 
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"studené"), vedúce k vyššej pravdepodobnosti prežitia od štiepenia. Excitované jadrá potom 

prechádzajú do základného stavu cez emisiu jedného alebo dvoch neutrónov. 

Reakcie studenej fúzie sú limitované monotómnym poklesom účinného prierezu fúzie 

jadier pod 0,01 pbarnov pre Z =114, 115, 116, a 118 a neposkytujú dôkaz vplyvu 

predpovedaného neutrónovej podvrstvy pri N = 172. Limity na vytvorenie superťažkých 

jadier bohatých na neutróny analyzoval Š. Šáro v prípade použitia zväzkov rádioaktívnych 

iónov s dobami polpremeny nie dlhšími ako 2 s. 91 

Podrobnejšie sa budem teraz venovať syntéze prvkov od atómového čísla 104. Táto 

skupina prvkov sa označuje ako superťažké prvky (superheavy elements – SHE). 

 

3. Prehľad prípravy jednotlivých superťažkých prvkov a ich izotopov 
 
Rutherfordium, Rf 

Predošlé názvy: Kurčatovium, Ku 16 
Prvýkrát vytvorený reakciou:  22Ne + 242Pu → 260Rf + 4n v roku 1964. 

Energia urýchlených iónov neónu bola (100÷130) MeV. 

Účinný prierez reakcie: 2 nb.17 

Patrí do 4. skupiny v periodickej tabuľke prvkov spolu s titánom, zirkóniom a hafniom. 

Známe zlúčeniny: plynná fáza: RfCl4, RfBr4, RfOCl2,18 kvapalná fáza: [RfCl6]2-, [RfF6]2-, 

K2[RfCl6]. 19 

Známe izotopy: 

izotop    doba polpremeny rok objavenia  reakcia  
253Rf       T1/2 = 48 μs     1994     204Pb + 50Ti → 253Rf + 1n 20 
254Rf       T1/2 = 23 μs     1994      206Pb + 50Ti  →254Rf + 2n  
255Rf       T1/2 = 800 ms     1985     207Pb + 50Ti  → 255Rf + 2n  
256Rf       T1/2 = 6,4 ms      1985      208Pb + 50Ti  → 256Rf + 2n  
257Rf       T1/2 = 3,90 s      1969     249Cf + 12C  → 257Rf + 4n 21

 

258Rf       T1/2 = 12 ms     1969     249Cf + 13C  → 258Rf + 4n  
259Rf       T1/2= 3,2 s         1969     249Cf + 13C  → 259Rf + 3n  
260Rf       T1/2 = 21 ms       1969     248Cm+ 16O  → 260Rf + 4n  
261Rf       T1/2 = 1,08 min   1970      248Cm+ 18O  → 261Rf  + 5n 22 
262Rf       T1/2 = 2,10 s        1996      244Pu+ 22Ne  → 162Rf + 4n 23  
263Rf       T1/2 = 15 min      2004      248Cm+ 26Mg  → 263Rf + 11n  
267Rf       T1/2  =  1,3 h        2003      238U+ 48Ca  → 267 Rf + 3n 
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Dubnium, Db 

Prvok s atómovým číslom 105 má názov dubnium. Bol zosyntetizovaný24 v roku 1970 

v Berkeley pomocou reakcie: 

 

nDbDbDbNCf 1
0

260
105

260
105

264
105

15
7

249
98 4)( ++→→+  

 
Ióny dusíka boli urýchlené na energiu 9,06, 9,07 a 9,10 MeV. Tento prvok bol v minulosti 

označovaný aj ako Nielsbohrium alebo Hahnium. Patrí do skupiny kovov. Jeho fyzikálne 

vlastnosti sa vzhľadom na veľmi malé množstvá, ktoré sa doteraz podarilo získať, dajú sa len 

predpokladať. Prvok je pravdepodobne tuhý pri teplote 298K a má bielu alebo kovovo 

striebornú farbu. V plynnej fáze sú známe zlúčeniny dubnia: DbCl5, DbBr5, DbOCl3 

a DbOBr3. 

 
Známe izotopy dubnia 
255Db    T1/2  = 1,6 s  1993  209Bi + 50Ti → 255Db + 3n 
256Db   T1/2  = 1,9 s  1985  209Bi + 50Ti → 256Db + 2n 
257Db    T1/2  = 760 ms  2000  209Bi + 50Ti → 257Db +  2n  25 
258Db    T1/2  = 4,4 s  1981  209Bi + 50Ti → 258Db + n  26 
259Db     2001  241Am + 22Ne → 259Db + 4n 
260Db    T1/2  = 1,52 s  1970  249Cf + 15N → 260Db + 4n 27 
261Db    T1/2  = 1,8 s  1971  249Bk + 16O →  261Db  + 4n 28 

262Db    T1/2  = 34 s  1971  249Bk + 18O → 262Db + 5n 29 
263Db    T1/2  = 27 s  1990  249Bk + 18O → 263Db + 4n 30 
266Db       2006  237Np + 48Ca →  266Db + 3n 
267Db       2003  243Am + 48Ca → 267Db +  4n 
268Db   T1/2 = 28 h  2003                 243Am + 48Ca → 268Db + 3n 31 

 

Seaborgium, Sg 

Prvok s atómovým číslom 106 má názov seaborgium a bol prvýkrát zosyntetizovaný32 v roku 

1974 v Berkeley pomocou reakcie 

 

nSgSgOCf 1
0

263
106

267
106

18
8

249
98 4)( +→→+  
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Najstabilnejší Izotop 271Sg má dobu polpremeny 1,9 minúty. Patrí do skupiny kovov. 

Chemické vlastnosti má podobné ako volfrám a molybdén. V plynnej fáze sú známe 

zlúčeniny seaborgia SgO2Cl2, SgO2, SgO2OH2  a SgO3. V kvapalnej fáze sú známe niektoré 

komplexy seaborgia, pri ktorých má seaborgium koordinačné číslo 6, napríklad 

[Sg(OH)5(H2O)]+ a [SgO2F3].33 

 

Známe izotopy seaborgia 
258Sg              T1/2 = 2,9 ms   1994             209Bi + 51V→ 258Sg + 2n 
259Sg              T1/2 = 0,48 s  1985  207Pb+54Cr→259Sg + 2n34 
260Sg              T1/2 = 3,6 ms  1985  208Pb+54Cr→260Sg + 2n  

261Sg  T1/2 = 0,18 s  1985  208Pb+54Cr→261Sg + 1n  

262Sg  T1/2  =15 ms  2001  207Pb+64Ni→262Sg + n 
263Sg  T1/2 = 0,9 s  1974  208Pb+18O→263Sg + 4n35, 36 
264Sg  T1/2 = 68 ms  2006  238U+30Si→264Sg + 4n37, 38 
265Sg  T1/2 = 15 s  1993  248Cm+22Ne→265Sg + 5n39 

266Sg  T1/2 = 21 s  1993  248Cm+22Ne→266Sg + 4n 
267Sg  T1/2 = 1,4 min  2004  248Cm+26Mg→267Sg + 3n 
271Sg  T1/2 = 1,9 min  2003  242Pu+48Ca→271Sg + 3n 

 

Bohrium, Bh 

Bohrium bolo prvýkrát zosyntetizované v roku 1981 v Darmstadte pomocou reakcie 

 

nBhCrBi 1
0

262
107

54
24

209
83 +→+  

 

Najstabilnejší izotop 270Bh má dobu polpremeny 61 sekúnd. Bohrium patrí do siedmej 

skupiny periodickej tabuľky spolu s mangánom, technéciom a rhéniom. V plynnej fáze je 

známa zlúčenina bohria BhO3Cl. Iné zlúčeniny nie sú známe.40 

 

Známe izotopy bohria 
260Bh         T1/2=35 ms  2007                 209Bi + 52Cr→260Bh + n 41 
261Bh  T1/2=11,8 ms  1989  209Bi + 54Cr→261Bh+2n 
262Bh  T1/2=84 ms  1981  209Bi+ 54Cr→262Bh+n  42 
264Bh  T1/2=0,97 s  1994  209Bi+64Ni→264Bh+n 
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265Bh  T1/2=0,9 s  2004  243Am+26Mg→265Bh+4n 43 
266Bh  T1/2=0,9 s  2004  209Bi+70Zn→266Bh+n  44 
267Bh  T1/2=17 s  2000  249Bk+22Ne→267Bh+5n 

270Bh  T1/2=61 s  2006  237Np+48Ca→270Bh+3n  
272Bh  T1/2=9,8 s  2003  243Am+48Ca→272Bh+3n  

 

Hassium, Hs 

Hassium bolo prvýkrát zosyntetizované v roku 1984 v Darmstadte pomocou reakcie 

 

nHsFePb 1
0

265
108

58
26

208
82 +→+  

 

pričom ióny železa boli urýchlené na 13,9 MeV a účinný prierez reakcie bol 69 pb.45 Patrí do 

ôsmej skupiny spolu so železom, rutheniom a osmiom. V plynnej fáze sú známe zlúčeniny 

HsO4
46 a Na2[HsO4(OH2)]. 47 

 

Známe izotopy hassia 
264Hs  T1/2=0,8 ms  1986  207Pb+58Fe→264Hs+n  48 
265Hs  T1/2=2 ms  1984  208Pb+58Fe→265Hs+n 
266Hs  T1/2=2,3 ms  2000  207Pb+64Ni→266Hs+n 
267Hs  T1/2=52 ms  1995  238U+34S→267Hs+5n  49 
269Hs  T1/2=9,7 s  1996  208Pb+70Zn→269Hs+n 
270Hs  T1/2=3,6s  2004  248Cm+26Mg→270Hs+4n 50 
271Hs  T1/2=40 s  2004  248Cm+26Mg+3n 
275Hs  T1/2=0,15 s  2003  242Pu+48Ca→275Hs+3n 
277Hs  T1/2=16,5 min. (SF) 1999  244Pu+48Ca→277Hs+3n 

 

Meitnerium, Mt 

Meitnerium bolo prvýkrát zosyntetizované51 v roku 1982 v Darmstadte pomocou reakcie  

 

nMtFeBi 1
0

266
109

58
26

209
83 +→+  
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Patrí do deviatej skupiny spolu s kobaltom, rhodiom a indiom. Chemické zlúčeniny tohto 

prvku nie sú známe kvôli malému množstvu doteraz zosyntetizovaných atómov, pričom je 

očakávaný hexafluorid, ktorý by mal byť zosyntetizovatelný priamou reakciou s fluórom. 

 

Známe izotopy meitnéria 
266Mt  T1/2=1,7 ms  1982  209Bi + 58Fe→ 266Mt + n 52 
268Mt  T1/2=42 ms  1994  209Bi + 64Ni→ 268Mt + n  
270Mt  T1/2=5 ms  2004  209Bi + 70Zn→ 270Zn + n 
274Mt  T1/2=0,44 s  2006  237Np + 48Ca→ 274Mt + 3n 
275Mt  T1/2=9,7 ms  2003  243Am + 48Ca→ 275M t+ 4n 
276Mt  T1/2=0,72 s  2003  243Am + 48Ca→ 276Mt + 3n 

 

Darmstadtium, Ds 

Darmstadtium bolo prvýkrát zosyntetizovaný v roku 1994 v Darmstadte pomocou reakcie  

 

nDsNiPb 1
0

269
110

62
28

208
82 +→+  

 

pričom bolo získaných 8 atómov tohto prvku a účinný prierez bol 3,3 pikobarnu.53 

Darmstadtium patrí do desiatej skupiny spolu s niklom, paládiom a platinou. Vzhľadom na 

krátku dobu polpremeny nie sú známe žiadne chemické zlúčeniny darmstadtia. 

 

Známe izotopy darmastadtia 
269Ds  T1/2=0,17 ms  1994  208Pb+62Ni→ 269Ds+n  54 
270Ds  T1/2=0,1 ms  2000  207Pb+64Ni→ 270Ds+n  55 
271Ds  T1/2=1,63 ms  1994  208Pb+64Ni→ 271Ds+n  56 
273Ds  T1/2=170 ms  1996  244Pu+34S→ 273Ds+5n  57 
277Ds     1997  232Th+48Ca→ 277Ds+3n 
279Ds  T1/2=0,2 s  2002  244Pu+48Ca→ 279Ds+5n 
281Ds  T1/2=11 s  2002  244Pu+48Ca→ 281Ds+3n  

 

Roentgenium, Rg 

Roentgenium bolo prvýkrát zosyntetizované v roku 1994 v Darmstadte pomocou reakcie 
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nRgNiBi 1
0

272
111

64
28

209
83 +→+  

 

pričom vznikli 3 atómy tohto prvku a účinný prierez reakcie bol 1,7 pikobarnu.58,59 

Roentgenium patrí do 11 skupiny periodickej tabuľky spolu s meďou, striebrom a zlatom. 

Chemické zlúčeniny sa nepodarilo zosyntetizovať kvôli malému počtu atómov Darmstadtia 

a krátkej dobe polpremeny. 

 

Známe izotopy roentgenia 
272Rg  T1/2=1,6 ms  1994  209Bi+64Ni→ 272Rg+n 

274Rg  T1/2=15 ms  2004  209Bi+70Zn→ 274Rg+n 
278Rg  T1/2=4,2 ms  2006  237Np+48Ca→ 278Rg+3n 
279Rg  T1/2=170 ms  2003  243Am+48Ca→ 279Rg+4n 
280Rg  T1/2=3,6 s  2003  243Am+48Ca→ 280Rg+3n 

 

Prvok 112, Uub (Copernicium, Cp) 

Prvok 112 - Ununbium bol prvýkrát úspešne zosyntetizovaný v roku 1996 v Nemecku 

v Darmstadte v roku 1996 pomocou reakcie  

 

nUubZnPb 1
0

277
112

70
30

208
82 +→+  

 

pričom vznikli dva atómy prvku 112 účinný prierez reakcie bol 1 pb a ostreľujúce ióny boli 

urýchlené na energiu 346,1 MeV.60,61 Patrí do dvanástej skupiny periodickej tabuľky spolu so 

zinkom, kadmiom a ortuťou. Chemické zlúčeniny sa nepodarilo zosyntetizovať kvôli malému 

počtu vytvorených atómov a ich krátkej dobe polpremeny. 

 Dňa 25. júla 2009 bola zahájená procedúra ohľadne schválenia oficiálneho názvu 

prvku Uub. Spoluobjavitelia prvku (medzi nimi aj prof. Štefan Šáro a ing. Rudolf Janík) 

navrhli názov Copernicium, symbol Cp.125 Pokiaľ nebudú v priebehu 6 mesiacov podané iné 

návrhy, zrejme bude platný tento názov 112 prvku. 

 

Známe izotopy prvku 112 
277Uub  T1/2=0,7 ms  1996  208Pb+70Zn→ 277Uub+n 
282Uub  T1/2=0,8 ms  2004  238U+48Ca→ 282Uub+4n 62 
283Uub  T1/2=4 s  2002  244Pu+48Ca→ 283Uub+5n 
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284Uub  T1/2=97 ms  2002  244Pu+48Ca→ 284Uub+4n 
285Uub  T1/2=29 s  1999  244Pu+48Ca→ 284Uub+3n 63 

 
Prvok 113, Uut 

Prvok s protónovým číslom 113 – ununtritium, bol prvýkrát zosyntetizovaný64 v Dubne v 

roku 2003 pričom vznikol ako časť premenového radu prvku 115 pomocou reakcie 

 
48Ca +243Am→288Uup→284Uut 

 

Prvok bol zosyntetizovaný aj v Japonsku vo výskumnom ústave RIKEN aj neskôr priamo 

reakciou 209Bi+70Zn→278Uut+n v roku 2004 pričom účinný prierez reakcie bol len 0,055 

pikobarnu.65 Prvok 113 patrí do trinástej skupiny prvkov v tabuľke. Chemické zlúčeniny tohto 

prvku nie sú známe kvôli malému počtu doteraz zosyntetizovaných atómov.  

 

Známe izotopy prvku 113 
278Uut  T1/2=0,34 ms  2004  209Bi+70Zn→  278Uut+2n 
282Uut  T1/2=73 ms  2006  237Np+48Ca→    282Uut+3n  66  
283Uut  T1/2=0,1 s  2003  243Am+48Ca→    283Uut+4n  
284Uut  T1/2=4,49 s  2003  243Am+48Ca→    284 Uut+3n  

 

Prvok 114, Uuq 

Prvok s protónovým číslom 114 - ununquadium sa podarilo prvýkrát zosyntetizovať v Dubne 

pričom pomocou reakcie 

 

nUuqCaPu 1
0

289
114

48
20

244
94 3+→+  

 

sa získal jeden atóm tohto prvku v roku 1998.67 Veľmi očakávaným je izotop 298114 kvôli 

predpokladanej magickej štruktúre uzavretých vrstiev protónov aj neutrónov čo podľa 

niektorých výpočtov by mal viesť k značne dlhším dobám polpremeny a vyššej stabilite tohto 

izotopu.3 

 

Známe izotopy prvku 114 
286Uuq  T1/2=0,13 s  2002  249Cf+48Ca→ 286Uuq+3n 
287Uuq  T1/2=0,48 s  2002  244Pu+48Ca→ 287Uuq+5n 68 
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288Uuq  T1/2=0,8 s  2002  244Pu+48Ca→  288Uuq+4n 69 
289Uuq  T1/2=2,6 s  1998  244Pu+48Ca→ 289Uuq+3n 

 

Prvok 115, Uup 

Ununpentium bolo prvýkrát zosyntetizované v roku 2003 v Dubne ostreľovaním terčíka 

z amerícia pomocou iónov 48Ca vznikli 4 atómy ununpentia pomocou reakcií 

 
243Am + 48Ca → 288Uup + 3n (3 atómy) 

 
243Am + 48Ca → 287Uup + 4n (1 atóm) 

 

Ióny vápnika boli urýchlené na 248 a 253 MeV a účinné prierezy reakcií boli zodpovedajúco 

2,7 a 0,9 pb.70,71 

 

Prvok 116, Uuh 

Ununhexium bolo prvýkrát zosyntetizované v Dubne  v roku 2000 pomocou reakcie 

 
248Cm + 48Ca → 293Uuh + 3n 

 

prvé články hovorili72 o izotope 292Uuh, ale neskôr bolo dokázané, že šlo o izotop 293Uuh. 

Ióny vápnika boli urýchlené na energiu 195,09 MeV. 

 

Známe izotopy ununhexia 
290Uuh  T1/2=7,1 ms  2002  249Cf+48Ca→290Uuh+3n 
291Uuh  T1/2=18 ms  2003  245Cm+48Ca→291Uu+2n 
292Uuh  T1/2=18 ms  2004  248Cm+48Ca→292Uu+4n 73 
293Uuh  T1/2=61 ms  2000  248Cm+48Ca→293Uu+3n 74 

 

Prvok 117, Uus 

Ununseptium sa dosial nepodarilo úspešne zosyntetizovať. Dôvodom je ťažšia syntéza prvkov 

s nepárnym počtom nuklidov kvôli ich menšej symetrii. Predpokladá sa, že by sa syntéza 

mohla podariť pomocou reakcií 

 
243Am+50Ti → 290,289Uus+ 3,4n 
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alebo 

 
249Bk+48Ca → 294,293Uus+3,4n 

 

V súčasnosti podľa správy v Gazeta.ru (zo dňa 1. júla 2009)136 prebieha experiment 

zameraný na syntézu 117 prvku práve podľa tejto reakcie. 

 

Prvok 118, Uuo 

Ununoctium teda prvok s protónovým číslom 118 je doteraz najťažším prvkom periodickej 

tabuľky prvkov, ktorý sa podarilo zosyntetizovať. Ununoctium sa podarilo prvýkrát 

zosyntetizovať v Dubne v roku 2002 pomocou reakcie 

 
48Ca + 249Cf → 294Uuo+3n 

 

Touto reakciou boli získané ďalšie dva atómy v roku 2005. Účinný prierez reakcie 

uskutočnenej v roku 2002 bol 0,5 pikobarnu a ostreľovanie kaliforniového terča trvalo 2300 

hodín, ióny vápnika boli urýchlené na energiu 265 MeV.75,76 Napriek počiatočnej neistote, či 

bolo naozaj detegované jadro prvku 118 bol tento prvok neskôr potvrdený.77,78 Ununoctium je 

prvý superťažký prvok, ktorý patrí do skupiny vzácnych plynov, aj keď jeho chemické 

vlastnosti sa nepodarilo preskúmať kvôli krátkej dobe polpremeny 0,89 ms. 

 

4. Budúcnosť syntézy superťažkých prvkov 
V problematike superťažkých prvkov hrá dôležitú úlohu potvrdenie predpokladaných 

ostrovov stability v okolí magického jadra 114. V prípade úspešnej syntézy izotopu 298114 by 

sa mohlo jednať o nuklid výrazne stabilnejší, než iné izotopy prvku 114 aj prvkov s blízkym 

protónovým číslom. Podľa niektorých optimistických výpočtov by mohla byť doba 

polpremeny dokonca blízka desiatim minútam. Okrem štúdia prvkov nachádzajúcich sa 

v pásme ostrova stability sa budú naďalej vylepšovať urýchľovače častíc pracujúce s prúdom 

iónov 48Ca a zároveň separátory a detektory častíc. Pre získanie ťažších prvkov bude potrebné 

aj zmeniť podstatne experimentálne metódy kvôli obmedzeniam spôsobenými terajšou 

technikou pri použití iónov 48Ca. Ďalšou cestou sú pokusy nájsť atómy superťažkých prvkov 

v prírode, pričom niektorý vedci predpokladajú veľmi stabilné jadrá superťažkých prvkov 

s uzavretou neutrónovou vrstvou pri N = 184. Dosiahnuť takúto neutrónovú hustotu v jadre je 
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terajšími prístrojmi nemožné, sú ale dohady, že by takéto prvky mohli byť vo vesmírnom 

žiarení. Veľmi optimistické odhady hovoria o dobách polpremeny až v rádoch rokov.3 

Na ďalšom obrázku je periodická tabuľka prvkov so známimy prvkami a ich 

schválenými názvami, vrátane 112 prvku, pre ktorý je navrhnutý názov copernicum, Cp. 

Začiatkom januára 2010 by komisia IUPAC mala definitívne schváliť navrhovaný názov 

tohto potvrdeného prvku.125 

 

 
 

Obr. 11. Periodická tabuľka prvkov (v zátvorkách je uvedený najstabilnejší iziotop) 

(modifikované autormi, prevzaté z: http://periodic.lanl.gov/default.htm) 
 

Rg Cp

118 
Uuo 
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 Pre najbližšie obdobie možno predpokladať, že úsilie vedcov sa sústredí predovšetkým 

na prípravu prvku 117 a na nezávislé dôkazy existencie prvkov 113 až 118. Okrem toho 

zrejme budú pokračovať vo vývoji nových metód syntézy superťažkých prvkov s hľadaním 

ostrova stability okolo prvku 124.137,138 Predpokladom ďalších úspechov v syntéze 

superťažkých prvkov a ich izotopov je zdokonalenie metód prípravy a ostreľovania terčov, 

konštrukcie urýchľovačov, analyzátorov a detektorov vznikajúcich zložených jadier, ako aj 

teoretických výpočtov.139, 140, 141 
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ABSTRAKT  
 

Monika Benkovičová: Stanovenie plutónia a amerícia podtlakovou 

chromatografiou 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie 

Rigorózna práca, 35 strán, 2009 

Konzultant: Doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. 

 

Podtlaková chromatografia je technika, ktorá je kombináciou extrakčnej chromatografie a 

podtlakového systému-vákuový box, ktorý zabezpečuje rýchlu separáciu s rovnomernou 

prietokovou rýchlosťou reakčných činidiel. Použitie podtlakového systému pri extrakčnej 

chromatografii je veľmi výhodné z časového hľadiska. Táto technika je vhodná na 

laboratórne stanovenia širokej škály kovových iónov prítomných vo vzorkách životného 

prostredia.  

Táto práca zahŕňa rozklad vzorky, odstránenie matrice metódou zrážania a spoluzrážania, 

separáciu na TRU Resin a stanovenie špecifickej aktivity 
241

Am a rádioizotopov plutónia. 

Ako vzorka pre stanovenie bola použitá pôda IAEA-375. Zdroj impulzov pre α-

spektrometrické meranie bol pripravený spoluzrážaním s NdF3. Chemické výťažky boli 

stanovené použitím stopovacích rádionuklidov 
243

Am a 
242

Pu. Plutónium bolo eluované zo 

vzorky hydrochinónom a amerícium bolo eluované pomocou kyseliny chlorovodíkovej o 

rôznej koncentrácii. Hodnoty špecifickej aktivity pre 
241

Am sú od 0,069 do 0,148 Bq.kg
-1

, 

hodnoty špecifickej aktivity pre 
239

Pu sú od 0,112 do 0,323 Bq.kg
-1 

a hodnoty špecifickej 

aktivity pre 
238

Pu sú od 0,011 do 0,071 Bq.kg
-1 

.  

 

Kľúčové slová: extrakčná chromatografia, smoly, iońno-výmenná chromatografia, iońno-

výmenné materiály, spoluzrážanie, alfa spektroskopia  
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ABSTRACT  
 

Monika Benkovičová: Determination of plutonium and americium by vacuum 

chromatography  

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of nuclear 

chemistry  

Rigorous thesis, 35 pages, 2009  

Tutor: Doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.  

 

The vacuum chromatography is a technique made by combination of extraction 

chromatography and vacuum system – vacuum box, which provides fast separation with 

balanced flow speed of reactive reagents. Use of vacuum system for extraction 

chromatography is very profitable from the time consumption point of view. The vacuum 

chromatography is ideally suited to laboratory-scale analysis of a wide range of metal ions 

present in environmental samples.  

This work involve dissolution of sample, elimination of matrix by the method precipitation 

and co-precipitation, separation on TRU Resin and determination of activity 
241

Am and 

radioisotopes of plutonium. The sample for determination was soil from IAEA 

375. Counting sources for alpha spectrometric measurements were prepared by the 

coprecipitation technique with NdF3. Chemical yields were determination with used of tracers 
243

Am and 
242

Pu.  

The plutonium was eluated from the sample by hydroquinone. The americium was eluated 

from the sample by HCl about different concentration. Values specific activities of 
241

Am 

were in scale from 0,069 to 0,148 Bq.kg
-1

, the values specific activities of 
239

Pu were in scale 

from 0,112 to 0,323 Bq.kg
-1 

and values specific activities of 
238

Pu were in scale from 0,011 to 

0,071 Bq.kg
-1 

.  

 

Key words: vacuum chromatography, resins,  ion exchange chromatography, ion exchange 

materials, coprecipitation, alpha spectroscopy  
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1. Predhovor  
Extrakčná chromatografia s použitím podtlakového systému je čoraz viac používaná 

metóda pre separáciu rádionuklidov v chemickom laboratóriu. Je to vhodná metóda pri 

separácii rôznych rádionuklidov vo vzorkách pôdy, vody a v sedimentoch. Pri tejto metóde sa 

využívajú rôzne extrakčné materiály-sorbenty, ktoré vyvinula firma Eichrom a výber 

extrakčného materiálu záleží na aplikácii pre daný rádionuklid. Správanie extrakčného 

chromatografického materiálu vyplýva z niekoľkých parametrov: retencia, selektivita, 

účinnosť, stabilita (fyzikálna, chemická a rádiolytická), jednoduchosť regenerácie alebo 

opätovné použitie.  

Sorbenty sú umiestnené v plastovej kolónke, cez ktorú postupne prechádzajú rôzne 

chemické činidlá. Vďaka podtlakovému systému, v ktorom prebieha separácia rádionuklidov 

sú prietokové rýchlosti jednotlivých činidiel ľahko regulovateľné pomocou regulačných 

ventilov, ktoré sú súčasťou čerpadla. V tejto práci bol použitý na separáciu amerícia a 

plutónia extrakčný materiál TRU Resin ( transuránový sorbent ).  

Metódy, ktoré využívajú podtlakový systém sú oproti metódam, ktoré využívajú 

samovoľné prúdenie extrakčných a elučných činidiel cez kolónku oveľa viac výhodnejšie z 

časového hľadiska, pretože môžu výrazne znížiťčas separácie až o polovicu. Podtlakový 

systém-vákuový box zabezpečuje počas celej separácie rovnomerný prietok chemických 

činidiel, zlepšuje časovú bilanciu rádiochemickej analýzy, znižuje množstvo použitých 

chemikálii a umožňuje zapojenie v tandeme, čo znamená, že môže prebiehať naraz viacero 

separačných krokov.  

Pred nanesením vzorky na extrakčný materiál-sorbent na ktorom prebieha elúcia 

stanovovaných rádionuklidov je nutné vzorku upraviť, to je odstránenie nežiadúcich prvkov a 

interferujúcich látok. Na to sa používajú rôzne metódy ako sú zakoncentrovanie 

rádionuklidov na pre-filtroch alebo zakoncentrovanie na extrakčný materiál, ktorý sa radí pred 

sorbent určený na elúciu stanovovaných rádionuklidov alebo sú to rôzne zrážacie metódy, 

ktoré sú založené na ich zrážaní resp. spoluzrážaní a to vo forme fluoridov, šťavelanov, 

uhličitanov a hydroxidov. Tieto všetky metódy sú široko využívané v chemických 

laboratóriach.  

Táto rigorózna práca bola realizovaná v chemickom laboratóriu a zaoberá sa využitím 

komerčného sorbentu od firmy Eichrom na separáciu alfa rádionuklidov – plutónia a amerícia 

za prítomnosti podtlakového systému. Táto práca vznikla na základe autorkyne diplomovej 

práce.  
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2. Úvod  

Stanovenie alfa rádionuklidov vo vzorkách pôdy, vody a v sedimentoch sa vyžaduje 

pre monitorovanie aktivity v životnom prostredí. Tento typ výskumu sa zaoberá nielen 

monitorovaním možného uvoľnenia alfa rádionuklidov z jadrových zariadení, ale tiež sa 

zaoberá štúdiom migrácie týchto prvkov v biosfére. Tieto prvky sú prítomné v ľudskom 

organizme prostredníctvom potravného reťazca a už v malom množstve môžu zapríčiniť 

zdravotné ťažkosti.  

Presné, spoľahlivé a rýchle analytické metódy s nízkym detekčným limitom sú 

potrebné na stanovenie koncentrácie rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia. 

Rádiochemické analýzy pozostávajú z niekoľkých krokov ako je úprava vzorky, 

zakoncentrovanie, separácia a stanovenie aktivity. Používa sa množstvo separačných metód 

ako napr. rozpúšťadlová extrakcia a iónovovýmenná chromatografia, ktoré sa používajú na 

zakoncentrovanie a separáciu rádionuklidov. Pri týchto metódach sa používa veľké množstvo 

silných kyselín, produkuje sa organický odpad, sú časovo náročné a preto sa v poslednom 

čase separačná metóda založená na extrakčnej chromatografii stáva viac populárnejšou v 

rádiochemických analýzach.(1, 4, 10)  

Separácia a zakoncentrovanie rádionuklidov zo vzoriek životného prostredia pre 

ďalšie stanovenie je často komplikované prítomnosťou rôznych komplexov a matríc, ktoré 

môžu obsahovať veľké množstvo kremíka a ióny kovov ( napr. Al, Ti, Fe ), rovnako ako 

jednotlivé anióny-hlavne fosfáty a sulfidy. 
(2) 

 

Metódy pre stanovenie rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia zahŕňajú 

nedeštruktívnu gama spektrometriu, alfa spektrometriu, detektory pre beta častice a 

scintilačné techniky, rovnako ako hmotnostnú spektrometriu a neutrónovú aktivačnú analýzu 

pre niektoré nuklidy.  

Zhodnotenie kontaminácie zdroja vyžaduje presnú a precíznu izotopovú analýzu 

aktinidov. Po chemickej separácii je možné stanoviťα-rádionuklidy buď na αspektrometri 

alebo ICP-MS ( Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ). Alfa spektrometria sa 

široko využíva na laboratórne merania. 
(3) 

 

V tejto práci som sa venovala sekvenčnému stanoveniu plutónia a amerícia vo 

vzorkách životného prostredia-v pôde metódou podtlakovej chromatografie s využitím 

extrakčného systému a následným meraním na α-spektrometri. Extrakčný systém, ktorý som 

použila na chemickú separáciu bol vyvinutý firmou Eichrom Industries, USA.  
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Extrakčná chromatografia je technika, ktorá je vhodná na separáciu rádionuklidov z 

rôznych typov vzoriek. Táto technika kombinuje selektivitu extrakcie kvapalina – kvapalina s 

procesmi na chromatografickej kolóne. 
(2) 

 

Cieľom predkladanej rigoróznej práce je stanovenie mernej aktivity plutónia a amerícia v 

pôde. Experiment je založený na postupnej separácii týchto rádionuklidov z roztoku a meraní 

vzorky na alfa spektrometri.  

Ako extrakčný systém pre separáciu plutónia a amerícia som použila TRU Resin 

(transuránový sorbent), ktorý obsahuje oktylfenyl-N,N-di-izobutylkarbamoylmetylfosfín oxid 

(CMPO) v tri-n-butyl fosfáte (TBP) imobilizovanom na inertnom pórovitom polymérnom 

nosiči. Celá separácia prebieha vo vákuovom boxe, ktorý je pripojený na čerpadlo.  

Podtlaková extrakčná chromatografia môže byť použitá pre mnohé analytické ciele, ktoré 

zahŕňajú separáciu aktinidov ako skupiny z určitej matrice prvkov alebo sekvenčnú separáciu 

individuálnych aktinidov. Tieto procesy predstavujú významné zlepšenie oproti klasickým 

rádiochemickým separačným metódam. 
(3)  
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3. Literárna časť  
 

3.1 Princíp extrakčnej chromatografie  

Pre zložitosť väčšiny environmentálnych matríc a malé rozlíšenie detektorov pre α a 

βčastice je separácia veľmi dôležitá. Existuje množstvo separačných metód ako je už v úvode 

spomínaná iónovo-výmenná, extrakcia kvapalina-kvapalina a kombinácia oboch týchto 

metód. Extrakčná chromatografia kombinuje výhody týchto obidvoch procesov. V poslednom 

období je značne vyvíjaná a stáva sa veľmi populárnou metódou v rádiochemických 

analýzach.
(1) 

Celý systém v extrakčnej chromatografii sa skladá z troch základných častí:  

1. inertný nosič  

2. stacionárna fáza  

3. mobilná fáza  

 

 
Obr.č.1. Znázornenie stacionárnej fázy, inertného nosiča a mobilnej fázy v extrakčnom 

systéme.  
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Inertný nosič je obyčajne pórovitý kremíkový materiál alebo organický polymér, ktorý 

má v priemere veľkosť od 50 do 150 m. Kvapalné extrakčné činidlo sa používa ako 

stacionárna fáza.  

Mobilnou fázou je obyčajne kyslý roztok, najviac sa používa kyselina dusičná alebo 

kyselina chlorovodíková. Mobilnou fázou môžu byť tiež komplexotvorné činidlá, akými sú 

napr. kyselina šťavelová alebo kyselina fluorovodíková, ktoré zlepšujú selektívne vlastnosti a 

vymývajú silne zachytené kovové ióny z kolóny.  

Pri extrakčnej chromatografii hrá dôležitú úlohu distribučný pomer (D) a hodnota 

voľného objemu kolóny (k'), čo vyjadruje nasledovný vzorec:  

 

m

s

v
vDk .'=  (1)

 

kde vs a vm vyjadrujú objemy stacionárnej a mobilnej fázy.  

Hodnota distribučného pomeru a voľného objemu kolóny sa pri extrakčnej 

chromatografii nemeria, ale je vypočítaná z váhového distribučného pomeru (Dw ), ktorý sa 

získa meraním množstva kovového iónu a meraním hmotnosti sorbentu podľa objemu 

vodného roztoku.  

Pri separácii rádioaktívnych izotopov sa váhový distribučný pomer vypočíta podľa 

nasledovného vzorca:  

 

][

][.0

gm

mlV
A

AAD
s

s
w

−
=  (2)

 

kde Ao – As je aktivita nasorbovaná na známu hmotnosť sorbentu m (g) a As je aktivita v 

známom objeme roztoku V (ml).  

Hodnota distribučného pomeru je potom vypočítaná z množstva stacionárnej fázy na 

gram rozdelenej do Dw. Množstvo stacionárnej fázy sa získa z jeho hmotnostného percenta 

nasorbovaného na inertný nosič a z jeho hustoty. Hodnota voľného objemu kolóny sa potom 

vypočíta podľa rovnice (1). Hodnoty vs a vm sú merané z hmotnosti sorbentu potrebnej na 

nasýtenie kolóny, na známe množstvo a hustotu extrakčno-chromatografického systému. 
(2) 

 

Ako som už predtým uviedla, extrakčná chromatografia je analytická separačná 

technika veľmi podobná rozpúšťadlovej extrakcie. Extrakčná chromatografia má selektivitu 
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rozpúšťadlovej extrakcie a mnohostupňový charakter chromatografických procesov. 

Všeobecné aplikácie tejto metódy zahŕňajú adsorpciu organického extraktantu na rôzne 

anorganické substráty ako je kremík a hliník alebo organické substráty ako je celulóza a 

styrén di-vynil benzén.
(11) 

 

 

Tabuľka č.1: Prehľad najpoužívanejších sorbentov v rádiochemickej analýze s využitím 
metód extrakčnej chromatografie.

(5) 
 

Označenie  Extrakčné činidlo  Aplikácia  
Sr-Resin  bis-4,4´(5´)-tertbutylcyclohexano-

18crown-6  
Sr, Pb, Po  

TRU-Resin  octylphenyl-N,N-di-isobutyl 
carbamoylphospine oxid  

Pu, Am, Cm, Fe, Th, U, 
Np,Pa  

RE-Resin  CMPO  Prvky vzácnych zemín  
UTEVA-Resin  diamyl amylphosphonate (DAAP)  U, Th, Np, Pu  

TEVA-Resin  Tri-n-octylmethylammonium chloride 
(Aliquat-336)  

Th, Np, Pu, Tc, 
Am/lantanidy  

Ni-Resin  dimethylglyoxime (DMG)  Ni  

Actinide Resin  P-P´-
di(2ethylhexyl)methaenediphosphonic 
acid  

Am, Pu, Th, U, aktinidy  

Pb-Resin  bis-4,4´(5´)-tertbutylcyclohexano-
18crown-6  

Pb  

Ln-Resin  bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid 
(HDEHP)  

lantanidy, Pa, Ra-228  

 
3.2 Transuránový sorbent ( TRU Resin )  

 
Matrica komponentov, ktorá je prítomná vo vzorke môže významne interferovať s 

niektorými funkčnými skupinami pri chemickej separácii, čo môže spôsobiť, že proces 

chemickej separácie aktinidov zo vzorky pôdy sa môže z časového hľadiska výrazne zvýšiť. Z 

tohto dôvodu boli značne vyvíjané nové metódy pre zakoncentrovanie a hlavne na izoláciu 

individuálnych aktinidov vo vzorkách životného prostredia .  

Transuránový sorbent -TRU Resin je extrakčný chromatografický materiál, v ktorom 

je ako extrakčný systém oktylfenyl-N,N-di-izobutylkarbamoylmetylfosfín oxid (CMPO), 

ktorý je rozpustený v tri-n-butyl fosfáte (TBP). Hustota TRU sorbentu je približne 0,37 g cm
-3 

s pracovnou kapacitou 2 mg Am na 1 cm
3 

sorbentu alebo 4 mg Am na 2 cm
3 

nasýtenej 

kolóny. Tieto hodnoty predstavujú 20% maximálnej teoretickej kapacity sorbentu.  
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Tento extrakčný systém (CMPO/TBP) komplexuje aktinidy, ktoré sú potom 

extrahované vhodným vodným roztokom.  

Experimentálne merania kapacity Am na TRU Resin je 6,8 mg ma cm
3 

sorbentu alebo 

14 mg na 2 cm
3 

nasýtenej kolóny. Eichrom odporúča pracovnú kapacitu 10-20% z celkovej 

kapacity alebo 1,5 -3 mg Am na 2 cm
3 

nasýtenej kolóny TRU Resin. Teoretická kapacita Pu a 

Np ( IV) a U ( VI ) je približne o 50% vyššia. 
(5) 

 

 
Tabuľka č.2. Pracovná kapacita extrakčných sorbentov od Eichrom. 

(5) 
 

Materiál  *Pracovná kapacita ( mg/ cm3 )  

TEVA Resin  15 ( Pu )  

U/TEVA Resin  32 ( U )  

TRU Resin  4,5 ( Am )  

Sr Resin  6,5 ( Sr ), 12 (Pb )  

Ln Resin  11 ( Nd )  

Actinide Resin  14 ( Am ), 8,6 ( Nd )  
 
* 50% maximαlnej pracovnej kapacity  
 

Pri separαcii aktinidov na transurαnovύ sorbent mτže byť významným interferentom 

železo v oxidačnom stupni ( III ), ktoré môže interferovať so zachyteným Am na TRU Resin. 

V tabuľke č.3 sú znázornené hodnoty, ktoré vykazujú, že prítomnosť železa redukuje hodnotu 

k' ( elučný objem alebo voľný objem kolóny ) pre Am v 2 mol.dm
-3 

HNO3 z hodnoty 100 na 

hodnotu až do 9,1 na 100 mg Fe/ 10 cm
3
.  

V Tabuľke č.3 je ukázané, že prídavok kyseliny askorbovej redukuje Fe
+3 

na Fe
+2 

a 

významne vzrastá hodnota k'. 
(5) 

 

 
Tabuľka č.3. Efekt železa a kyseliny askorbovej na zachytávanie Am na TRU Resin v 2 
mol.dm

-3 
HNO3 pri t = 23°C 

(5) 
 

mg Fe/ cm3  molarita kyseliny askorbovej  k' ( amerícium )  

0  - 98  

25  - 28  

50  - 17  

100  - 9,1  

25  0,3  88  
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50  0,3  72  

100  0,3  65  

Štruktϊrny vzorec CMPO:  

 
 

CMPO je bifunkčný organofosforový extraktant, ktorý sa využíva pre separáciu aktinidov a 

lantanidov. Tento extraktant vykazuje vysokú afinitu pre lantanidy a ( III ), ( IV ), ( VI ) 

aktinidy v silnom roztoku HNO3.  

 

Štruktúrny vzorec TBP:  

 
 

TBP je činidlo s veľmi dobrými extrakčnými vlastnosťami. Zloženie tohto extrakčného 

činidla je tributylester kyseliny fosforečnej. Jeho hydrolytické produkty sú DBP ( dibutyl 

fosfát ) a MBP ( monobutyl fosfát ).  

 

Chemické reakcie TBP s Pu a Am:  

 

(PuO2)
+2 

+ 2NO3
- + 2TBP ‹═› PuO2(NO3)2.2TBP  

Pu
+4 

+ 4NO3
-
+ 2TBP ‹═› Pu(NO3)4.2TBP  

Pu
+3 

+ 3NO3
- + 3TBP‹═› Pu(NO3)3.3TBP  

Am
+3 

+ 3NO3 + 3TBP ‹═› Am(NO3)3.3TBP  

 

3.3 Podtlakový systém  
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Využívanie extrakčných sorbentov prináša niektoré problémy spôsobované samotnou 

matricou vzorky. Vzorka používaná na separáciu rádionuklidov obyčajne predstavuje 

množstvo okolo 20g (pri vyšších množstvách vzorky môže dochádzať k problémom pri 

sorbcii vzorky na extrakčný materiál ). Najkomplikovanejšiu matricu zhľadiska obsahu 

predstavujú vzorky pôdy, obsahujúce relatívne veľké množstvá chemických látok, ktoré môžu 

negatívne vplývať nielen na samotnú retenciu separovaného rádionuklidu, ale 

kontraproduktívne môžu meniť aj fyzické vlastnosti sorbentu.  

Z tohto hľadiska predstavuje zabezpečenie kontinuálneho rovnomerného prietoku 

reakčných roztokov jednu z dôležitých priorít pre zachovanie efektivity samotnej separácie a 

reprodukovateľnosti použitej metódy. 
(7) 

 

Na redukciu týchto problémov sa používajú systémy využívajúce podtlak na 

zabezpečenie optimálnych podmienok pre priebeh separácie.  

Podtlakový systém-vákuový box zabezpečuje počas celej separácie rovnomerný 

prietok chemických činidiel, zlepšuje časovú bilanciu rádiochemickej analýzy, znižuje 

množstvo použitých chemikálii, jednoduchá manipulácia, možnosť zapojenia v tandeme.
(5) 

 

 

 
 
Obr.č. 2. Vákuový box používaný pri extrakčnej chromatografii.  
 
Aparatúra podtlakového systému:  

 cartridge rezervoáre  

 vákuový box  

 TRU resin cartridge  

 skúmavky  

 regulačný ventil  

 čerpadlo  

 meradlo  
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 biele vnútorné špičky – tesnenie  

 žlté vonkajšie špičky -podpora  

 

 
 
Obr.č.3. Vákuový box s cartridge TRU-
resin. 

Obr.č.4. Filtrácia na Tuffryn membránový filter s 
priemerom 25 mm a s veľkosťou pórov 0,2 m s 
využitím vákuového boxu. 

 

 
 
Obr.č.5. Cartridge TRU-resin od firmy Eichrom. Obr.č.6. Cartridge od firmy Eichrom 

zapojené do tandemu.
(8)

 
 

 
 

Obr.č.7. Vákuový box s tandemovým zapojením cartridgov.
(7) 
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3.4 Fyzikálne a chemické vlastnosti plutónia a amerícia  
 
3.4.1 Plutónium  
 

Plutónium z atómovým číslom 94 patrí do skupiny aktinidov a je druhým prvkom 

transuránového radu. Patrí medzi umelo vytvorené prvky a vzniká bombardovaním 
238

U 

neutrónmi a následnou beta premenou, ale stopové množstvá plutónia môžeme nájsť aj v 

životnom prostredí.  
238

U (n,γ)
239

U 
β-
→ 

239
Np 

β-
→ 

239
Pu 

Radiačná chémia plutónia je značne komplikovaná, pretože sa vyskytuje až v piatich 

oxidačných stavoch. Má 18 izotopov a všetky z nich sú rádioaktívne. Niektoré z týchto 

izotopov majú dlhú dobu polpremeny.  

 

Tabuľka č.4.: Doby polpremeny izotopov plutónia, ktoré sa vyskytujú v tejto práci:  

Izotop  T1/2  E (MeV)  
238Pu  86 r  5,5  
239Pu  2,5.104 r  5,245  
240Pu  6,5 r  5,2  
242Pu  3,73.105 r  4,984  

 
Výsledkom záchytu tepelných neutrónov a následnej β premeny v prírode 

vyskytujúceho sa 
238

U je prítomnosť nepatrného množstva plutónia v životnom prostredí. 

Prítomnosť plutónia v životnom prostredí je tiež spojená s výrobou jadrových zbraní. Všetky 

izotopy plutónia, ktoré sú prítomné vo vzduchu sú výsledkom testovania jadrových zbraní v 

atmosfére. 
(6, 9) 

 

 

3.4.2 Amerícium  

 

Amerícium je strieborný kov, ktorý patrí medzi aktinidy a je vytvorený synteticky 

neutrónovou aktiváciou uránu alebo plutónia a následnou β premenou. Je známych 20 

izotopov amerícia. Všetky izotopy sú rádioaktívne, z toho 
241

Am a 
243

Am emitujú α častice, 

majú najdlhšiu dobu polpremeny a podliehajú aj spontánnemu štiepeniu.  

Ostatné izotopy tohto prvku majú doby polpremeny niekoľko hodín, minút, sekúnd až 

na izotop 
242m

Am, ktorý má dobu polpremeny 141 rokov.  
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Tabuľka č.5.: Doby polpremeny izotopov amerícia, ktoré sa vyskytujú v tejto práci:  

Izotop  T1/2  E (MeV)  
241Am  432,2 r  5,638  
243Am  7370 r  5,438  

 
Žiaden z izotopov amerνcia sa nevyskytuje v prνrode. Je to syntetickύ produkt, ktorύ 

vznikα bombardovanνm 
238

U neutrσnmi a nαslednou β premenou nestabilných intermediátov. 

Premena 
241

Pu, ktorý sa dostal do atmosféry počas testovania jadrových zbraní prispela 

prítomnosťou 
241

Am. Amerícium vzniká redukciou fluoridu ( AmF3 ) alebo oxidu (AmO2) s 

aktívnymi kovmi pri vysokej teplote a je čistený frakčnou destiláciou. Z kilogramového 

množstva 
241

Am môžeme pripraviť 10 až 100 g 
243

Am.
(6, 9) 
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4. Experimentálna časť  
 

Stanovenie špecifickej aktivity plutónia a amerícia vo vzorke pôdy IAEA ( medzinárodná 

agentúra pre atómovú energiu ) za použitia extrakčného systému od firmy Eichrom.  

 

4.1 Charakterizácia vzorky  

 

Vzorka pôdy použitá pre stanovenie plutónia a amerícia podtlakovou chromatografiou 

je vzorka IAEA s označením 375. Táto vzorka sa používa ako referenčný materiál pre 

meranie rádionuklidov vo vzorke pôdy. Vzorka môže byť tiež použitá ako materiál pre 

kontrolu kvality a zhodnotenie kvality analytickej práce v laboratóriu, pre validáciu 

analytickej metódy a ako záruka kvality laboratória.  

 
4.2 Princíp metódy  

 
Sušenie a spaľovanie pôdy. 

Mikrovlnný rozklad vzorky. 

Zakoncentrovanie plutónia a amerícia metódou fluoridového zrážania. 

Chemická separácia rádionuklidov pomocou sorbentu TRU-resin od firmy Eichrom. 

Elúcia plutónia a amerícia z TRU Resin vhodnými elučnými činidlami. 

Spoluzrážanie Am a Pu s NdF3. 

Filtrácia vzorky. 

Meranie Am a Pu na alfa spektrometri a výpočet špecifickej aktivity z nameraných impulzov. 

 
4.3 Pomôcky a prístroje  

 
• Alfa spektrometer (Ortec, nízkopozaďový polovodičový detektor s kremíkovou 

povrchovou bariérou)  

• Pec  

• Laboratórna sušiareň  

• Mikrovlnná rúra  

• Centrifúga  

• Digitálne váhy  
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• Ultrazvuková vaňa  
• Infračervená lampa  
• Filtračné zariadenie  
• Tuffryn membránový filter s priemerom 25 mm a s veľkosťou pórov 0,2 m  
• Vákuový box  
• Čerpadlo  
• Sklenené kadičky  
• Petriho misky  
• Umelé skúmavky  
• Sklenený lievik  
• Plastové stričky  
• Odmerný valec  
• Pinzeta  
• Filtračný papier  
• Gumené podložky  
• Porcelánové tégliky  

 

4.4 Chemikálie  

 

• Kyselina fluorovodíková ( koncentrovaná )  
• Kyselina chlorovodíková ( koncentrovaná )  

• Kyselina chlorovodíková ( 1 mol.dm
-3 

)  

• Kyselina chlorovodíková ( 4 mol.dm
-3 

)  
• Kyselina dusičná ( koncentrovaná )  

• Kyselina dusičná ( 2 mol.dm
-3 

)  

• Kyselina dusičná ( 2,5 mol.dm
-3 

)  

• Kyselina dusičná ( 3 mol.dm
-3 

)  

• Kyselina dusičná ( 7 mol.dm
-3 

)  

• Kyselina dusičná ( 8 mol.dm
-3 

)  
• Hydroxid amónny ( koncentrovaný )  

• Hydrochinón ( 0,1 mol.dm
-3 

)  

• Dusitan sodný ( 3,5 mol.dm
-3 

)  

• Chlorid neodymu (1 mg.cm
-3 

)  
• Peroxid vodíka ( 30% )  
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• Etylalkohol  

• Nd-nosičový roztok ( 1 mg/ cm
3 
)  

• Kyselina askorbová ( 1,5 mol.dm
-3 

)  

• Šťavelan amónny ( 0,1 mol.dm
-3 

)  

• Dusičnan hlinitý ( 2 mol.dm
-3 

)  

• Kyselina boritá ( 2,5% )  

• Hydroxylamín ( 1,5 mol.dm
-3 

)  

• Fluorid lantanitý ( 2mg/ cm
3 
)  

 
4.5 Stopovacie rádionuklidy  
 

• 
243

Am: A = 0,116 Bq  

• 
242

Pu: A = 0,026 Bq  

 
4.6 Metodický postup  
 
4.6.1 Príprava vzorky  
 

1. Vzorka pôdy určená na analýzu je vysušená (pri 105 °C) a spálená (pri 550°C).  

2. Mikrovlnný rozklad vzorky. 

Rozklad prebieha v prítomnosti kyseliny dusičnej a v peroxide vodíka. 

Pracovné podmienky pre mikrovlnný rozklad: 

• teplota: 150-200 °C  

• čas: 40 min  

• hmotnosť vzorky: 1-20 g  

• prostredie: koncentrovaná HNO3, 30% H2O2  

3. Centrifugácia vzorky alebo filtrácia vzorky cez filtračný papier.  

4. Kvantitatívny prenos vzorky do kadičky a následné odparenie vzorky na horúcej 

platni.  

5. Odparenú vzorku rozpustíme v 8 mol.dm
-3 

kyseline dusičnej a nanesieme stopovacie 

rádionuklidy 
243

Am a 
242

Pu.  

V prípade, že vzorka neobsahuje ióny železa, pridáme pred redukciou 10 mg Fe
+3 

(z roztoku 

Fe(NO)3).  
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4.6.2 Zakoncentrovanie  

 

Zakoncentrovanie plutónia a amerícia metódou fluoridového zrážania.  

 

1 Po ochladení vzorky sa vyzráža Fe(OH)3 pomocou koncentrovaného NH4OH (pH 8). 

Vzorka sa zahrieva na horúcej platni 1 hodinu. Vzniknutá zrazenina sa centrifuguje. 

Zrazenina sa rozpustí v minimálnom objeme 8 mol.dm-3 
HNO3 a v 5 cm3 

30% H2O2, 

vzorka sa pomaly zahrieva a následne odparuje (tento krok sa opakuje). Vzorka sa 

rozpustí v 25 cm
3 
4 mol.dm

-3 
HCl a prenesie sa do plastovej nádoby.  

2. Nasleduje zrážanie LaF3 (a tiež spoluzrážanie amerícia a plutónia). K vzorke sa pridá 

10 cm
3 

1,5 mol.dm
-3 

NH2OH (redukuje Fe
3+ 

na Fe
2+

, Pu je v oxidačnom stupni +3/+4). 

Nasleduje zrážanie aktinidov. K vzorke sa pridá 2 mg La
3+ 

a nasledovne 3 cm
3 

koncentrovanej HF - zrazenina LaF3 (Fe
2+ 

zostáva v roztoku). Zrazenina sa prefiltruje.  

Týmto krokom sa zbavíme nielen železa ale aj prírodného uránu.  

 

3 Zrazenina sa na filtri rozpustí v 20 cm
3 

3 mol.dm
-3 

HNO3, v 2,5% H3BO3 (horúci 

roztok ). Následne sa pridá 6 cm
3 

7 mol.dm
-3 

HNO3; 7,5 cm
3 

2 mol.dm
-3 

Al(NO3)3 a 

1,25 cm
3 
1,5 mol.dm

-3 
kyseliny askorbovej – redukuje Pu

4+ 
do Pu

3+ 
.  

4 Po cca 20 minútach sa pridá 1 cm
3 
3,5 mol.dm

-3 
NaNO2 -oxiduje Pu

3+ 
do Pu

4+ 
.  

 

Takto upravená vzorka sa použije na separáciu stanovovaných rádionuklidov.  
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4.6.3 Separácia rádionuklidov  

 
Separácia rádionuklidov prebieha na vákuovom boxe pripojenom na čerpadlo, pomocou 

ktorého sa dajú regulovať prietokové rýchlosti roztokov. Firma Eichrom odporúča 

prietokovú rýchlosť pri nanášaní vzorky a elúcii stanovovaných rádionuklidov (v = 1 cm
3 

. min
-1 

) a pri premývaní sorbentu (v = 3 cm
3 
. min

-1 
). 

Dodržanie týchto prietokových rýchlostí je veľmi dôležité pre dôkladnú separáciu. 

Náplň kolóny TRU resin je približne 0,32 g. 

 
1 Kondiciovanie kolóny 2 mol.dm

-3 
HNO3 (10 cm

3
).  

2 Nanesenie vzorky.  

3 Premývanie kolóny 2 mol.dm
-3 

HNO3 (5 cm
3
).  

4 Premývanie kolóny (2 x 5 cm
3
) 0,1 mol.dm

-3 
NaNO2 v 2,5 mol.dm

-3 
HNO3 (10 cm

3
)   

(v = 1 cm
3
.min

-1 
) [NaNO2 - udržiava Pu v (IV) oxidačnom stave ].  

5 Premývanie kolóny 2 mol.dm
-3 

HNO3 (2 x 5 cm
3
).  

 
4.6.3.1 Elúcia amerícia  

 
Premývanie kolóny 9 mol.dm

-3 
HCl (5 cm

3
) a následne 4 mol.dm

-3 
HCl (20 cm

3
).  

 
4.6.3.2 Elúcia plutónia  

 
Premývanie kolóny 20 cm

3 
0,1 mol.dm

-3 
hydrochinón v (50 cm

3
) 4 mol.dm

-3 
HCl.  

 
4.6.3.3 Čistenie TRU-resin  

 
Premývanie kolóny 20 cm

3 
0,1 mol.dm

-3 
(NH4)2C2O4.H2O.  

 
4.6.4 Spoluzrážanie  

 
Odparené vzorky sa rozpustia v 1 mol.dm

-3 
HCl (3 x 2 cm

3
) a pomocou pipety sa opatrne 

prenesú do označených 10 cm
3 
plastových skúmaviek.  

Ku každej vzorke sa pridá koncentrovaná HF (0,5 cm
3
) a nosičový roztok Nd (0,1 cm

3
). 

Vzorky sa poriadne premiešajú a vložia sa do mraziaceho boxu na 30 min.  
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Po uplynutí tejto doby sa vzorky vyberú z mraziaceho boxu, vložia sa do ultrazvukového 

zariadenia na dokonalé premiešanie. 

Vzorky sú po premiešaní pripravené na filtrovanie. 

 

4.6.5 Filtrácia  

 

Vzorky sa filtrovali na filtračnom zariadení, ktoré sa upevnilo na vákuový box, ktorý 

bol pripojený na čerpadlo (použitím vákuového boxu sa výrazne skráti čas filtrácie). Filter 

(Tuffryn membránový filter s priemerom 25 mm a s veľkosťou pórov 0,2 m) sa na navlhčenú 

špeciálnu poréznu podložku umiestni lesklou stranou smerom dole.  

 

1 Filter sa premyje destilovanou vodou.  

2 Filter sa pred nanesením vzorky premyje utesňovacím roztokom (5 cm
3
), ktorý 

pozostáva z koncentrovanej HF (4 cm
3
), 1 mol.dm

-3 
HCl (46 cm

3
), NdCl3 o 

koncentrácií 1 mg.cm
-3 

(0,5 cm
3
) – tento roztok slúži na zmenšenie pórov filtra.  

3 Na filter sa nanesie vzorka.  

4 Filter sa premyje premývacím roztokom (2 x 2,5 cm
3
), ktorý pozostáva z 

koncentrovanej HF (1 cm
3
) a destilovanej vody (46 cm

3
).  

5 Filter sa niekoľko krát premyje destilovanou vodou (3 x 2 cm
3
) a malým množstvom 

etanolu.  

6 Filter s obsahom rádionuklidu sa umiestni na petriho misku a uloží sa pod IČ lampu na 

dokonalé vysušenie.  

Takto upravená vzorka je vhodná na alfa spektrometrické meranie.  

 

4.6.6 Spektrometrické meranie  

 

Alfa žiarenie emitované izotopmi plutónia a amerícia sa meria pomocou alfa spektrometrickej 

analýzy na nízkopozaďovom polovodičovom detektore s kremíkovou povrchovou bariérou.  
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5. Výpočty  
 

Výpočet detekčnej účinnosti  

 

šš

š

At
NE
.

=  (3)

 

kde E – detekčná účinnosť v energetickom intervale pre sledovaný rádionuklid,  

Nš – počet impulzov pre štandard,  

tš – doba merania štandardu ( s ),  

Aš – aktivita štandardu ( Bq ).  

 

Štandardná neistota účinnosti  
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2
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kde u(E) – štandardná neistota hodnoty E,  

E – detekčná účinnosť v energetickom intervale pre sledovaný rádionuklid,  

Nš – celkový počet impulzov štandardu,  

Nf – celkový počet impulzov pozadia,  

tš – doba merania štandardu (s),  

tf – doba merania pozadia (s),  

σ – štandardná neistota aktivity štandardu,  

Aš – aktivita štandardu (Bq).  

 

Chemický výťažok  
 

TT

T

AEt
NR

..
=  (5)

 

kde R – chemický výťažok stopovacieho rádionuklidu,  

NT – celkový počet impulzov stopovacieho rádionuklidu,  
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tT – doba merania stopovacieho rádionuklidu, 

E – detekčná účinnosť pre stopovací rádionuklid,  

AT – aktivita stopovacieho rádionuklidu (Bq). 

 
 
 
Štandardná neistota chemického výťažku 
 

( ) 2

2

2

2

.
s

T

T

T

T

A

t
N

t
N

RRu σ
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=  (6)

 
kde u ( R ) – štandardná neistota chemického výťažku,  

R – chemický výťažok,  

NT – celkový počet impulzov stopovacieho rádionuklidu,  

tT – doba merania stopovacieho rádionuklidu (s),  

σ – štandardná neistota aktivity štandardu,  

Aš – aktivita štandardu (Bq). 

 

Aktivita vzorky 

 

RQEt
Na

vz

vz

...
=  (8)

 

kde a – aktivita vzorky (Bq.kg-1),  

Nvz – celkový počet impulzov vzorky,  

Tvz – doba merania vzorky (s),  

E – detekčná účinnosť,  

Q – hmotnosť vzorky (kg),  

R – chemický výťažok. 
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Neistota aktivity vzorky  

 

( ) 2

2

.

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

vz

vz

vz

vz

t
N

t
N

aau  (8)

 

kde u ( a ) – hodnota neistoty aktivity vzorky,  

a – aktivita vzorky,  

Nvz – celkový počet impulzov vzorky,  

tvz – doba merania vzorky.  

 

Štandardná neistota aktivity vzorky  

 

( ) ( ) ( )
2

2

2

2

2

2

.)(
E
Eu

R
Ru

a
auaau ++=  (9)

 

Rozšírená neistota aktivity  

 

U(a) = 2.u(a) (10)

 

kde U(a) – rozšírená neistota aktivity vzorky,  

u(a) – štandardná neistota aktivity vzorky.  
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6. Výsledky merania a diskusia 

 
Tabuľka č.6: Prehľad údajov použitých pri výpočtoch.  

 

 
 

Tabuľka č.7: Namerané a vypočítané hodnoty pre amerícium.  

 
 
E  - detekčná účinnosť detektora: pre komoru 2 DN je 0,211 ± 0,005  

m  - hmotnosť vzorky ( kg )  

N 243Am - počet impulzov stopovacieho rádionuklidu  

N 241Am - počet impulzov 
241

Am vo vzorke  

R - chemický výťažok stopovacieho rádionuklidu, ktorý je uvedený v percentách  

a  - merná aktivita vzorky ( Bq.kg
-1 

) uvedená s rozšírenou neistotou aktivity vzorky  

 

Tabuľka č.8: Namerané a vypočítané hodnoty pre 
242

Pu a 
239

Pu.  
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E  - detekčná účinnosť detektora: pre komoru 2 DN je 0,211 ± 0,005  

m  - hmotnosť vzorky ( kg )  

N 242Pu - počet impulzov stopovacieho rádionuklidu  

N 239Pu - počet impulzov 
239

Pu vo vzorke  

R  - chemický výťažok stopovacieho rádionuklidu, ktorý je uvedený v percentách  

a - merná aktivita vzorky (Bq.kg
-1

) uvedená s rozšírenou neistotou aktivity vzorky  

 

 

Tabuľka č.9: Namerané a vypočítané hodnoty pre 
238

Pu.  

 
 

E -detekčná účinnosť detektora: pre komoru 2 DN je 0,211 ± 0,005  

m - hmotnosť vzorky (kg)  

N238Pu -počet impulzov 
238

Pu vo vzorke  

a -merná aktivita vzorky (Bq.kg
-1

) uvedená s rozšírenou neistotou aktivity vzorky  

 

Hodnota MDA ( minimálna detekovateľná aktivita ): pre detektor 2DN je 8.10
-4 

Bq.  

 

 

Tabuľka č.10: Deklarované hodnoty pre vzorku pôdy IAEA s označením 375.  

 
 

Pôda IAEA-375 bola použitá pri všetkých vzorkách. V tabuľkách č.7 až č.9 sú 

uvedené hodnoty chemických výťažkov a hodnoty špecifickej aktivity jednotlivých vzoriek. 

Pre každý rádionuklid bolo vypočítané z priemernej hodnoty špecifickej aktivity rádionuklidu 
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aj z-skóre, čo je metóda na posúdenie kvality výsledkov merania. Táto hodnota sa vypočíta z 

referenčnej hodnoty, z nameranej hodnoty a zo skutočnej smerodajnej odchýlky. Pre 

amerícium je hodnota z-skóre 1,66; pre 
239

Pu je hodnota zskóre 2 a pre 
238

Pu je hodnota z-

skóre 1,75. Kritérium pre výsledky štatistického hodnotenia podľa ISO/IEC Guide 43 je pre z-

skóre:   |z| ≤ 2 = vyhovujúce  

2 <|z|< 3= sporné  

|z| ≥ 3 = nevyhovujúce  

Podľa tohto testu sú všetky výsledky špecifickej aktivity pre dané rádionuklidy 

vyhovujúce.  

 

Tabuľka č.8 predstavuje referenčné hodnoty aktivity rádionuklidov, ktoré uvádza 

IAEA. Tieto hodnoty sú uvedené na porovnanie s dosiahnutými výsledkami merania v tejto 

rigoróznej práci. Vzorky s nižšou hmotnosťou ( 20g ) spadajú do intervalu hodnôt 

špecifických aktivít rádionuklidov, ktoré uvádza IAEA. Z toho vyplýva, že daná metodika je 

vhodná pre vzorky s hmotnosťou cca 20g a môže byť používaná pre stanovenie týchto 

rádionuklidov v chemických laboratóriách.  

Vzorka s hmotnosťou 40g sa nachádza mimo deklarovaných hodnôt špecifických 

aktivít, ktoré uvádza IAEA. Keďže táto vzorka mala nízke chemické výťažky a aj nízke 

hodnoty špecifickej aktivity bolo by vhodné vzorku niekoľko násobne zakoncentrovať 

predtým, ako je nanesená na TRU Resin ( niekoľko násobná filtrácia alebo použitie 

extrakčného systému od firmy Eichrom vhodného na zakoncentrovanie amerícia a plutónia ). 

Niekoľko násobným zakoncentrovaním rádionuklidov môžeme zvýšiť kapacitu kolóny.  

 
Podľa výsledkov, ktoré sú uvedené v tabuľke je zrejmé, že podtlaková chromatografia s 

využitím extrakčného systému od firmy Eichrom je veľmi vhodnou metódou pre separáciu 

alfa rádionuklidov zo vzoriek životného prostredia.  
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7. Záver  
 

Táto rigorózna práca bola realizovaná za účelom overenia možnosti použitia metód 

podtlakovej chromatografie na stanovenie alfa rádionuklidov vo vzorkách pôdy na základe 

hodnôt chemických výťažkov rádiochemickej analýzy a porovnaním získaných špecifických 

aktivít 
241

Am a rádioizotopov plutónia 
238

Pu a 
239

Pu vo vzorkách referenčného materiálu-pôdy 

IAEA s označením 375. Separácia α-rádionuklidov bola založená na extrakcií plutónia a 

amerícia za použitia extrakčného systému TRU Resin od firmy Eichrom. Príprava vzorky na 

spektrometrické stanovenie bola rozdelená do viacerých etáp. Každá z týchto etáp je dôležitá 

a je dôležité ju vykonávať s veľkou precíznosťou, pretože pôda je zložitá matrica rôznych 

prvkov.  

Prvým krokom bolo sušenie a spaľovanie pôdy. Druhým veľmi dôležitým krokom bol 

mikrovlnný rozklad vzorky. Ďalším dôležitým krokom bolo zakoncentrovanie amerícia a 

plutónia. Na zakoncentrovanie plutónia a amerícia bola použitá metóda fluoridového zrážania. 

Táto metóda zahŕňa vyzrážanie železa, zrážanie fluoridu lantanitého a spoluzrážanie amerícia 

a plutónia. Jedná sa o časovo náročnú metódu. Jednotlivé kroky ako sú napr. filtrácia a 

odparovanie zaberú aj niekoľko hodín.  

Ďalšou etapou stanovenia bola separácia amerícia a plutónia od ostatných aktinidov, 

od prvkov vzácnych zemín a ostatných interferentov. Celá táto etapa je založená na princípe 

zmeny oxidačného čísla. Plutónium môže byť oxidovaný do (IV) oxidačného stupňa 

peroxidom vodíka, kyselinou dusičnou a dusitanom sodným ( dusitan sodný sa používa aj na 

udržanie tohto oxidačného stavu) a redukovaný do (III) oxidačného stupňa redukčnými 

činidlami akým je napr. kyselina askorbová. Aj v tejto práci boli použité rôzne koncentrácie 

kyseliny dusičnej, kyselina askorbová a dusitan sodný.  

Na elúciu amerícia bola použitá 9 mol.dm
-3 

a 4 mol.dm
-3 

kyselina chlorovodíková je to 

veľmi vhodné elučné činidlo. Na elúciu plutónia bol použitý hydrochinón s koncentráciou 0,1 

mol.dm
-3 

v 4 mol.dm
-3 

kyseline chlorovodíkovej. Pri tomto elučnom činidle treba dávať veľký 

pozor, pretože pri odparovaní má tendenciu kryštalizovať na stenách nádoby, preto sa vzorka 

s plutóniom pri odparovaní dolievali do keramického téglika postupne po malých množstvách 

pre minimalizáciu možných strát. Po separácii a elúcii nasledovalo spoluzrážanie s NdF3 a 

filtrácia vzoriek.  
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Všetky namerané a vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľkách č.6 až č.9. Hodnoty 

mernej aktivity pre 
241

Am sú v rozmedzí od 0,069 do 0,148 Bq.kg
-1

, pre 
239

Pu sú hodnoty 

aktivity v rozmedzí od 0,112 do 0,323 Bq.kg
-1 

a pre 
238

Pu sú hodnoty mernej aktivity v 

rozmedzí od 0,011 do 0,071 Bq.kg
-1

.  

Podtlaková chromatografia s využitím extrakčného materiálu od firmy Eichrom je 

vhodnou metódou pre stanovenie vzoriek s nižšou hmotnosťou. Pre tento experiment boli 

použité vzorky s hmotnosťou 20 g a jedna vzorka s hmotnosťou 40 g. Pri vzorke s 

hmotnosťou 40 g boli nízke chemické výťažky ako aj hodnoty špecifickej aktivity, čo môže 

byť zapríčinené nízkou kapacitou kolóny. Pri vzorkách pôdy s väčšou hmotnosťou by bolo 

nutné viacnásobné zakoncentrovanie alfa rádionuklidov a to napr. viacnásobnou filtráciou.  

Podtlakový systém je vhodné zariadenie pre rôzne separácie v chemickom laboratóriu, 

pretože výrazne znižuje čas separácie a je to pomerne jednoduché zariadenie s jednoduchou 

údržbou.  
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9. Summary  
 

This rigorous thesis was realize for the purpose verification availability of vacuum 

chromatography methods to determination alpha radionuclides in soil sample to based values 

chemical yields by radiochemical analysis and comparing with acquired specific activities of 
241

Am and radioisotopes of plutonium 
238

Pu and 
239

Pu in reference samples-soil of IAEA-375. 

Separation of α radionuclides was based on extraction of plutonium and americium with using 

of extraction system TRU Resin from Eichrom Company.  

Preparation of samples for spectrometric determination was divided into several 

stages. Each of the stage is important and it is very important to deal with it with great 

precision, because the soil sample is complex matrix of various elements. The first step was 

drying and burning soil. The second very fundamental step was microwave decomposition of 

sample. Next important step was to pre-concentration of americium and plutonium. Method of 

fluoride precipitation was used for pre-concentration of plutonium and americium. This 

method involves precipitation of iron, precipitation of lanthanum fluoride and co-precipitation 

of americium and plutonium. This method is very exacting from the time.  

Other stage of determination was separation of americium and plutonium from the 

other actinides, rare earths and other interfere. Whole this stage is based upon principles of 

oxidation numbers changes. Plutonium can be oxidated to (IV) of oxidation state by hydrogen 

peroxide, nitric acid and sodium nitrite ( sodium nitrite is use also on preservation this 

oxidation state ) and reduce into (III) of oxidation state by reductions reagents, e.g. ascorbic 

acid. Also in this work were used different concentrations of nitric acid, ascorbic acid and 

sodium nitrite.  

For elution of americium were used 9 mol.dm
-3 

and 4 mol.dm
-3 

of hydrochloric acid. 

For elution of plutonium was used hydroquinone in the 4 mol.dm
-3 

HCl. When it was 

evaporating it tend to crystallize on walls bowls, therefore the sample with plutonium while 

was evaporating I was gradually filling it up in ceramic cup after little number for minimizing 

possible loss. After separation and elution followed co-precipitation with NdF3 and filtration 

samples.  

All measured and calculated values are presented in table’s no.6 – 9. Values of 

specific activities for 
241

Am are from 0,069 to 0,148 Bq.kg
-1

, values of specific activities for 
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239
Pu are from 0,112 to 0,323 Bq.kg

-1 
and values of specific activities for 

238
Pu are from 0,011 

to 0,071 Bq.kg
-1 

.  

The vacuum chromatography with used of extraction material from Eichrom is 

suitable method for determination of samples with lower weight. For this experiment were 

used of samples with weight of 20 grams and one sample was with weight of 40 grams. For 

the sample with weight of 40 grams were low chemical yields and were low values of specific 

activities, because the columns have low volume. For soil sample with larger of weight is 

required multiple pre-concentration alpha radionuclides, e.g. multiple filtration.  

The vacuum system is suitable equipment for various separations in the chemical 

laboratory, because this system markedly reduces the time separation and this equipment is 

relatively simple with of simple maintenance.  
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ABSTRAKT 
 

 

 

Mgr. Dávid Harvan: Kombinované stanovenie uránu metódami alfa spektrometrie 

s hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov SIMS 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie 

Rigorózna práca, 63 strán, 11 obrázkov, 4 uverejnené príspevky, 2009 

Vedúci rigoróznej práce: Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. 

 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť, či existuje závislosť medzi odozvou rádiometrickej 

metódy – alfa spektrometrie a povrchovo – citlivej metódy – hmotnostnej spektrometrie 

sekundárnych iónov (SIMS). 

Sledovaným prvkom bol urán, resp. jeho prírodné izotopy. Preparáty (disky 

s nehrdzavejúcej vysokoleštenej ocele) s obsahom izotopov uránu vhodné na analýzu oboma 

spektrometrickými metódami boli pripravované metódou elektrodepozície. Po ukončení 

elektrodepozície a úprave preparátov bola vykonaná najskôr alfa spektrometria, ktorá poskytla 

hodnoty aktivity v Bq, resp. plošné hmotnosti izotopov uránu ich prepočítaním. Následne boli 

preparáty analyzované hmotnostným spektrometrom sekundárnych iónov TOF – SIMS IV 

v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave. Výsledkom boli namerané relatívne 

intenzity uránu 238. Vyhodnotenie závislostí relatívnych intenzít zo SIMS v závislosti od 

plošnej aktivity, resp. plošnej hmotnosti  poukázali na možné využitie SIMS aj 

v kvantitatívnej analýze kontaminácie povrchov materiálov izotopmi uránu, najmä izotopom 
238U. 

 

Kľúčové slová: Alfa spektrometria; alfa spektrum; analýza mikrosondou; 

elektrodepozícia; experimentálne dáta; hmotnostná spektrometria; 

kontaminácia; kvantitatívna chemická analýza; rádiochemická analýza; 

regresná analýza; urán 234; urán 235; urán 238 
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ABSTRACT 
 

 

MSc. Dávid Harvan: The Combined Measurement of Uranium by Alpha Spectrometry 

and Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Nuclear 

Chemistry 

Doctorate viva voce thesis, 63 pages, 11 figures, 4 published supplements, 2009 

Supervisor: Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. 

 

The aim of thesis was to found the dependence between radiometric method – alpha 

spectrometry and surface sensitive method – Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS).  

Uranium or naturally occurring uranium isotopes were studied. Preparates (high polished 

stainless steel discs) with uranium isotopes were prepared by electrodeposition. Preparates 

were measured by alpha spectrometry after electrodeposition and treatment. It gives surface 

activities. Weights, as well as surface´s weights of uranium isotopes were calculated from 

their activities. After alpha spectrometry preparates were analyzed by TOF – SIMS IV in 

International Laser Centre in Bratislava. By the SIMS analysis intensities of uranium-238 

were obtained. The interpretation of SIMS intensities vs. surface activity, or surface’s weights 

of uranium isotopes indicates the possibility to use SIMS in quantitative analysis of surface 

contamination by uranium isotopes, especially 238U. 

 

Keywords:  Alpha spectrometry; alpha spectra; alpha dosimetry; contamination; 

electrodeposition; experimental data; mass spectrometry; microprobe analysis; 

quantitative chemical analysis; radiochemical analysis; regression analysis; 

uranium 234; uranium 235; uranium 238 
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POUŽITÉ SKRATKY A SYMBOLY 
 

JE  – jadrová elektráreň 

MAAE  – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA – International Atomic 

Energy Agency) 

PWR  – z angl. Pressurized Water Reactor – tlakovodný reaktor, analóg sovietskeho typu 

VVER 

SIMS – Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (z angl. Secondary Ion Mass 

Spectrometry) 

 

A  – aktivita preparátu [Bq] 

Mr  – relatívna molekulová hmotnosť [g.mol-1] 

m  – hmotnosť [g] 

NA  – Avogadrova konštanta [mol-1] 

T1/2  – doba polpremeny [s] 
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Úvod 
 

Objav, výskyt a používanie rádioaktívnych prvkov viedol k začleneniu rádiochemických 

analýz k najdôležitejším nástrojom na sledovanie fenoménu rádioaktivity.  

Urán patrí medzi najdôležitejšie rádioaktívne prvky, svoje využitie našiel najmä v jadrovej 

energetike. Toxicita a rádiotoxicita, aj jeho použitie (aj jeho niektorých izotopov) viedlo 

k značnému bádaniu a vývoju metodík na jeho kvantifikáciu v rôznych matriciach. 

Rádiochemické metódy v sebe zahŕňajú množstvo chemických a fyzikálno–chemických 

úprav, ktoré sú potrebné na presnú kvantifikáciu sledovaného prvku, resp. izotopu. V súčasnej 

dobe je možnosť využiť aj iné nerádiometrické metódy na stanovenie rádioaktívnych prvkov, 

resp. izotopov, ktoré nepotrebujú toľko predúpravných krokov ako rádiochemické metódy. 

Jednou z takýchto metód je aj hmotnostná spektrometria.  

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (ďalej len SIMS) je vhodná povrchovo – 

citlivá metóda, určená predovšetkým na kvalitatívnu analýzu. Napriek tomuto tvrdeniu, 

kvantitatívna analýza je možná použitím kalibrácie. Ako doplňujúca metóda bola v tejto práci 

využitá alfa spektrometria. 

Cieľom rigoróznej práce je pokus o vytvorenie možných kalibračných závislostí zo 

získaných výsledkov – relatívnych intenzít iónových maxím zo SIMS a aktivít z alfa 

spektrometrie, a zosumarizovať získané výsledky z kombinovaného stanovenia uránu 

metódami alfa spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS). Ďalej 

práca prináša zhodnotenie použitia tejto metódy s prihliadnutím na praktické možnosti pre 

ostatné rádioaktívne izotopy, ako aj publikované autorove príspevky. 
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Výsledky a diskusia  
 

Preparáty vhodné na analýzu metódami alfa spektrometrie a SIMS boli pripravované 

metódou elektrodepozície na oceľový disk. Na tomto disku sa elektrolyticky vylúčili izotopy 
234,235,238U z pripravených roztokov štandardov UO2(NO3)2.6H2O. Elektrodepozičná cela 

a oceľový disk po elektrodepozícii je znázornený na nasledujúcich obrázkoch. 

 

Obrázok 1: Schematický diagram zapojenia 
elektrodepozičnej cely 

 

Obrázok 2: Disk z nehrdzavejúcej  
vysokoleštenej ocele po 
elektrodepozícii 

 

 

Po elektrodepozícii nasledovala alfa spektrometria a získanie početnosti izotopov uránu. 

Tie boli následne prepočítané na aktivity a z toho boli vypočítané hmotnosti, resp. plošné 

hmotnosti izotopov uránu podľa rovnice [1]: 

 

2/1.
2ln.

. T
N

MAm
A

r= ,         [1] 

 

kde A je aktivita [Bq]; Mr je relatívna molekulová hmotnosť [g.mol-1]; NA je Avogadrova 

konštanta [mol-1]; T1/2 je doba polpremeny [s]. 

Po alfa spektrometrii boli vzorky analyzované v Medzinárodnom laserovom centre 

v Bratislave prístrojom TOF–SIMS IV. Výsledkom boli hmotnostné spektrá a intenzity 

iónových maxím izotopov uránu a ich iónových asociátov.  
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Obrázok 3: Hmotnostné spektrum získané zo SIMS s vyznačenými iónovými maximami 

234U+, 235U+ a 238U+ 
 

V príspevkoch na 9. Banskoštiavnických dňoch 2007 [1] a na XXIX. Dňoch radiačnej 

ochrany v Koutech nad Desnou 2007 [2] boli prezentované úvodné výsledky. Tie zhŕňali 

získané závislosti SIMS intenzít izotopov uránu s ich alfa aktivitami. Tieto výsledky 

poukazovali na možné využitie SIMS v kvantitatívnej analýze. Poukazovali však na potrebné 

doplňujúce stanovenia (neistoty merania, stanovenie minimálne detekovateľnej hmotnosti) 

a na odchýlky od linearity pri nízkoaktívnych (nízka plošná hmotnosť izotopov uránu) 

preparátov, ktoré je možné sledovať na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok 4: Závislosť SIMS Intenzity [counts] pri m/z = 234 od aktivity 234U [Bq] 
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Obrázok 5: Závislosť SIMS Intenzity [counts] pri m/z = 235 od aktivity 235U [Bq] 

y = 6629,6x
R2 = 0,9765
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Obrázok 6: Závislosť SIMS Intenzity [counts] pri m/z = 238 od aktivity 238U [Bq] 
 

V príspevku na Študentskej vedeckej konferencii 2008 [3] na Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave boli prezentované doplnené lineárne závislosti izotopov 

uránu, ktoré by bolo možné využiť ako kalibračné krivky pre stanovenie povrchovej 

kontaminácie izotopmi uránu. Spojený kalibračný graf pre všetky 3 izotopy uránu je 

zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 7: Závislosť medzi SIMS intenzitami [cts] izotopov uránu a ich aktivitami [Bq] 

 

V diplomovej práci Harvana D. [4] bola odskúšaná analýza dát zo SIMS použitím 

softvéru PeakFit®. Touto doplňujúcou analýzou bolo zistené, že plochy iónových maxím pri 

m/z 234 a 235 sú takmer rovnaké, a z toho vyplynulo, že iónové maximá nebolo možné 

priradiť k izotopom 234U a 235U, ale patrili rôznym atómom alebo molekulám sekundárnych 

iónov odprášených z povrchu disku, resp. ich bolo možné priradiť pozadiu prístroja. 
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Obrázok 8: Závislosť plochy iónového maxima pri m/z = 234 (PeakFit®)od plošnej hmotnosti 

ms 234U [pg.cm-2] 
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Obrázok 9: Závislosť plochy iónového maxima pri m/z = 235 (PeakFit®)od plošnej hmotnosti 

ms 235U [ng.cm-2] 

 

V príspevku uverejnenom na 4. Rádiobiologickej konferencii na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva v Košiciach [5] boli prezentované výsledky s kvantitatívneho 

stanovenia uránu pomocou SIMS, resp. izotopu 238U. Získaná lineárna závislosť SIMS 

intenzity (plochy iónového maxima) pri m/z 238 od aktivity, resp. plošnej hmotnosti 238U, 

bola použitá na overenie použiteľnosti metodiky v kvantitatívnej analýze plošnej 

kontaminácie s 238U. Použité kalibračné krivky sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch.  
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Obrázok 10: Závislosť SIMS intenzity[counts]  pri m/z = 238 od plošnej hmotnosti 238U 

[μg.cm-2] 
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Obrázok 11: Závislosť SIMS intenzity [counts] pri m/z = 238 od aktivity 238U [Bq] 

 

Na overenie boli pripravené 2 vzorky. Rozdiel vzoriek bol v ich pôvode. Vzorka 

s označením VÚVH bola kvapalná vzorka, vzorka s označením CO bola tuhá vzorka 

rozpustená v koncentrovanej HNO3. Obe vzorky boli pripravené metódou elektrodepozície na 

oceľové disky. Pri vzorke s označením VÚVH bola vypočítaná plošná hmotnosť, resp. 

aktivita 238U zo získaných SIMS intenzít takmer v zhode so skutočnými hodnotami získanými 

z alfa spektrometrie. Pri vzorke s označením CO bola vypočítaná hmotnosť, resp. aktivita 
238U zo získaných SIMS intenzít dvojnásobne vyššia, ako boli hodnoty získané z alfa 
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spektrometrie. Tento jav bol prisúdený matricovému efektu vo vzorke. Štandardy ako aj 

vzorka s označením VÚVH boli pripravované z vodných roztokov, iba vzorka s označením 

CO bola pripravená z tuhej látky rozpustenej v koncentrovanej HNO3.  
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Záver a zhodnotenie 
 

Cieľom rigoróznej práce bolo zosumarizovať získané výsledky z kombinovaného 

stanovenia uránu metódami alfa spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych 

iónov (SIMS). V uverejnených príspevkoch boli postupne opísané závislosti SIMS intenzít 

s aktivitami, resp. plošnými hmotnosťami prírodných izotopov uránu.  

Vyhodnotením dát zo SIMS softvérom PeakFit® sa dospelo k názoru, že iónové maximá 

a teda aj plochy iónových maxím pri m/z 234 a 235 nie je možné jednoznačne priradiť 

izotopom 234U a 235U, preto nie je možné použiť metódu SIMS na kvantitatívne vyhodnotenie 

týchto izotopov uránu. 

Na základe dostatočnej lineárnej závislosti (R2 = 0,9765) SIMS intenzít s alfa aktivitami, 

resp. prepočítanými plošnými hmotnosťami 238U na sledovaných preparátoch je možné použiť 

metódu SIMS na kvantitatívne stanovenie povrchovej kontaminácie uránom 238. 

Na overenie metodiky a lineárnej závislosti SIMS intenzity od aktivity, resp. plošnej 

hmotnosti 238U sa použili 2 vzorky. Pri vzorke s označením VÚVH sa SIMS analýzou 

podarilo získať takmer totožný výsledok ako z alfa spektrometrie. Pri vzorke s označením CO 

bol výsledok aktivity, resp. plošnej hmotnosti vypočítaný z lineárnej závislosti dvojnásobne 

vyšší ako výsledok z alfa spektrometrie. Tento jav bol prisúdený matricovému efektu vo 

vzorke. 

Všeobecne, SIMS má širokospektrálne využitie v analýze nielen povrchov materiálov, ale 

aj analýze rádionuklidov a rádioizotopov prvkov, čo už bolo skôr opísané (Ref. 4, str. 18 – 

27). Pre krátkožijúce rádionuklidy by bolo možné sa stretnúť s problémami pri možných 

SIMS analýzach z hľadiska ich množstva v chemickej forme, resp. prípadné vyššie 

koncentrácie by znamenali aj vyššie aktivity, čo by zároveň mohlo viesť k zvýšeniu 

radiačného rizika pre pracovníkov. Napriek tomu bolo cieľom vytvoriť približne jednoduchú 

metodiku použiteľnú aj pre iné rádionuklidy a rádioizotopy.  

Jednou z možných ďalších možností stanovenia a využitia SIMS sa zaoberala vo svojom 

príspevku Strišovská J. a kolektív autorov [6] na izotope 232Th. Príspevok sumarizoval 

predbežné výsledky a využil SIMS aj na hľadanie, resp. objasnenie uniformity vylúčeného 
232Th na oceľových diskoch. V ďalšom príspevku autorov [7] sa pozorovala závislosť medzi 

SIMS intenzitami štandardov 232Th+ a ich plošnými hmotnosťami vypočítanými z aktivít, ale 

regresný koeficient mal nízku hodnotu (R2 = 0,7528). SIMS analýzou sa zistilo, že tórium je 

prevažne viazané v rôznych chemických formách. 
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Ďalšou, a veľmi významnou oblasťou, v ktorej by SIMS (a aj možné závislosti) našla 

využitie je jadrová energetika a charakterizácia materiálov používaných a použitých (rozumej 

aktivované časti zariadenia jadrovej elektrárne – reaktorové materiály, parogenerátorové 

trubky, palivové články, skorodované materiály a inkorporácia rádionuklidov, vplyv 

dekontaminácie na dôležité časti zariadení a pod.). Takto bola metóda SIMS použitá pri 

výskumnom koordinovanom programe MAAE s názvom Dekontaminácia a vyraďovanie 

jadrových zariadení. Anglický riešiteľ Pick [8] sa zaoberal charakterizáciou rádioaktívnych 

usadenín na povrchoch materiálov primárneho okruhu v JE typu PWR.  

Na podobné účely využíva túto techniku aj Inštitút pre transuránové prvky [9] 

v Eggenstein – Leopoldshafen neďaleko Karlsruhe v oblasti materiálového výskumu aj 

v jadrovo – chemickom výskume. 

Na záver je potrebné dodať, že práca nemala za cieľ nahradiť rádiometrické metódy ani 

rádiochemické metódy, ale využiť potenciál povrchovo – citlivej metódy aj v jadrovej chémii. 
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ABSTRAKT 

Mgr. Marcela Ježíková : Sledovanie modelu prekrytia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov  

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie  

Rigorózna práca, 68 strán, 2009 

Konzultant: Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. 

 

Predmetom predkladanej rigoróznej práce odôvodnenie budovania a následného sledovania 
modelu konečného prekrytia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach, pretože 
je to jedna z dôležitých inžinierskych bariér významne zamedzujúca úniku rádioaktívnych látok do 
okolia a zabezpečujúca tak ochranu pred ionizujúcim žiarením.   

Práca zahŕňa teoretickú časť, ktorej súčasťou je charakterizácia rádioaktívnych odpadov, popis 
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a zhrnutie vykonaných prípravných prác pred vybudovaním 
modelu prekrytia, ktoré zahŕňali najmä výber vhodných veličín a parametrov a vytvorenie plánu ich 
monitorovania počas dlhej doby sledovania za účelom hodnotenie stavu tejto bariéry z dôvodu 
zabezpečenia minimalizácie prípadných únikov rádioaktívnych látok z RÚ RAO. 

Praktická časť obsahuje hodnotenie získaných hodnôt sledovaných parametrov a veličín na 
vybudovanom modeli prekrytia RÚ RAO v Mochovciach počas rokov 2006-2008.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kľúčové slová : republikové úložisko, rádioaktívne odpady, nakladanie s rádioaktívnymi 
odpadmi, model prekrytia, zneškodnenie RAO 
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ABSTRACT 

Mgr. Marcela Ježíková : Sledovanie modelu prekrytia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov  

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Nuclear Chemistry  

Rigorous work, 68 pages, 2009 

Consultant: Assoc. Prof. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. 

The subject of this rigorous report is justification of cover model building at radiowaste 
repository in Mochovce as a very important engineering barrier preventing significant release of 
radioactive substances into the environment and providing protection against ionizing radiation.  

This rigorous report includes a theoretical part, which describes radioactive waste 
characterization, radioactive waste management and summary of the preliminary activities prior to the 
building cover model, particularly involving the selection of appropriate variables and parameters and 
creation of monitoring plan during the long term monitoring for evaluation of this barrier in order to 
ensure minimization of any leak of radioactive substances from RAW.  

The next part includes evaluation of the values of parameters and variables to build cover 
model of RAW in Mochovce during 2006-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Key words : radioactive repository, radioactive waste, radioactive waste management, cover 
model, disposal of radioactive waste 
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Zoznam skratiek a symbolov 
 
 
DOE  Ministerstvo energetiky USA  
EPA   Agentúra pre ochranu životného prostredia 
EÚ  Európska únia 
IRAO   Inštitucionálny rádioaktívny odpad 
JE  Jadrové elektráreň 
MAAE, IAEA Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu 
MSVP  Medzisklad vyhoretého paliva 
RAO  Rádioaktívne odpady 
RAW  Radiowaste repository 
RÚ RAO Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 
SHMÚ   Slovenský hydrometeorologický ústav 
SPU  Slovenská poľnohospodárska univerzita 
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STN  Slovenská technická norma 
VBK  Vláknobetónový kontajner 
VJP  Vyhoreté jadrové palivo 
ŽP  Životné prostredie 

 

 

ÚVOD 

Pri výrobe elektriny v jadrovej elektrárni (JE) počas prevádzky vznikajú rádioaktívne odpady 
(RAO) a vyhoreté jadrové palivo (VJP). Okrem toho RAO vznikajú aj počas vyraďovania JE 
z prevádzky po skončení doby jej životnosti. Ďalším zdrojom tohto špeciálneho typu odpadu je 
priemysel, medicína, výskum, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, geológia, ekológia, 
vodohospodárstvo i archeológia. Okrem jadrovej energetiky teda existuje mnoho ďalších spôsobov 
využitia rádionuklidov a ionizujúceho žiarenia, ktoré sú zdrojom nízkoaktívneho a stredneaktívneho 
odpadu, označovaného ako inštitucionálny rádioaktívny odpad (IRAO) [1].  

RAO musia byť od životného prostredia (ŽP) oddeľované presne stanoveným systémom 
opatrení tak, aby do neho neprenikli ani po tisícich rokoch, pretože je dostatočne známa ich 
nebezpečnosť. Systém opatrení je viazaný na prísne hygienické limity, ktorými sa riadi zaobchádzanie 
s RAO. Uloženie RAO musí vylučovať akékoľvek ohrozenie ŽP. Rádioaktívne odpady a nutnosť ich 
zneškodňovania sú prakticky jediným negatívnym javom v rozvoji jadrovej energetiky. 

Slovenská republika je členským štátom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) 
od 1.4.1998. V tomto roku bol Slovenským parlamentom prijatý zákon o mierovom využívaní atómovej 
energie, tzv. Atómový zákon č. 130/1998 Z. z. [2]. V Slovenskej republike jestvuje niekoľko 
organizácií, ktoré sa zaoberajú čiastkovými úlohami problematiky nakladania s RAO (legislatíva, vznik, 
úprava, transport, skladovanie, ukladanie). 

Najdôležitejšou úlohou je minimalizácia rádioakívnych odpadov. Z tohto dôvodu bolo, je a bude 
vždy potrebné navrhovať, zdokonalovať a využívať rôzne spôsoby likvidácie týchto odpadov. Pred 
samotným návrhom technológie spracovania  a úpravy RAO je potrebné poznať základné fyzikálno-
chemické vlastnosti RAO a ich rádionuklidové zloženie. Technológie musia byť založené na 
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dôkladnom spracovaní RAO - zmenšenie objemu odparovaním, spaľovaním, tlakom a pod,  
a následne úpravou do formy vhodnej na uloženie na úložisko. Rigorózna práca okrajovo, na 
teoretickej úrovni, opisuje rôzne spôsoby spracovania a úpravy RAO vzniknutých pri prevádzke 
jadrových elektrární na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnej dobe sa bežne realizuje aj 
skladovanie nízkoaktívnych a stredneaktívnych RAO. Nielen RAO z JE, ale aj inštitucionálne RAO, sa 
zvyčajne skladujú v mieste svojho vzniku, alebo v zariadeniach špeciálne skonštruovaných pre tento 
účel. Pri dočasnom skladovaní (až niekoľko desiatok rokov) stále klesá rádioaktivita odpadov, čo 
uľahčuje neskoršiu manipuláciu s nimi. V priebehu doby skladovania taktiež môže dôjsť k 
zdokonaleniam v metódach úpravy a ukladania RAO, čo dovoľuje realizovať tieto činnosti na vyššej 
úrovni než v dobe vzniku týchto RAO.  

Po skladovaní a úprave RAO prichádza na rad etapa ich ukladania. Existujú rôzne projekty 
trvalých úložísk, ktoré sa rozdeľujú do troch hlavných kategórií - úložiská povrchové, podpovrchové a 
hlbinné. Povrchové úložiská, takým typom je aj RÚ RAO v Mochovciach, slúžia na trvalé uloženie 
nízko a stredneaktívnych RAO počas doby dovoľujúcej predpokladať, že ešte budú stále vedené 
záznamy o lokalite a jej použití. To je dôležité z toho dôvodu, že povrchové úložiská sú ľahko 
dostupné a samotná lokalita úložiska by nakoniec mala byť uvoľnená k neobmedzenému využitiu. 
Úložisko má vždy niekoľko bezpečnostných bariér a monitorovací systém. Povrchové úložiská s 
inžinierskymi bariérami sú vo svete obvyklejšie, a trend je zvyšovať mieru inžinierskych bariér pri 
budovaní nových úložísk. Dôvodom je neustála snaha o zvyšovanie bezpečnosti a ochrany 
obyvateľstva a životného prostredia. Jednou z bariér je aj konečné prekrytie zaplneného úložiska a aj 
to musí spĺňať prísne kritériá bezpečnosti.  

Veľmi dôležitou etapou v živote úložiska bude po definitívnom skončení ukladania RAO konečné 
prekrytie lokality s úložnými priestormi. Dôkladné prekrytie je veľmi dôležité z dôvodu dokonalého 
oddelenia uložených rádioaktívnych odpadov od životného prostredia a hlavne zamedzenia prístupu 
zrážkových vôd k uloženým odpadom. Cieľom bezpečnostných bariér je zamedziť úniku 
rádioaktívnych látok do okolia a zabezpečiť tak ochranu pred ionizujúcim žiarením. Funkčnosť 
prekrytia musí byť zachovaná minimálne na 300 rokov. Na niektoré otázky ohľadom bezpečnosti RÚ 
RAO nám dá odpoveď zmenšený model prekrytia úložiska. 

Na modeli prekrytia úložiska sa budú dlhodobo sledovať aj parametre, ako sú geometrický tvar 
modelu, povrchová erózia a deformácie povrchu krycej vrstvy, ale aj ďalšie veličiny (vlhkosť zemín 
tesniacej a krycej vrstvy, teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy, objemová hmotnosť zeminy tesniacej 
vrstvy, súciniteľ filtrácie zemín tesniacej a krycej vrstvy, klimatické vplyvy). Predpokladá sa dlhodobé 
monitorovanie po dobu 15 - 20 rokov v závislosti na potrebách rozširovania kapacity úložiska Výsledky 
monitorovania sa budú využívať ako vstupné údaje pre matematické modelovanie geotechnických 
problémov prekrytia. 

Z horeuvedeného nám jednoznačne vyplýva, že ukladanie rádioaktívnych odpadov v RÚ RAO 
Mochovce je interdisciplinárnym problémom zahŕňajúcim úplne rôznorodé oblasti od rádiochémie, 
geológie, hydrogeológie, stability, betónových konštrukcií, ochranných náterov, matematického 
modelovania, špeciálneho projektovania, strojárstva, bezpečnosti, životného prostredia, 
geofyzikálnych metód a radu ďalších vedných odborov a disciplín [29]. Základom celkového pohľadu 
na ukladanie rádioaktívnych odpadov je zanechanie takých záťaží pre budúce generácie, ktoré by 
nepoškodili životné prostredie, ale zároveň uchovanie odpadov tak, aby napríklad ďalšie budúce 
generácie pri nových budúcich technológiách mohli využiť uskladnený rádioaktívny odpad na rôzne 
účely. 300 rokov doba polpremeny je dostatočne dlhá doba, aby nové technológie vedeli využiť a 
zhodnotiť to, čo je v súčasnosti odpad a v budúcnosti možno surovina. 
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Cieľom mojej práce je popísať navrhnutý spôsob konečného prekrytia republikového úložiska 
rádioaktívnych odpadov, pretože je to jedna z dôležitých inžinierskych bariér významne zamedzujúca 
úniku rádioaktívnych látok do okolia a zabezpečujúca tak ochranu pred ionizujúcim žiarením. Pre tento 
účel bol vybudovaný model prekrytia, na ktorom sa monitorujú také vybrané veličiny a parametre, 
ktoré sú dôležité pre hodnotenie stavu tejto bariéry z dôvodu zabezpečenia minimalizácia prípadných 
únikov rádioaktívnych látok z RÚ RAO.  

 

 
Rádioaktívne odpady z jadrových elektrární 

Vznik RAO v JE  

Rádioaktívny odpad vzniká počas celého palivového cyklu od vyťaženia uránovej rudy až po 
likvidáciu JE na konci jej životnosti.  

Palivový cyklus ma tri základné časti [1]:  

 predná časť palivového cyklu - etapa pred zavezením paliva - geologický prieskum, ťažba 
a úprava uránovej rudy  

− nízke koncentrácie rádioaktívnych materiálov - príkl. banské vody so zvýšenou kyslosťou 

a s obsahom rozpustných iónov vrátane uránu, tória, rádia a olova – uloženie na izolovaných 

odkalištiach a skládkach vo forme hlušiny, 

− rádioaktívny odpad pri výrobe uránového koncentrátu, obsahujúci prírodné rádionuklidy, 

ktorý sa ukladá v odpadových nádržiach v blízkosti úpravovní, 

 stredná časť palivového cyklu - použitie jadrového paliva v jadrovom reaktore 

− sprevádzané vznikom štiepnych produktov v palivových elementoch, neutrónovou aktiváciou 

atómových jadier konštrukčných materiálov aktívnej zóny a chladiaceho média, 

− štiepne produkty zostávajú uzavreté v palivových elementoch, len ultrastopové množstvo 

plynných rádionuklidov môže preniknúť do technologických okruhov JE, napr. chladiace 

médium, kontaminácia pevných látok a predmetov – nízkoaktívne a stredneaktívne RAO 

 zadná časť palivového cyklu - vyvezenie vyhoreného jadrového paliva z reaktora 

− vyhorené jadrové palivo obsahuje veľký podiel pôvodného štiepiteľného materiálu, plutónium 

ako štiepiteľný materiál, ktorý vznikol záchytom neutrónov a ďalšie aktinoidy, 

− chladnutie paliva v špeciálnom bazéne s vodou, kde okrem chladnutia prebieha aj 

znižovanie aktivity v závislosti od dĺžky skladovania. 

RAO v JE vzniká: 

 vo  vlastnom technologickom procese výroby elektrickej energie, 

 pri pomocných technologických operáciach 

 pri vyraďovaní JE z prevádzky. 
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Klasifikácia RAO :  

RAO sú charakterizované podľa fyzikálnych, chemických a rádiochemických vlastností 
(skupenstvo, forma, chemická reaktivita, chemické zloženie, celková rádioaktivita, doba polpremeny, 
toxicita a pod.) 

Prvotné rozdelenie RAO je z hľadiska skupenstva a rádioaktivity. Toto rozdelenie určuje 
špecifický prístup pri spracovaní, úprave, skladovaní, finálnom spracovaní a uložení odpadu na 
úložisku, resp. uvoľnení do ŽP.  

 
Klasifikácia podľa skupenstva rádioaktívneho odpadu 

Na základe skupenstva delíme rádioaktívne odpady na[1]: 

1. pevné RAO 

V JE sa tvoria aktiváciou alebo kontamináciou, vznikajú za prevádzky JE alebo v období 
generálnych opráv - vzduchotechnické filtre, hygienické a ochranné pomôcky, vyradené súčasti 
zariadení primárneho okruhu, kontaminované drevo, sklená vata, káble a pod.. Spoločné vlastnosti 
typické pre pevné RAO sú nehomogénne materiálové zloženie a nerovnomerná distribúcia 
kontaminácie. Skupiny pevných RAO sa podľa charakteru delia na mäkké, tvrdé a aerosólové filtre. 
Delenie podľa  druhu a spôsobu spracovania je  

− lisovateľné 

− spáliteľné 

− nespáliteľné 

− nelisovateľné 

2. kvapalné RAO 

Široká škála odpadových vôd z rôznym chemickým zložením, s rozdielnou aktivitou. Sú 
zhromažďované a následne upravované a sú zväčša zaradené medzi stredneaktívne odpady. Zdrojmi 
pre vznik kvapalných RAO sú zariadenia pre udržanie chemického režimu primárneho okruhu 
a pomocné okruhy reaktora (systémy čistenia chladiva, skladovacie bazény pre ukladanie vyhoretých 
palivových článkov, dekontaminačné roztoky z dekontaminačných prác, odpady z boxov pre odber 
rádioaktívnych vzoriek a z rádiochemických laboratórií a odpady zo špeciálnych  práčovní 
a hygienických uzlov).  

3. plynné RAO 

Patria sem plynné produkty štiepenia uránu a aerosóly vznikajúce pri rôznych činnostiach 
spojených s prevádzkou. Nie sú skladované, sú odťahované z miesta vzniku a cez špeciálne filtre sú 
riedené vzduchom a vypúšťané do atmosféry.  
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Kategorizácia rádioaktívnych odpadov podľa úrovne rádioaktivity u nás a v 

zahraničí 

Pre rozdelenie rádioaktívnych odpadov nejestvuje jednoznačné všeobecné pravidlo. 
V doporučeniach Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE, resp. IAEA) sa uvádzajú 
nasledovné kategórie [1], [3]: 

 nízkoaktívne RAO – tvorí asi 90 % z celého objemu RAO; merná aktivita 37 – 3,7.106 
Bq/dm3 

 stredneaktívne RAO – tvorí asi 9 % z celého objemu RAO; merná aktivita 3,7.106 – 3,7.1011 
Bq/dm3 

 vysokoaktívne RAO – tvorí asi 1 % z celého objemu RAO, ale 90 % všetkej rádioaaktivity; 
merná aktivita  > 3,7.1011 Bq/dm3 

Podľa životnosti, resp. podľa doba polpremeny rozpadu možno RAO rozdeliť aj na: 

 krátkodobé (do 30 rokov) 

 dlhodobé 

 

US Enviromental Protection Agency (USA) kategorizuje RAO nasledovne [4]: 

 vyhoreté jadrové palivo (VJP) a vysokoaktívny odpad z prepracovania VJP 

 transuránový odpad najmä zo zbrojárskych programov 

 odpady z fabrík na spracovanie uránu, z baníctva a ťažby uránovej rudy 

 nízkoaktívny odpad 

 prirodzene sa vyskytujúce odpady a rádioaktívne odpady z výroby urýchľovačov 

Kategorizácia RAO podľa Institute for Energy and Enviromantal Research [5] je založená na 
rozdelení RAO, založenom na pôvode a zdroji vzniku odpadu, nie na chemických alebo fyzikálnych 
vlastnostiach: 

 vysokoaktívny odpad – palivo a odpad z prepracovania paliva – kvapalný resp. pevný 
odpad 

 transuránový odpad – obsahuje elementy s dobou polpremeny väčšou ako 20 rokov 
a hmotnostnou aktivitou vyššou ako 2 nCi/g (3,7.103 Bq/g) 

 nízkoaktívny odpad – odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako vysokoaktívny a transuránový 
odpad, je rozdelený do štyroch tried: 

Trieda A – obsahuje krátkožijúce rádionuklidy; objemová akivita 1,31.108 Bq/dm3. 

Trieda B – obsahuje väčšie množstvo krátkožijúcich rádionuklidov; objemová aktivita 2,61.109 
Bq/dm3. 

Trieda C – obsahujú väčšie množstvo dlhožijúcich a krátkožijúcich rádionuklidov ako odpady 
triedy A a B; objemová aktivita 9,15.109 Bq/dm3. 
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Trieda GTCC – najrádioaktívnejšie odpady z nízkoaktívnych odpadov; objemová aktivita 
3,92.1011 –  3,27.1012 Bq/dm3. 

Delenie RAO u nás postupuje podľa pravidiel MAAE, platných v štátoch EÚ. 

 
Spracovanie RAO 

Počas prevádzky JE vznikajú rôzne druhy pevných, kvapalných a plynných RAO. Aby sa znížili 
náklady na skladovanie a ukladanie RAO, a taktiež, aby bola zabezpečená ochrana pred nimi z 
hľadiska radiačnej bezpečnosti, je potrebné uvedené odpady upravovať. Úprava rádioaktívnych 
odpadov predstavuje činnosti vedúce k zmene ich fyzikálno-chemických vlastností a k vytvoreniu 
formy vhodnej na bezpečnú manipuláciu s nimi pri skladovaní a ukladaní. Tejto úprave predchádza 
triedenie podľa druhu a možnej formy spracovania, redukcia objemu a vytvorenie formy na 
zamedzenie neželateľných fyzikálnych, chemických a iných procesov. 

S vyhoreným jadrovým palivom (VJP) sa v našich jadrových elektrárňach nakladá tak, že po 
jeho vyňatí z reaktora nasleduje krátkodobé skladovanie v bazéne vyhoreného paliva (minimálne tri 
roky), potom strednodobé skladovanie v MSVP v areáli elektrárne (až 50 rokov) a konečné uloženie v 
hlbinnom úložisku. Žiadna iná úprava VJP sa na JE nevykonáva. V niektorých krajinách sa realizuje 
prepracovanie vyhoreného paliva.  

Pevné RAO sa pred spracovaním  pripravuje na pracovisku triedenia a fragmentácie tak, aby 
vyhovovalo príslušným technológiám na pracovisku spracovania RAO. Hlavným cieľom fragmentácie 
a lisovania pevných RAO je zmenšenie ich objemu.  

Spaľovanie predstavuje veľmi účinný spôsob objemovej, ale aj hmotnostnej redukcie pevných a 
niektorých kvapalných RAO. Približne 50 až 80% pevných RAO je spáliteľných, čo len podčiarkuje 
význam tohto spôsobu úpravy pevných RAO. Pri spaľovaní sa okrem značného zníženia objemu získa 
do určitej miery homogénny konečný produkt vo forme popola. Podľa skúseností dochádza k 50 až 
100 násobnej redukcii pôvodného objemu spaľovaných RAO. Približne 97% rádioaktivity zo spáleného 
RAO prechádza do popola a zvyšok do filtrov systému čistenia spalín. Popol je ďalej spracovaný 
prevažne cementáciou do sudov, ktoré sú vkladané do kontajnerov a potom zalievané cementovou 
kašou. Spaľovaním sa pritom dajú odstrániť aj oleje, mazadlá alebo rozpúšťadlá, ktorých úprava je 
iným spôsobom veľmi obtiažna. 

Pre spracovanie kovových RAO pripadá do úvahy pretavovanie, ktorého výsledkom je 
rozdelenie rádionuklidov na základe ich chemických vlastností. 

Hlavným cieľom nakladania s kvapalnými RAO je zníženie obsahu rádionuklidov tak, aby bolo 
možné významnú časť týchto odpadov bezpečne uvoľniť do životného prostredia, určitý objem z nich 
opätovne použiť a iba malú časť upraviť do formy vhodnej na uloženie. Kvapalné RAO sa zvyčajne 
spracovávajú v areáli jadrovej elektrárne na špeciálnych linkách. V prvej etape sa spracujú 
kontaminované vody (odparovanie, oddelenie pevných častíc, iónová výmena, chemická úprava) a v 
druhej etape sú upravené koncentráty z prvej etapy.  

Spracovanie plynných RAO pred ich vypustením do atmosféry spočíva v čistení vypúšťaných 
exhalátov na špeciálnych filtroch (HEPA, filtre z aktívneho uhlia). Na týchto filtroch dochádza k 
adsorpcii plynných produktov štiepenia a k ich separácii z plynu. Molekuly vzácnych plynov však nie 
sú viazané na povrch aktívneho uhlia nevratne, a po určitom čase sa tieto produkty opäť objavia na 
výstupe z filtra. Vhodnou voľbou prietoku cez filtre sa však dosahuje taký čas zadržania plynných 
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produktov štiepenia na filtroch, počas ktorého stihne dôjsť k rozpadu krátkodobých rádionuklidov. 
Potom je možné tieto plynné RAO vypustiť, za prísnych hygienických podmienok, do atmosféry. 
Potrebné oneskorenie pre krátkodobé rádionuklidy ako sú xenón a kryptón, predstavuje niekoľko dní 
až týždňov, čo je v praxi dosiahnuteľné. Celkovú aktivitu plynných RAO sa záchytom a zadržaním darí 
znížiť asi o dva rády [1]. 

 
Úprava rádioaktívnych odpadov 

Úprava RAO sa vykonáva najmä pri spracovaných kvapalných RAO - II. etapa nakladania s 
kvapalnými RAO - úprava koncentrátov. 

Koncentráty z odparovania kontaminovaných vôd je potrebné upraviť do chemicky a fyzikálne 
stabilnej formy, ktorá znižuje možnosť uvoľnenia rádionuklidov pri transporte, skladovaní alebo 
ukladaní odpadov. Pre úpravu týchto RAO sa používajú solidifikačné postupy ako je cementácia, 
bitúmenácia a polymerizácia. Pre úpravu niektorých, najmä vysokoaktívnych kvapalných RAO, sa 
využíva metóda vitrifikácie.  

Cementácia 

Cementácia je asi najrozšírenejšia metóda, ktorá sa široko využíva už dlhé roky. Metóda je 
založená na viazaní vody a v nej rozpustených solí v kvapalných RAO cementom. Kvapalný RAO sa 
používa ako zámesová kvapalina na výrobu cementových blokov.  

Cementácia ako „koncová“ technológia úpravy RAO predstavuje súbor zariadení 
označovaných ako cementačná linka. Kvapalné RAO (koncentráty, kaly, pracia voda zo spaľovne) 
a popol sú spracovávané na základe príslušných cementačných receptúr zmiešaním s cementom, 
prípadne s ďalšími komponentami - aditívami. Pevné RAO (kusové, sudy s objemom 200 dm3 
s pevným RAO, výlisky, sudy s bitúmenovým produktom) sú vkladané do vlákonobetónových 
kontajnerov (VBK) a zalievané aktívnou cementovou zmesou.  

Výhody metódy sú v nehorľavosti výsledného produktu, nízkej energetickej náročnosti procesu 
a jednoduchej technológii. Nevýhodou je značné zväčšenie objemu výsledného produktu (redukčný 
faktor iba cca 0,25) a vyššia vylúhovateľnosť oproti bitúmenácii (10 až 100 krát) [1], [6]. 

Bitúmenácia 

Technologické zariadenie bitúmenačnej linky slúži na spracovanie nízko a stredneaktívnych 
kvapalných RAO, vzniknutých pri vyraďovaní jadrovej elektrárne z prevádzky ako aj inštitucionálnych 
rádioaktívnych odpadov. Metóda bitúmenácie spočíva v súčasnom odparení kvapaliny a rozmiešaní 
suchého zvyšku s roztaveným asfaltom. Výsledný produkt je po vychladnutí v 200 dm3 sudoch 
zaviečkovaný a dočasne uložený v sklade na bitúmenové produkty. Následne je zalievaný 
cementovou kašou do VBK a VBK je transportovaný na úložisko RAO na konečné uloženie. 

Výhody tejto metódy spočívajú vo vyššej objemovej redukcii výsledného produktu oproti 
cementácii (redukčný faktor cca 0,5) a jeho nízkej vylúhovateľnosti vo vode. Nevýhodou je horľavosť 
asfaltu a bitúmenového produktu, vyššie investičné náklady na bitúmenačné zariadenie a vyššia 
náročnosť na obsluhu tohto zariadenia [1], [6]. 

Polymerizácia 

Polymerizácia je pomerne nová metóda, založená na zabudovaní odpadov do umelých hmôt, 
ako sú polyester alebo epoxidová živica a tak sa vytvoria nevratne tvrdé materiály. Výhodou metódy je 
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nízka vylúhovateľnosť rádionuklidov a chemická stabilnosť výsledného produktu. Nevýhodou sú 
vysoké náklady a relatívne zložitá technológia [1]. 

Vitrifikácia 

Vitrifikácia spočíva vo výrobe špeciálnych skiel (kremičitanové alebo bórokremičitanové sklo) 
alebo sklokeramiky z kvapalného rádioaktívneho odpadu a sklovitých materiálov pri teplote 900 až 
1200 °C. Výhodou metódy je veľmi nízka vylúhovateľnosť, vysoká objemová redukcia a mechanická 
pevnosť výsledného produktu. Nevýhodou je nutnosť využitia pomerne zložitej technológie v 
porovnaní s bitúmenáciou alebo cementáciou. Používa sa najmä pre stredne a vysokoaktívne 
kvapalné RAO. Vitifikácia sa v súčasnosti využíva najmä pri prepracovaní vyhoretého jadrového paliva 
(Francúzsko, Ruská federácia, Veľká Británia). Vzniknuté kvapalné vysokoaktívne odpady sú 
zatavené do sklenej taveniny. Vychladnutý vitrifikovaný odpad  sa vloží do kovového kontajnera a vráti 
producentovi vyhoretého jadrového paliva. Po dočasnom skladovaní bude vitrifikovaný odpad uložený 
v hlbinnom geologickom úložisku [1], [6].   

Ukladanie RAO 

Záverečným krokom v procese nakladania s RAO je jeho ukladanie, ktoré je v atómovom 
zákone definované ako trvalé umiestnenie do úložiska. Základnou požiadavkou na úložisko je, aby pri 
prevádzke, počas inštitucionálnej kontroly i po jej ukončení nedošlo k takému úniku rádionuklidov do 
životného prostredia, ktorý by spôsobil radiačnú expozíciu vyššiu ako sú hodnoty stanovené platnými 
zákonnými predpismi [7].  

Bezpečnosť ukladania sa dosahuje izoláciou upraveného RAO od životného prostredia s 
použitím inžinierskych a prirodzených bariér. Pre povrchové ukladanie RAO je v SR v prevádzke 
republikové úložisko RAO v Mochovciach, ktoré získalo súhlas k trvalej prevádzke v novembri 2001. 
Životnosť inžinierskych bariér sa ráta rádovo na stovky rokov. Ako príklad povrchového úložiska bez 
inžinierskych bariér môžu slúžiť prevádzkované úložiská vo Švédsku (úložisko JE Forsmark a úložisko 
jadrového výskumného centra Studvik), USA (úložisko Barnwell), Anglicku (úložisko Drigg), a 
podobne. Povrchové úložiská s inžinierskymi bariérami sú prevádzkované napríklad vo Francúzsku 
(Centre de la Manche), Indii (úložisko Tarapur), Japonsku (úložisko Rokkasho) [28]. Koncepcia 
takéhoto úložiska je podrobnejšie popísaná na príklade Republikového úložiska v Mochovciach.  

Pre zabezpečenie ukladania RAO, ktorý nie je uložiteľný v povrchovom type úložiska sa v 
súčasnosti uvažuje o alternatívach, z ktorých jednou je vybudovanie hlbinného úložiska v SR a ďalšou 
je vývoz vyhoretého jadrového paliva na uloženie do zahraničia. SR sa podieľa aj na projektoch 
vybudovania interregionálneho hlbinného úložiska RAO. Ako príklad hlbinných úložísk pre nízko a 
stredneaktívne odpady môžu slúžiť prevádzkované a projektované zariadenia v SRN (úložiská Asse, 
Morsleben a Konrad), v USA (zariadenia WIPP), vo Švédsku (úložisko Forsmark) a vo Fínsku 
(úložisko Olkiluoto). Zaujímavé riešenie bolo realizované v prípade švédskeho úložiska Forsmark, 
ktoré je vybudované pod morským dnom [28]. 

Pre úplnosť je treba doplniť aj iné spôsoby ukladania RAO. V minulosti niektoré krajiny ukladali 
nízkoaktívne RAO do mora. Išlo o ukladanie RAO vo vybraných lokalitách Severného atlantického 
oceánu v rokoch 1949 až 1982. Od roku 1983 je v platnosti moratórium na ukladanie RAO do mora. 
Skúmajú sa aj ďalšie možnosti ukladania RAO a VJP, ako je ukladanie pod morské dno, ukladanie do 
síry, a podobne. 

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce predstavuje multibariérové úložisko 
povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených RAO, vznikajúcich pri 
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prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej 
republike. 

Vhodná lokalita úložiska bola vybraná na základe inžiniersko-geologického a 
hydrogeologického prieskumu. Kritériá výberu zodpovedali platnej legislatíve, bezpečnostným 
návodom MAAE, požiadavkám na umiestnenie jadrových zariadení a do úvahy bol zobratý aj 
navrhovaný projekt úložiska, vlastnosti a forma ukladaných rádioaktívnych odpadov. Stavebné práce 
na úložisku začali v roku 1986 budovaním ílového tesnenia, dôležitého prvku oddeľujúceho uložené 
rádioaktívne odpady od životného prostredia. Zaradenie úložiska medzi jadrové zariadenia znamenalo 
zvýšené požiadavky na kvalitu vykonávaných prác. V dôsledku tohoto a doporučení medzinárodnej 
misie MAAE bolo v ďalšom období navrhnutých a realizovaných niekoľko zmien, ktorých cieľom bolo 
zvýšenie jadrovej bezpečnosti systému ukladania. Do prevádzky bolo úložisko uvedené v roku 2001. 

Ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do životného prostredia predstavuje v tomto úložisku 
matrica, v ktorej je odpad zafixovaný, stena vláknobetónových kontajnerov (VBK), železobetónová 
konštrukcia úložiska, výplň medzipriestoru boxu, viacvrstvové konečné prekrytie a ílová vaňa. 
Poslednou bariérou je málo priepustná geologická formácia. Pre prípad mimoriadne nepriaznivých 
podmienok s preniknutím vody do vnútra úložných boxov, je úložisko vybavené drenážnym systémom, 
určeným na zber a kontrolu vôd. Drenážny systém je jednou z inžinierskych bariér, ktorá zabraňuje 
negatívnym vplyvom úložiska na životné prostredie. 

Úložisko pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Prvý dvojrad 
je prekrytý oceľovou halou. Boxy sú železobetónové s rozmermi 18 x 6 x 5,5 m, hrúbka stien je 600 
mm. V rámci I. etapy boli vybudované dva dvojrady, t.j. 80 úložných boxov. Do jedného boxu je možné 
uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov s rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a hrúbkou steny 0,1 m. Celková 
kapacita je 7 200 kontajnerov so súhrnným objemom 22 320 m3. 

Do úložiska je transportovaný upravený, nízko a stredneaktívny odpad, zaliaty cementovou 
zmesou vo vláknobetónových kontajneroch z Bohunického spracovateľského centra. Označené 
kontajnery sa po vstupnej kontrole preložia z transportného vozidla do úložného boxu na vopred 
určené miesto. 

Základnou bezpečnostnou požiadavkou na úložisko je, aby pri jeho prevádzke, počas 
inštitucionálnej kontroly (300 rokov) i po jeho ukončení nedošlo k takému úniku rádionuklidov do 
životného prostredia, ktorý by spôsobil radiačnú expozíciu vyššiu, ako sú hodnoty stanovené platnými 
zákonnými predpismi, európskymi a svetovými normami pre jadrovú bezpečnosť.  

Proti meteorologickým vplyvom je úložisko chránené halou, ktorá zabezpečuje dočasné 
prekrytie úložného priestoru počas celého procesu ukladania. Po ukončení ukladania bude hala 
nahradená definitívnym prekrytím. 

Skladovanie a ukladanie je nielen odborne, technicky, ale aj finančne veľmi náročné. V 
Slovenskej republike je financovanie tejto činnosti čiastočne zabezpečené prostredníctvom 
Národného jadrového fondu (Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na 
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi).  

 
Model prekrytia RÚ RAO 

Jednou z najdôležitejších etáp v živote úložiska bude po definitívnom skončení ukladania 
rádioaktívnych odpadov tzv. konečné prekrytie lokality s úložnými priestormi. Dôkladné prekrytie je 
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veľmi dôležité z dôvodu dokonalého oddelenia uložených rádioaktívnych odpadov od životného 
prostredia a hlavne zamedzenia prístupu zrážkových vôd k uloženým odpadom. Zabezpečenie 
dlhodobej funkčnosti konečného prekrytia je jednou z najdôležitejších podmienok, ktoré musia byť 
splnené pre zaistenie bezpečnosti RAO uložených v úložisku. Funkčnosť prekrytia musí byť 
zachovaná minimálne na 300 rokov. Z tohoto dôvodu najvhodnejším materiálom je prírodný materiál - 
ílovité zeminy, ktoré majú po zhutnení výborné vlastnosti z hľadiska nepriepustnosti vody. Pre 
zabezpečenie čo najvhodnejšieho materiálu a dostatočného množstva ílovitých zemín bol v roku 2003 
v okolí RÚ RAO realizovaný ložiskový geologický prieskum [29].  

Na niektoré otázky ohľadom bezpečnosti RU RAO nám začína dávať odpoveď zmenšený 
model prekrytia úložiska. V rámci projektu Vyraďovanie JE A-1 I. etapa bola riešená úloha 
vybudovania modelu prekrytia úložiska s cieľom dlhodobého sledovania jeho vlastností. Model 
prekrytia úložiska slúži na dlhodobé sledovanie vlastností potrebných pre zabezpečenie dlhodobej 
funkčnosti konečného prekrytia RÚ RAO Mochovce. Model in situ vychádza z monolitického riešenia 
prekrytia s jednou ílovou tesniacou vrstvou hrúbky 2 m chránenou prekryvnou vrstvou zmesi pôdy 
a štrku hrúbky 1 m. Rozmery modelu umiestneného na podkladovej železobetónovej doske sú 
približne 50 m x 50 m so sklonom svahov 1:2,3. Model je situovaný v juhozápadnej časti areálu RÚ 
RAO Mochovce. 

 

Pre výstavbu a monitorovanie modelu prekrytia existuje niekoľko dôvodov:  

• monitoring preukazuje a verifikuje dlhodobú bezpečnosť úložiska, 

• je súčasťou systematického exaktného a technického výskumného programu, 

• potvrdzuje základné predpoklady použité pri hodnotení dlhodobej bezpečnosti, 

• podporuje budovanie dôvery obyvateľstva v bezpečnosť ukladania rádioaktívnych 
odpadov. 

Pod monitoringom môžeme chápať podľa definície Európskej komisie [8] nepretržité alebo 
pravidelné pozorovanie a meranie inžinierskych, environmentálnych, rádiologických alebo iných 
parametrov alebo indikátorov/charakteristík, ktoré má pomôcť zhodnotiť správanie sa komponentov 
úložného systému, alebo vplyv úložiska a jeho prevádzky  na životné prostredie, a pomôcť pri 
rozhodovaní o postupe realizácie jednotlivých fáz konceptu ukladania. 

Na modeli sa sledujú vlastnosti najvýznamnejšieho prvku konečného prekrytia - tesniacej ílovej 
vrstvy. Súčasne sa sledujú aj vlastnosti krycej vrstvy zeminy, ktorá chráni ílovú vrstvu pred 
poveternostnými vplyvmi. Výsledky monitorovania sa využívajú ako vstupné údaje pre matematické 
modelovanie geotechnických problémov prekrytia a v budúcnosti poslúžia pri návrhu optimálnej 
štruktúry konečného prekrytia úložiska. Predpokladá sa dlhodobé monitorovanie po dobu 15 – 20 
rokov v závislosti na potrebách rozširovania kapacity úložiska. 
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Na vybudovanie modelu prekrytia bolo potrebné vytvoriť projekt výstavby, spôsob merania, 
program (plán) monitorovania, vybudovať elektronický systém kontinuálneho zberu dát a následne 
zabezpečiť spracovanie a vyhodnotenie prevádzkového monitorovania vybraných veličín 
a parametrov. Pod pojmom parametre v správe rozumieme entity, ktorých stav možno vyjadriť len 
popisne (ako napr. stav rastlinného krytu), pod pojmom veličiny tu rozumieme entity, ktoré sa dajú 
priamo alebo nepriamo merať alebo stanoviť, ktoré majú číselnú hodnotu a rozmer (ako napr. 
objemová hmotnosť zeminy). Prevádzkové monitorovanie zabezpečuje prevádzkovateľ modelu 
prekrytia úložiska.  

 

Výber veličín a parametrov sledovaných na modeli prekrytia úložiska 
Domáce a zahraničné skúsenosti v oblasti monitorovania vybraných parametrov 
modelu prekrytia 

Skúsenosti zo skládok nebezpečných odpadov 

Podľa skúseností na skládkach nebezpečných odpadov Chemolak Smolenice, či Istrochem 
Bratislava, budovanie a monitorovanie skládok prebieha podľa požiadaviek vyhlášky 283/2001 [8]. 
Vyhláška presne stanovuje požiadavky na tesnenie skládky odpadov, odvádzanie a zachytávanie 
priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu a tiež postupy uzatvárania skládky odpadov 
a následnú starostlivosť o skládku odpadov. Podľa  § 34 tejto vyhlášky povrchové tesnenie skládky 
odpadov musí obsahovať: 

a) odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

b) umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad, 

c) tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky 
odpadov (kf ≤ 1,0 . 10-9

 m/s, hrúbka  >= 5 m), 

d) drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m, 

e) pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m. 

Po uzatvorení skládky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť monitorovanie a kontrolu skládky 
odpadov počas 30-50 rokov. Pri uzatváraní skládok odpadov povrch skládky odpadov musí byť 
uzavretý spôsobom, ktorý zabezpečí rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky odpadov, 
musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov a 
tesnenie povrchu skládky odpadov musí vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky 
odpadov a musí byť odolné proti vplyvu sadania skládky odpadov. 

Počas prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení je 
potrebné sledovať meteorologické údaje, emisné údaje, podzemné vody a topografiu skládky. 

I. Meteorologické údaje 

Údaje z monitorovania skládky odpadov alebo z najbližšej meteorologickej stanice, ktorej údaje 
možno aplikovať na príslušnú skládku odpadov, ktoré je potrebné zbierať a vyhodnocovať 
v stanovených intervaloch, tabuľka č. 1.  
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Tabuľka 1 Sledovanie meteorologických údajov na skládkach odpadov 

 Počas prevádzky Po uzatvorení skládky 
odpadov 

Množstvo zrážok denne denne, mesačné súčty 

Teplota (min., max., o 14.00 h SEČ) denne mesačný priemer 

Smer a sila prevládajúceho vetra denne nevyžaduje sa 

Vyparovanie 
(lyzimeter/priesakomer)1) 

denne denne, mesačné súčty 

Vlhkosť vzduchu (14.00 h SEČ)  denne mesačný priemer 

II. Emisné údaje 

Odber vzoriek a meranie množstva a zloženia priesakových kvapalín a povrchových vôd, keď 
sú na skládke odpadov prítomné, sa musí vykonávať na reprezentačných miestach. Monitorovanie 
povrchových vôd, ak sú prítomné, sa vykonáva najmenej na dvoch miestach – nad skládkou odpadov 
a pod ňou. 

Monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentačné pre každú časť skládky odpadov. 

Frekvencia odberu vzoriek a analýz je uvedená v tabuľke č. 2 a musí byť špecifikovaná aj v 
súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov. 
Tabuľka 2 Sledovanie emisií na skládkach odpadov 

 Počas prevádzky Po uzatvorení skládky 
odpadov 

Množstvo priesakových kvapalín Mesačne každých 6 mesiacov 

Zloženie priesakových kvapalín Štvrťročne každých 6 mesiacov 

Množstvo a zloženie povrchovej vody Štvrťročne každých 6 mesiacov 

Potenciálne emisie plynov a atm. tlak Mesačne každých 6 mesiacov 

Na sledovanie priesakov na vyššie uvedených skládkach sa využíva detekčný systém Sensor 
DDS, ktorý umožňuje skorú detekciu a kontrolu izolačných schopností geomembrány uloženej pod 
spodnou izolačnou vrstvou skládky. Pod izolačnú geomembránu sa pri tomto systéme ukladajú 
senzory, ktoré umožňujú vytvoriť elektrické pole. Snímané potenciály nad izoláciou sa vyznačujú 
zreteľnými anomáliami v miestach porúch, podľa čoho ich možno lokalizovať. 

III. Ochrana podzemných vôd 

Vzorky pre analýzy sa odoberajú pred, počas a po ukončení skládkovania z viacerých 
meracích miest. Sledované parametre a frekvencia merania sú odvodené od charakteru skládky a 
ukladaného odpadu. Parametre môžu tiež zahŕňať indikačné parametre, ktoré zabezpečujú včasné 
zistenie zmeny kvality podzemnej vody. Odporúčané indikačné parametre: pH, celkový obsah 
organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhľovodíky. 
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Úroveň hladiny podzemnej vody sa meria každých 6 mesiacov počas prevádzky skládky 
odpadov aj v období po jej uzatvorení. Ak v danej oblasti výrazne kolíše hladina podzemnej vody, 
frekvencie merania musia byť častejšie. 

IV. Topografia skládky odpadov 

Počas prevádzky skládky odpadov sa sleduje štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov a 
jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa 
skládky odpadov. 

 

Skúsenosti merania vlhkosti z SPU Nitra a Hydromeliorácií Bratislava 

Na SPU sú prístroje VIRRIB (vlhkomery) používané 9 rokov na sledovanie vlhkosti v pôde v 
hĺbke 60 cm, či už na poľnohospodársky obrábanej pôde alebo na zatrávnenej ploche. Stabilita a 
spoľahlivosť všetkých 12 používaných prístrojov sa v uvedenom období ukázala ako dostatočná. 
Podľa skúseností prístroje zaznamenávali zmenu vlhkosti v pôde spôsobenú 0,1 mm zrážok. Prístroje 
boli každoročne na zimu vyberané z pôdy. Jeden z prístrojov bol prevádzkovaný nepretržite 9 rokov 
bez jeho vyberania z pôdy, počas jeho používania nedošlo ku korózii jeho povrchu ani k zmene 
vlastností s potrebou rekalibrácie. Prístroje v týchto prípadoch boli obsluhované ručne a údaje boli 
odčítavané každé 2-3 dni. V minulosti bol na SPU realizovaný aj nepretržitý zber dát z uvedených 
snímačov pomocou počítača. 

V š.p. Hydromeliorácie sú tieto prístroje používané posledných 5 rokov na sledovanie vlhkosti v 
pôde v ovocných sadoch. Stabilita a spoľahlivosť prístrojov sa v uvedenom období ukázala ako 
dostatočná. Niektoré sondy sú uložené dlhodobo v pôde bez zmeny ich vlastností a potreby 
rekalibrácie. 

Ďalšou meracou technikou, ktorú v podniku používajú je neutrónová sonda. Jej nevýhodou je, 
že merania sú vykonávané vo vertikálnom vrte, čo môže v prípade modelu prekrytia vytvárať 
nežiadúce narušenie ílovej vrstvy  a merania je veľmi náročné automatizovať. 

 

Skúsenosti z monitorovania úložísk v zahraničí  

Monitoring funkčnosti alternatívneho prekrytia hlušiny zo závodu na spracovanie uránovej rudy 
využitím lyzimetrov 

Ministerstvo energetiky (DOE) USA a Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) USA 
pripravili sériu štúdií pre návrh a monitoring funkčnosti alternatívneho prekrytia hlušiny zo závodu na 
spracovanie uránovej rudy na úložisku v Monticelle, Utah. Pretože kolobeh vody je v oblasti Monticello 
prirodzene obmedzený vďaka hrubým vrstvám sprašových pôd, pre realizáciu prekrytia boli kvôli 
napodobeniu prirodzenej  rovnováhy vybrané miestne pôdy s pôvodným zastúpením rastlinstva [9]. 

Prekrytie v Monticello je založené na evapotranspirácii s kapilárnou bariérou. Hodnotenie 
funkčnosti alternatívneho prekrytia závisí na analýze klímy, pôdnej hydrológie a ekológie rastlinstva. 
Monitoring sa zameral na zložky rovnovážneho stavu vody v pôde (zrážky, zmeny vo vlhkosti, drenáži 
a evapotranspirácii) a na zloženie a relatívne množstvo rastlinstva. Pôdna vlhkosť bola sledovaná 
reflektomermi obsahu vody, založenými na sledovaní zmeny dielektrickej vodivosti v pôde. Merania 
obsahu  vody, drenáže a pôdnej teploty v prekrytí boli vykonávané každú hodinu v troch meracích 
bodoch v šiestich rôznych hĺbkach, kde každá hĺbka reprezentuje inú vrstvu prekrytia. Ďalšie merania 
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boli vykonané v pôvodnej vrstve pôdy pod inžinierskymi bariérami. Na dvoch porovnávacích 
lyzimetroch bolo tiež sledované zloženie a hojnosť vegetácie. Na konci vegetačného obdobia boli 
zaznamenané druhové zloženie rastlinstva, pokrytie, index listovej plochy a produktivita. 

Zo záverov experimentu je zaujímavé zistenie, že zdanlivo nepatrné rozdiely v type pôdy, 
vegetácii a zhutnení môžu viesť k významným zmenám funkčnosti, obzvlášť pri vyšších zrážkach. 

 

Hodnotenie prekrytia úložiska RAO: vývoj teploty, vlhkosti a infiltrácie 

Envirocare of Utah, správca úložiska nízkoaktívnych odpadov, vyvinula a skonštruovala 
testovaciu plochu o veľkosti 5 x 8,5 m na sledovanie infiltrácie cez systém prekrytia úložiska nízko 
aktívnych odpadov [10]. Základom testovacej plochy je lyzimeter identický s lyzimetrami v úložisku. 
Ich cieľom je zachytávať a usmerniť kvapaliny cez odmerný systém monitorovania vlhkosti do kanála 
mimo testovacej plochy. Počas konštrukcie boli na testovacej ploche špeciálne umiestnené 
permanentné monitorovacie zariadenia. Monitorovacia sústava pozostáva z reflektometra objemu 
vody, senzorov na meranie potenciálu (tepelnej vodivosti) a zo snímačov teploty. Ďalej boli pomocou 
drenážneho systému sledované zrážky.  

Teplota bola meraná kvôli sledovaniu premŕzania v ílových vrstvách. Sledovanie vlhkosti 
pomocou meradiel tepelnej vodivosti a reflektometra objemu vody indikuje, či model prekrytia vysychá 
alebo sa len ustaľuje tok vody použitej pri konštrukcii modelu. Údaje z lyzimetra potvrdzujú ostatné 
merané údaje. 

Úložisko RAO je navrhnuté tak, aby zabránilo úniku rádionuklidov po dobu najmenej 500 rokov. 

Prekrytie úložiska pozostáva zo šiestich vrstiev: 
0,45 m: Typ B Rip Rap – obsahuje kamene s priemerom 2 - 11,5 cm 
0,15 m: Filtračná vrstva typu A – obsahuje kamene s priemerom 2,2 - 15,2 cm 
0,3 m: Prekryvná pôda - štrk s priemerom 0,95 - 1,9 cm 
0,15 m: Filtračná drenážna vrstva typu B - štrk s priemerom 0,95 - 3,8 cm  
0,3 m: prírodný íl zhutnený na priepustnosť 5x10-8 cm/s 
1,8 m: prírodný íl zhutnený na priepustnosť 1x10-6 cm/s 

Monitorovacie zariadenia boli uložené v štyroch rôznych hĺbkach: v polovici vrstvy prekryvnej 
pôdy, v hĺbke 1,6 m v íle s priepustnosťou 5x10-8 cm/s, v hĺbke 2,35 m a 3 m v íle s priepustnosťou 
1x10-6 cm/s. Jednotlivé údaje boli merané a ukladané do datalogera nasledovne: 

• teplota – každú minútu s ukladaním hodinových priemerov, 

• meranie objemovej vlhkosti – každú hodinu, 

• meranie tepelnej vodivosti – 1 x denne na poludnie. 

Údaje boli zálohované mesačne.  

Informácie generované z tejto testovacej plochy boli použité na kalibráciu modelovania 
funkčnosti pre návrh a povolenie prevádzky úložiska.   

 

338

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



 

Experimenty v nesaturovanej zóne podzemného laboratória v Mont Terri 

Podzemné laboratórium v Mont Terri je situované v ílovitej hornine na západe Švajčiarska. Na 
experimentoch sa v rámci medzinárodného projektu zúčastňuje 8 organizácií z Európy a Japonska. 
Cieľom experimentov je predovšetkých preskúmať vlastnosti horniny ako hostiteľskej štruktúry pre 
hlbinné úložisko vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov. Jedným z prvých 
experimentov bol prieskum vývoja hydraulického potenciálu a nasýtenia blízkeho okolia tunela vodou. 
Pre sledovanie vlhkosti bola aj v tomto prípade použitá reflektometria, založená na meraní permitivity 
(dielektrickej konštanty) pomocou tyčových sond. Reálna zložka permitivity je mierou 
polarizovateľnosti materiálu, vrátane vody obsiahnutej v materiáli. 

 

 Odporúčané veličiny a parametre sledované na modeli prekrytia úložiska 

Po preštudovaní domácich a zahraničných skúseností v oblasti monitorovania parametrov na 
úložiskách rádioaktívnych odpadov a skládkach nebezpečných odpadov popísaných v predošlej 
kapitole sme ako riešitelia dospeli k záveru, že nie je potrebné rozšíriť alebo meniť súbor sledovaných 
parametrov a veličín navrhnutý v predošlom období riešenia úlohy. 

Na modeli in situ prekrytia úložiska sa dlhodobo sledujú štyri parametre (geometrický tvar 
modelu, povrchová erózia, deformácie povrchu krycej vrstvy, stav rastlinného krytu) a päť veličín 
(vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy, teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy, objemová hmotnosť 
zeminy tesniacej vrstvy, súčiniteľ filtrácie zemín tesniacej a krycej vrstvy, klimatické vplyvy). 

 
Geometrický tvar modelu 

Geometrický tvar modelu prekrytia je určený jeho rozmermi a polohou v priestore. Zmeny 
geometrického tvaru môže spôsobiť sadanie modelu počas jeho prevádzky alebo prírodné úkazy ako 
napr. seizmická činnosť. 

Sledovanie geometrického tvaru modelu slúži na ohodnotenie dlhodobých zmien tvaru modelu 
prekrytia voči počiatočnému stavu (t.j. geometrickému tvaru modelu pri jeho uvedení do prevádzky). 

 
Povrchová erózia 

Erózia je rozrušovanie zemského povrchu exogénnymi silami (najmä vodou, vetrom, snehom 
a ľadom) spojené s transportom a sedimentáciou uvoľneného materiálu. Hlavnými činiteľmi 
rozrušovania povrchu modelu prekrytia sú voda a vietor. Rozhodujúcim parametrom určujúcim veľkosť 
eróznej činnosti zrážkovej vody je intenzita atmosférických zrážok, t.j. množstvo spadnutej vody 
a doba trvania zrážok. 

Pre posúdenie vývoja a rozsahu erózie v závislosti na údržbe povrchu modelu prekrytia sú dva 
svahy o rozdielnom sklone (1:4,6 a 1:2,3), ktoré sú vystavené najsilnejšiemu pôsobeniu klimatických 
podmienok (SSV svah a SZZ svah), po uchytení trávnika ponechané počas celej doby prevádzky 
modelu bez opráv poškodenia spôsobeného eróziou (ďalej len „neudržiavané svahy“). Zvyšné dva 
svahy (JJZ svah a JVV svah) a koruna modelu sú sústavne, a to bezprostredne po zistení erózneho 
poškodenia, opravované do pôvodného stavu (ďalej len „udržiavané svahy“).  

Sledovanie povrchovej erózie slúži na ohodnotenie následkov dlhodobého pôsobenia 
poveternostných vplyvov (zrážková voda, vietor) na povrch modelu prekrytia a to v závislosti na 
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rozdielnom sklone svahov modelu a udržiavaní povrchu modelu. Erózne účinky zrážkových vôd 
spadnutých mimo povrch modelu nebudú vyhodnocované. 

 
Obrázok 12 Rozmiestnenie udržiavaných a neudržiavaných svahov 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Deformácie povrchu krycej vrstvy 

Deformáciami povrchu krycej vrstvy sú nadvihnutie povrchu v dôsledku mrazu príp. koreňmi 
jestvujúceho rastlinstva; poklesnutia a preliačiny povrchu (lokálne sadanie); trhliny na povrchu modelu 
(napr. v dôsledku dlhotrvajúceho sucha) a poškodenie povrchu živočíchmi. 

Sledovanie deformácií povrchu krycej vrstvy slúži na ohodnotenie následkov dlhodobého 
pôsobenia poveternostných vplyvov (mráz, sucho), rastlinstva a živočíchov na povrch modelu 
prekrytia. Deformácie povrchu krycej vrstvy sa s výnimkou poškodení živočíšstvom na udržiavaných 
svahoch nesanujú. 

 
Stav rastlinného krytu 

Porast na povrchu modelu prekrytia má veľmi dôležitú funkciu, pretože eliminuje resp. redukuje 
erózne procesy spôsobené poveternostnými vplyvmi. Rastlinný kryt je na povrchu modelu prekrytia 
odborne založený po jeho vybudovaní a to trávnou zmesou vhodnou a prirodzenou pre danú lokalitu. 
V priebehu prevádzky modelu prekrytia je možné očakávať na neudržiavaných svahoch zakorenenie 
kríkov a stromov po nálete ich semien. Zloženie pôvodného rastlinného pokryvu je definované 
v projekte stavby, časť E.2.1 [11].  

V našich klimatických podmienkach sa najviac darí lipnici lúčnej, ktorá spevňuje trávnik 
pomocou dlhých podzemných výbežkov. Z tráv sa do trávnikov podľa účelu pestovania ešte zaraďuje 
kostrava lúčna, kostrava ovčia, psinček obyčajný, psinček poplazový, lipnica hájna, mätonoh trváci a 
iné. Dôležitú úlohu v extenzívnych trávnikoch môžu zohrávať aj lúčne byliny. 
Tabuľka 3 Zloženie trávnej zmesi použitej na vybudovanie rastlinného krytu modelu prekrytia 

Druh trávy  Pomerné zastúpenie  

Hrebienka obyčajná (Cynosurus pratensis) 10 % 
Kostrava lúčna (Festuca pratensis) 15 % 
Mätonoh trváci (Lolium perenne) 20 % 
Timotejka lúčna (Pjleum pratense) 5 % 
Lipnica lúčna (Poa pratensis) 50 % 

 
SSV   

SZZ   

JJZ   

JVV 

NE  UDRŽIAVAN É 
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Pre posúdenie vplyvu údržby rastlinného krytu je na neudržiavaných svahoch modelu rastlinný 
kryt ponechaný bez akejkoľvek údržby na svoj prirodzený vývoj. Na udržiavaných svahoch a korune 
modelu je rastlinný kryt pravidelne kosený a v prípade potreby (napr. po vymrznutí, eróznom 
poškodení a pod.) obnovovaný. Zavlažovanie rastlinného krytu sa počas prevádzky modelu 
nevykonáva, pretože sa nebude vykonávať ani na konečnom prekrytí úložiska v období jeho 
inštitucionálnej kontroly. Rastlinný kryt je zavlažovaný iba pri jeho zakladaní pred začiatkom 
prevádzky modelu. 

Sledovanie stavu rastlinného krytu slúži na ohodnotenie následkov dlhodobého pôsobenia 
poveternostných vplyvov a spôsobu udržiavania povrchu modelu na rastlinný kryt a jeho ochrannú 
funkciu a na ohodnotenie dlhodobých zmien v zložení rastlinného krytu voči počiatočnému stavu (t.j. 
zloženiu rastlinného krytu pri jeho založení). 
Vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy 

V póroch pôdy sa v prírodných podmienkach vždy nachádza určité množstvo kvapalnej fázy 
pôdy, tzv. pôdna voda. Množstvo vody v zemine najčastejšie vyjadrujeme pomocou hmotnostnej 
vlhkosti zeminy alebo objemovej vlhkosti zeminy. 

Hmotnostná vlhkosť zeminy (w) je pomer hmotnosti vody, ktorú je možné odstrániť vysušením 
pri teplote 105 °C až 110 °C bez toho, aby dochádzalo k chemickým zmenám materiálu, k hmotnosti 
vysušenej zeminy [8]: 
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w w=  

kde mw je hmotnosť vody odstránenej zo zeminy sušením (g), 

m0 je hmotnosť vysušenej zeminy (g). 

Objemová vlhkosť zeminy (wv) je množstvo vody obsiahnuté v zemine podľa predošlého 
odstavca vyjadrené ako pomer objemu vody k objemu suchej zeminy. Objemovú vlhkosť zeminy je 
možné stanoviť prepočtom z hmotnostnej vlhkosti zeminy podľa vzťahu [8]: 

ww
w

d
v ×=

ρ
ρ

 

kde ρd je objemová hmotnosť zeminy po vysušení [12] (kg.m-3), 

ρw je hustota vody (kg.m-3). 

Vlhkosť zeminy je dôležitá veličina popisujúca infiltráciu zrážkovej vody do ílovej tesniacej 
vrstvy a teda charakterizujúca dlhodobú tesniacu funkciu tejto vrstvy. Lokálne zmeny vlhkosti zeminy 
svedčia o možnosti vzniku porúch v tesniacej vrstve (napr. trhlín spôsobených vyčerpaním 
pevnostných charakteristík materiálu, objemovými zmenami materiálu alebo teplotnou degradáciou 
materiálu) a teda o priesakoch a pohybe vody vo vrstve. Globálne zmeny vlhkosti zeminy zase 
vypovedajú o vysychaní (a teda o možnej zmene hydraulickej vodivosti, plasticity zeminy a strate 
samozaceľujúcich schopností a kontrakcii objemu spojenej s vytváraním trhlín) a vlhnutí tesniacej 
vrstvy (a teda klesaní šmykovej pevnosti tesniacej vrstvy z hľadiska seizmického zaťaženia). Zemina 
ostáva plastickou pokiaľ jej hmotnostná vlhkosť leží medzi medzou plasticity wP [13] a medzou 
tekutosti wL [14]. Pri zvýšení vlhkosti zeminy tesniacej vrstvy na 22% zase nie je postačujúca 
seizmická rezerva šmykovej pevnosti [15]. 
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Teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy 

Teplota zeminy je veličina, ktorá vypovedá o dvoch dôležitých procesoch v zemine - premŕzaní 
zeminy a zmenách vlhkosti zeminy. Záporné hodnoty teploty poukazujú na to, že zemina premŕza 
a hrozí teda nebezpečenstvo vzniku porúch v dôsledku teplotnej degradácie materiálu. Krycia vrstva 
musí aj za tých najnepriaznivejších klimatických podmienok zabezpečiť, že tesniaca ílová vrstva 
nebude premŕzať. 

Teplota zeminy veľmi úzko súvisí s jej vlhkosťou, keďže sa jedná o združené problémy. Šírenie 
tepla v zemine je zabezpečené troma procesmi: vedením, tokom vody a difúziou vodnej pary. Ak 
uvažujeme iba vedenie tepla (príspevky od toku vody a difúzie vodnej pary sú v prostredí zhutneného 
ílu zanedbateľné) môžeme zákon šírenia tepla vyjadriť: 

( )gradTkdiv
t
TC ⋅=

∂
∂

 

kde T je teplota zeminy (K), 

C je objemová tepelná kapacita zeminy (J.m-3.K-1), 

k je súčiniteľ tepelnej vodivosti zeminy (W.m-1.K-1). 

Časová zmena teploty zeminy (∂T/∂t) je teda priamo úmerná pomeru súčiniteľa tepelnej 
vodivosti (k) a objemovej tepelnej kapacity (C); tento pomer sa nazýva aj tepelná difuzivita. Obidva 
parametre narastajú, keď sa zvyšuje obsah vody v zemine. Súčiniteľ tepelnej vodivosti k, ktorý 
vyjadruje schopnosť danej látky viesť teplo, narastá rýchlejšie, keď je zemina suchá a nárast sa 
spomaľuje, keď sa zemina stáva vlhkou. Objemová tepelná kapacita C, ktorá vyjadruje množstvo tepla 
potrebné na zvýšenie teploty jednotkového objemu o jeden stupeň, rastie aj keď je zemina relatívne 
vlhká. V dôsledku toho pre suchú zeminu tepelná difuzivita narastá so zvyšujúcim sa obsahom vody, 
ale pre zeminy blízko stavu nasýtenia sa nárast spomaľuje alebo dochádza až k poklesu tepelnej 
difuzivity. To má za následok, že maximálna časová zmena teploty zeminy sa vyskytuje pri obsahu 
vody v zemine pod stavom nasýtenia. 
Objemová hmotnosť zeminy tesniacej vrstvy 

Objemová hmotnosť zeminy je hmotnosť objemovej jednotky zeminy. Rozlišuje sa objemová 
hmotnosť vlhkej zeminy a objemová hmotnosť zeminy po vysušení. 

Objemová hmotnosť vlhkej zeminy (ρ) je podiel hmotnosti zeminy (t.j. jej pevnej, tekutej 
a plynnej fázy) a jej objemu, ktorý zaberá v prirodzenom uložení (v tom prípade sa používa označenie 
ρn) alebo po zhutnení [16]: 

V
mV=ρ  

kde mV je hmotnosť zeminy (kg), 

V je objem zeminy (m3). 

Objemová hmotnosť zeminy po vysušení (ρd) je podiel hmotnosti zeminy po vysušení pri 
teplote 100 až 110 °C a pôvodného objemu [16]: 

V
m

d
0=ρ  

kde m0 je hmotnosť zeminy po vysušení (kg), 
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V je pôvodný objem zeminy (m3). 

Medzi objemovou hmotnosťou ρ a ρd platí vzťah [12]: 

( )wd +×= 1ρρ  

kde w je hmotnostná vlhkosť zeminy [8] vyjadrená v dieloch jednotky. 

Objemová hmotnosť je dôležitá veličina slúžiaca na určenie zmien miery zhutnenia tesniacej 
ílovej vrstvy. Miera zhutnenia je pomer medzi dosiahnutým zhutnením a laboratórne stanoveným 
alebo dokumentáciou predpísaným zhutnením a určuje sa spravidla práve z údajov o objemovej 
hmotnosti suchej zeminy. Miera zhutnenia je najčastejšie vyjadrovaná súčiniteľom zhutnenia (D) [17]: 

%100
max

×=
ρ
ρdD  

kde ρd je objemová hmotnosť suchej zeminy [12] (kg.m-3), 

ρmax je maximálna objemová hmotnosť suchej zeminy [18] (kg.m-3). 

 
Súčiniteľ filtrácie (koeficient priepustnosti) zemín tesniacej a krycej vrstvy 

Priepustnosť zeminy pre vodu je schopnosť zeminy prepúšťať pórmi a dutinami vodu účinkom 
hydraulického sklonu. Vyjadruje sa súčiniteľom filtrácie (koeficient priepustnosti, hydraulická vodivosť), 
čo je najdôležitejšia veličina, ktorej hodnota charakterizuje tesniace vlastnosti ílovej vrstvy. 

Súčiniteľ filtrácie (k) je konštantou úmernosti v transportnej rovnici pre priesak vody (Darcyho 
zákon) a je definovaný vzťahom [16]: 

i
vk =  

kde v je filtračná rýchlosť (m.s-1), 

i je hydraulický sklon (1). 

Filtračná rýchlosť (v) je fiktívna makroskopická rýchlosť pohybu pretekajúcej vody a je 
definovaná vzťahom [16]: 

tA
V

v w

×
=  

kde Vw je objem vody (m3) pretečenej za dobu t (s) filtračnou plochou A (m2). Za filtračnú 
plochu sa počíta plný profil vzorky (póry aj skelet). 

Hydraulický sklon (i) je pomer rozdielu vodných hladín pred vtokom a po výtoku vody z pôdy 
a dĺžky pôdneho stĺpca v smere prúdenia vody [16]: 

l
hi =  

kde h je rozdiel tlakových výšok hladín vody (m), 

l je priama prietoková dráha vody (m). 

Vzhľadom k tomu, že ílová vrstva má slúžiť ako bariéra zabraňujúca migrácii rádionuklidov do 
okolitého prostredia, patrí jej priepustnosť pre vodu k rozhodujúcim parametrom. Súčiniteľ filtrácie 
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nesmie v tesniacej ílovej vrstve podľa existujúcich bezpečnostných analýz [19] presiahnuť hodnotu 
1.10-9 m.s-1. 

 
Klimatické vplyvy 

Pod pojmom klimatické vplyvy rozumieme v tejto správe monitorovania vybrané 
meteorologické veličiny, ktoré sú sledované priamo na meteorologickej stanici SHMÚ v Mochovciach. 
Hodnoty týchto veličín sú v rámci programu monitorovania modelu prekrytia úložiska za stanovených 
podmienok preberané, zaznamenávané spolu s hodnotami ostatných veličín monitorovaných na 
modeli a použité pri hodnotení a interpretácii zistených výsledkov. 

Zo všetkých sledovaných meteorologických veličín a parametrov je potrebné pre účely tohoto 
programu monitorovania vybrať tie, ktoré majú vplyv na zmeny hodnôt ostatných veličín kontinuálne 
sledovaných na modeli prekrytia úložiska, t.j. teploty a vlhkosti tesniacej a krycej vrstvy. Teplota 
zeminy súvisí s hodnotami meteorologických veličín zo skupiny teplôt, vlhkosť zeminy zase 
s hodnotami veličín zo skupiny zrážok. Pre účely porovnania a posúdenia kvality meraní teploty zemín 
na modeli prekrytia je vhodné takisto sledovať aj dostupné meteorologické veličiny zo skupiny pôdy. 
Porovnaním časových priebehov súvisiacich veličín sa zisťuje stupeň korelácie medzi nimi a pomocou 
klimatických vplyvov sa hodnotia a interpretujú zmeny teploty a vlhkosti tesniacej a krycej vrstvy. 

Zo skupiny teplôt sú v rámci programu monitorovania preberané hodnoty meteorologickej 
veličiny teplota vzduchu vo výške 2 m (T). Táto veličina sa sleduje v priestoroch RÚ RAO a takisto na 
meteorologickej stanici SHMÚ. 

Zo skupiny zrážok sa preberajú hodnoty meteorologickej veličiny množstvo atmosférických 
zrážok (R). Veličina predstavuje úhrnné množstvo zrážok v mm, ktoré spadlo od hodiny 00:00 daného 
dňa. Vďaka vyhrievaniu zrážkomeru je možné množstvo atmosférických zrážok v mm vody sledovať 
na meteorologickej stanici SHMÚ aj v zimnom období. 

Zo skupiny pôdy sa preberajú hodnoty teploty pôdy v hĺbke 50 cm (T50) a 100 cm (T100). Tieto 
veličiny sa sledujú len na meteorologickej stanici SHMÚ. 
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Metodiky monitorovania 

Geometrický tvar modelu 

Technické prostriedky monitorovania 

Geometrický tvar modelu prekrytia je sledovaný pomocou štandardných geodetických metód 
meraním zmien polohy pozorovacích bodov. Polohy meraných bodov v priestore sú s presnosťou na 
cm (technická nivelácia) zamerané v geodetickej sieti na lokalite s využitím troch polohových 
a výškových bodov pevnej stabilizácie vybudovaných v okolí modelu prekrytia [11]. Geodetické 
merania musí vykonávať autorizovaný geodet.  

 
Harmonogram pozorovaní 

Geodetické stanovenie geometrického tvaru modelu prekrytia sa vykonáva bezprostredne po 
zhotovení in situ modelu (počiatočný stav) a po ukončení prevádzky bezprostredne pred likvidáciou 
modelu (konečný stav). Geodetické stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia 
a to 4 krát do roka počas celej doby prevádzky vždy na konci každého ročného obdobia. Počet meraní 
sa môže upresňovať počas prevádzky modelu s ohľadom na výsledky predchádzajúcich meraní. 
V prípade výskytu mimoriadnych udalostí, ktoré môžu mať vplyv na tvar modelu (napr. zemetrasenie), 
sa vykoná doplňujúce geodetické stanovenie bezprostredne po takejto udalosti. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Výstupom geodetických meraní je každoročne vydávaná správa, tzv. geodetický elaborát, 
v ktorej sa porovnaním jednotlivých pozorovaní hodnotia zmeny geometrického tvaru modelu počas 
jeho prevádzky. Merania sú vykonávané a vyhodnocované autorizovanými geodetmi podľa 
štandardných metodík. 

 

Povrchová erózia 
Technické prostriedky monitorovania 

Povrchová erózia sa sleduje vizuálnymi obhliadkami povrchu modelu prekrytia 
a odvodňovacích rigolov na pätkách modelu.  

O obhliadke modelu prekrytia sa vykonáva záznam do denníka, v ktorom sa zaznamená 
prítomnosť a rozsah erózneho poškodenia modelu prekrytia, prípadný výskyt mimoriadnych udalostí, 
zameranie každej novej eróznej ryhy alebo nového poškodenia odvodňovacieho rigolu. Do denníka sú 
zaznamenávané  nasledujúce údaje: označenie svahu, súradnice špičky a a päty b ryhy vzhľadom na 
ľavý dolný roh príslušného svahu, dĺžka l[cm], hĺbka h[cm] a šírka d v najširšom bode [cm] každej 
eróznej ryhy alebo poškodenia odvodňovacieho rigolu, v prípade potreby sa zakreslí priestorový 
priebeh a prípadné vetvenie eróznej ryhy a vykonané nápravné opatrenia. Zároveň sa urobí 
fotodokumentácia tak, aby bolo možné identifikovať polohu ryhy podľa súradníc zakreslených na 
podkladovej doske. 
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Obrázok 13 Príklad zamerania eróznej ryhy 

Po objavení eróznej ryhy alebo poškodenia odvodňovacieho rigolu sa táto ryha alebo 
poškodenie zameria s presnosťou na cm. Do denníka sú zaznamenané všetky ryhy dlhšie ako 20 cm 
a hlbšie ako 3 cm ihneď po ich objavení. Poškodenie odvodňovacích rigolov, ktoré sa nachádzajú pod 
udržiavanými svahmi sa následne opraví. Odvodňovacie rigoly pod neudržiavanými svahmi sa 
ponechávajú bez údržby a opráv. Podobne erózne ryhy na udržiavaných svahoch a v prípade výskytu 
aj na korune modelu sa bezprostredne po zameraní sanujú prekyprením, prípadne pri veľkom úbytku 
zabudovaním zeminy s pôvodnými vlastnosťami a obnovením ochranného rastlinného krytu. Erózne 
ryhy na neudržiavaných svahoch sa neopravujú a ich prirodzený vývoj a šírenie sa pravidelne 
zameriava a fotograficky dokumentuje, zaznamenané údaje sa ukladajú do databázy. Každá ryha na 
neudržiavaných svahoch má svoj vlastný hárok s históriou vývoja a fotodokumentáciou. Pri 
fotografovaní ryhy je potrebné k päte ryhy v smere kolmom na úpätie modelu priložiť porovnávacie 
meradlo o dĺžke 1 m. 

 
Harmonogram pozorovaní 

Povrchová erózia sa sleduje obhliadkami počas celej prevádzky modelu prekrytia jedenkrát 
mesačne. V prípade výskytu mimoriadnych udalostí, ktoré môžu mať vplyv na povrchovú eróziu (napr. 
mimoriadne silné dažde) sa vykoná doplňujúca obhliadka bezprostredne po takejto udalosti.  

Zameranie šírenia eróznych rýh na neudržiavaných svahoch sa vykonáva raz mesačne, napr. 
v ten istý deň ako sa vykoná obhliadka povrchu modelu. V prípade intenzívnej eróznej činnosti (napr. 
počas obdobia dlhotrvajúcich výdatných dažďov) podľa potreby aj častejšie. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Výsledky sledovania povrchovej erózie modelu pomocou pravidelných obhliadok sa spolu 
s opisom prípadných mimoriadnych udalostí zaznamenávajú v prevádzkovom denníku modelu 
prekrytia úložiska. Zároveň sa vedie fotodokumentácia jednotlivých eróznych rýh v digitálnej podobe. 
Porovnaním jednotlivých pozorovaní sa hodnotí priebeh erózie povrchu modelu počas jeho prevádzky 
a to najmä v závislosti na sklone a údržbe svahov modelu prekrytia. Pri hodnotení priebehu erózie 
povrchu modelu sa prihliada na klimatické vplyvy priebežne zaznamenávané v databáze výsledkov 
monitorovania. 

 

  y 
[m] 

x [m] 0 

ryha porovnávacie 
meradlo 1m 

b [20, 0]

a [19,6; 3,1] 
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Deformácie povrchu krycej vrstvy 
Technické prostriedky monitorovania 

Deformácie povrchu krycej vrstvy sa sledujú vizuálnymi obhliadkami modelu prekrytia podobne 
ako erózne narušenie. Počas obhliadok sa identifikujú a registrujú deformácie a neerózne porušenia 
(napr. trhliny, nory hlodavcov a pod.) povrchu modelu prekrytia a ak je to možné, sleduje sa ich vývoj 
(napr. osadením terčov na identifikáciu aktivity trhlín porovnávacím meraním). Sanuje sa len 
poškodenie udržiavaných svahov a koruny modelu živočíchmi, ostatné deformácie a poškodenia sa 
ponechávajú bez opráv na prirodzený vývoj.  

O obhliadke modelu prekrytia sa vykoná záznam podobný ako pre erózne poškodenie, 
v ktorom sa zaznamená prítomnosť a rozsah deformácií povrchu modelu prekrytia, prípadný výskyt 
mimoriadnych udalostí, kvantitatívny a kvalitatívny popis porúch a deformácií, ich poloha a vykonané 
nápravné opatrenia. Tiež sa vykoná fotodokumentácia zaznamenaných deformácií. 

 
Harmonogram pozorovaní 

Deformácie povrchu krycej vrstvy sa sledujú počas tých istých obhliadok povrchu modelu ako 
povrchová erózia, t.j. počas celej prevádzky modelu prekrytia jedenkrát mesačne a takisto 
bezprostredne po mimoriadnych udalostiach. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Výsledky sledovania deformácií povrchu krycej vrstvy modelu pomocou pravidelných obhliadok 
sa spolu s opisom prípadných mimoriadnych udalostí zaznamenávajú v prevádzkovom denníku 
modelu prekrytia úložiska. Zároveň sa vedie fotodokumentácia z jednotlivých obhliadok v digitálnej 
podobe. Porovnaním jednotlivých pozorovaní sa hodnotí priebeh deformácií a neeróznych poškodení 
povrchu modelu počas jeho prevádzky a to najmä v závislosti na sklone a údržbe svahov modelu 
prekrytia. Pri hodnotení deformácií a neerózneho poškodenia povrchu modelu sa prihliada aj na 
klimatické vplyvy priebežne zaznamenávané v databáze výsledkov monitorovania.  

 

Stav rastlinného krytu 
Technické prostriedky monitorovania 

Stav rastlinného krytu sa sleduje vizuálnymi obhliadkami modelu prekrytia. Počas obhliadok sa 
identifikuje stav rastlinného krytu na povrchu modelu prekrytia - sledujú sa zmeny druhového zloženia 
voči pôvodnému stavu pri založení rastlinného krytu (zaburinenie porastu, nálet krovín a stromov), 
poškodenie rastlinného krytu klimatickými podmienkami (mráz, sucho), činnosťou živočíchov, 
činnosťami pri vykonávaní pravidelných kontrolných vrtov a eróznymi procesmi. Udržiava sa len 
rastlinný kryt na udržiavaných svahoch a korune modelu, ostatný porast na modeli prekrytia sa 
ponecháva bez údržby na prirodzený vývoj [11]. 

O obhliadke modelu prekrytia sa vykoná záznam, v ktorom sa popíše aktuálny stav rastlinného 
krytu, prítomnosť a rozsah jeho poškodenia, prípadný výskyt mimoriadnych udalostí (napr. prívalové 
dažde, ľadovec a pod.). V denníku sa vedú záznamy aj o údržbe rastlinného krytu. Pri výskyte nových 
druhov sa urobí fotodokumentácia. 
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Harmonogram pozorovaní 

Stav rastlinného krytu sa sleduje počas tých istých obhliadok povrchu modelu ako povrchová 
erózia a deformácie povrchu krycej vrstvy, t.j. počas celej prevádzky modelu prekrytia jedenkrát 
mesačne a takisto bezprostredne po mimoriadnych udalostiach. Navyše sa stav rastlinného porastu 
kontroluje pred každým kosením. 

Pred ukončením prevádzky modelu prekrytia je odporúčané urobiť podrobné mapovanie 
zloženia rastlinného krytu a hĺbky koreňových systémov, predovšetkým krovín a drevín zakorenených 
na neudržiavaných svahoch. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Výsledky sledovania stavu rastlinného krytu pomocou pravidelných obhliadok sa spolu 
s opisom prípadných mimoriadnych udalostí a vykonanej údržby zaznamenávajú v prevádzkovom 
denníku modelu prekrytia úložiska. Porovnaním jednotlivých pozorovaní sa hodnotí vývoj rastlinného 
krytu na povrchu modelu počas jeho prevádzky a to najmä v závislosti na údržbe svahov modelu 
prekrytia. Pri hodnotení stavu rastlinného krytu sa prihliada aj na klimatické vplyvy priebežne 
zaznamenávané v databáze výsledkov monitorovania.  

 

Vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy 
Technické prostriedky monitorovania 

Vlhkosť zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje kontinuálne meradlami 
zabudovanými priamo do telesa modelu prekrytia a takisto jednorázovo odbermi vzoriek s následnými 
laboratórnymi stanoveniami gravimetrickou metódou, stanoveniami poľnými metódami 
a geofyzikálnymi meraniami vo vrtoch (karotáž). 

Kontinuálne meranie pôdnej vlhkosti sa vykonáva snímačmi pôdnej vlhkosti VIRRIB výrobcu 
AMET, Velké Bílovice, ČR. Snímač VIRRIB slúži k priamemu stacionárnemu a trvalému meraniu 
objemovej vlhkosti v pôdnom prostredí pomocou elektromagnetického signálu transmisnou fázovou 
metódou - snímače využívajú závislosť fázovej rýchlosti nanosekundových impulzov na vlhkosti 
okolitého prostredia. Snímač sa skladá z dvoch sústredných kruhov z nerezovej ocele spojených 
v telese snímača, kde je umiestnená elektronická časť; vonkajší priemer snímača je 28 cm. Meraná 
vrstva presahuje až o 7 cm aktívne prvky snímača a meraný objem zeminy je tak 15 – 20 l. Merací 
rozsah snímača je 5 – 50 obj. % a presnosť merania je lepšia než 1 obj. %. 

Oproti pôvodnému návrhu [20] sú snímače VIRRIB umiestnené v piatich meracích vrstvách, 
z toho dve vrstvy sa nachádzajú v prekryvnej pôdnej vrstve a tri vrstvy sa nachádzajú v samotnej 
ílovej tesniacej vrstve (Obrázok 14). Polohy meracích vrstiev sú na obrázku udané hĺbkou od povrchu 
terénu, v prípade použitia kótovania od základu stavby (povrchu betónovej monolytickej dosky) by 
zodpovedajúce polohy boli +20 cm, +100 cm, +180 cm, +220 cm a +260 cm. 
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Obrázok 14 Vertikálne umiestnenie snímačov pôdnej vlhkosti podľa pôvodného návrhu (variant 1) a podľa 
riešenia realizovaného na modeli prekrytia (variant 2) 

Meracia vrstva v hĺbke 40 cm slúži na stanovenie polohy čela zvlhčenia pôdy (čela infiltrujúcej 
vody) pri atmosférických zrážkach. V závislosti od množstva zrážok a druhu pôdy sa čelo zvlhčenia 
pôdy (prechod medzi zónou kapilárne zavesenej vody a zónou minimálnej vlhkosti) obvykle nachádza 
v hĺbke 30 – 70 cm. Keďže prekryvná vrstva má chrániť tesniacu vrstvu aj z hľadiska presakovania 
zrážkovej vody, budú merania v hĺbke 40 cm pri zohľadnení intenzity a trvania atmosférických zrážok 
slúžiť ako indikátor polohy čela zvlhčenia pôdy. Meracia vrstva v hĺbke 80 cm slúži na stanovenie 
objemovej vlhkosti prekryvnej pôdnej vrstvy v blízkosti rozhrania s ílovou vrstvou. Získané výsledky 
z tejto hĺbky vypovedajú o množstve atmosférických zrážok, ktoré prenikli celou krycou vrstvou až na 
okraj ílového tesnenia a mali by potvrdiť, že ani za extrémnych atmosférických podmienok nedosahuje 
čelo zvlhčenia pôdy ílovú tesniacu vrstvu. Podobne vrstva snímačov v hĺbke 120 cm poskytuje údaje 
o množstve vody, ktorá prenikla do tesniacej ílovej vrstvy z krycej vrstvy. Predpokladá sa, že v prípade 
neporušenej ílovej vrstvy je v dôsledku prísunu vody z krycej vrstvy badateľná zmena objemovej 
vlhkosti ílového materiálu maximálne do hĺbky 50 cm. Tento predpoklad sa overí porovnaním údajov 
zo snímačov v hĺbke 120 cm a snímačov z väčších hĺbok. Vrstva v hĺbke 280 cm slúži ako indikátor 
možného nárastu vlhkosti zeminy v dôsledku kapilárneho zlínania v prípade porušenia celistvosti 
úložnej železobetónovej dosky. Zvyšná meracia vrstva v hĺbke 200 cm dopĺňa merania v okrajových 
vrstvách ílového tesnenia a slúži na stanovenie uceleného vertikálneho profilu objemovej vlhkosti 
v tesniacej ílovej vrstve. 

Horizontálne rozmiestnenie snímačov je definované v realizačnom projekte pozorovacích 
a meracích zariadení [21]. Snímače sú umiestnené v centrálnej časti koruny modelu prekrytia 
(Obrázok 15 ). V každej vrstve je umiestnených šesť snímačov na meranie (ďalej „prevádzkový 
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snímač“) a šesť rezervných snímačov a to v dvoch radoch po tri prevádzkové snímače a tri rezervné 
snímače. Vzdialenosť radov snímačov je 600 cm, vzdialenosť meracích miest v jednom rade 
snímačov je 300 cm. Na každom meracom mieste sú po dva snímače pôdnej vlhkosti (prevádzkový 
a rezervný) a pôdnej teploty (prevádzkový a rezervný), ktoré sú umiestnené v čo najtesnejšej 
vzdialenosti od seba tak, aby nedochádzalo k ich vzájomnej interferencii.   

Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti počas výstavby modelu prekrytia sa 
vykonávajú z každej hutnenej vrstvy a to v počte 10 – 15 vzoriek na vrstvu. Rozmiestnenie 
odberových miest je také, aby rovnomerne pokrylo plochu hutnenej vrstvy. 

 
Obrázok 15 Koruna modelu prekrytia s vyznačením horizontálneho rozmiestnenia snímačov pôdnej vlhkosti 
a teploty a oblastí vrtov pre odbery vzoriek 

Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti počas prevádzky modelu prekrytia 
sa vykonávajú úzko profilovanými jadrovými vrtmi (do 100 mm). Odbery vykonáva geológ s platným 
geologickým oprávnením. Aby nedochádzalo k poškodzovaniu povrchu modelu prekrytia 
a narušovaniu jeho rastlinného krytu, vŕtanie sa vykonáva ľahkými, ručne prenosnými súpravami. Aby 
sa zabránilo narušeniu snímačov a káblov, vrty sa vykonávajú iba v páse o šírke 0,5 – 1,5 m po 
vonkajšom obvode oblasti snímačov a sú prísne zvislo vŕtané. Oblasťou snímačov sa tu rozumie 
plocha v strede koruny modelu štvorcového tvaru so stranou dĺžky 12 m, pod ktorou sú umiestnené 
snímače pre kontinuálne meranie pôdnej vlhkosti a teploty (Obrázok 15 ). Vrty sa nevykonávajú 
v miestach, kde prechádzajú káblové vedenia z radov snímačov. Vŕta sa do hĺbky 280 cm a vzorky na 
laboratórne stanovenie sa odoberajú z jadra minimálne z hĺbky každých 40 cm (t.j. z jedného vrtu sa 
získa najmenej 7 vzoriek z rôznych hĺbok – 40 cm, 80 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm, 240 cm a 280 
cm). Počas každej vrtnej kampane sa vykonajú štyri vrty a to vždy jeden vrt na jednu stranu štvorca 
ohraničujúceho oblasť snímačov. V obrázku sú zaznačené štvorce okolo oblasti snímačov, kde majú 
byť počas jednotlivých kampaní vykonané vrty. Plánovaných je šesť vrtných kampaní plus jedna 
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rezervná. Prvý vrt je potrebné robiť v ľavom dolnom rohu príslušného štvorca s číslom kampane, 
nasledujúci sa vykonáva vždy v protiľahlom rohu štvorca, pretože pri stanovenom harmonograme 
odberov a predpokladanej dobe prevádzky modelu prekrytia musí byť vzájomná vzdialenosť dvoch 
susedných vrtov 2,5 - 3 m. Pre zabránenie vzniku preferovaných ciest pre zrážkové vody sa po 
odbere vzoriek a karotážnom meraní vykonáva tamponáž vrtov a to dôkladne zhutnenými ílovitými 
zeminami s rovnakými vlastnosťami hlavne vlhkosťou ako u tesniacej vrstvy modelu. Materiál je 
potrebné dôkladne zhutniť v celom rozsahu vrtu. 

Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti počas likvidácie modelu prekrytia sa 
vykonávajú vhodným spôsobom a v počte v závislosti na zvolenom spôsobe likvidácie modelu 
prekrytia. 

Na odber vzoriek a ich prevoz na laboratórne stanovenie sa používajú vzduchotesne 
uzatvárateľné vzorkovnice, do ktorých sa vzorky ukladajú hneď po odbere, aby nedošlo k zmenám ich 
vlhkosti. 

Laboratórne stanovenie vlhkosti zemín sa vykonáva z odobratých vzoriek absolútnou 
(vysúšacou) metódou, ktorá spočíva v oddelení vody od pevnej fázy zeminy a stanovení hmotnosti 
pevnej fázy zeminy a vody. Používa sa štandardná laboratórna metóda (metóda A) [8], ktorá je 
vhodná pre íly a všetky zeminy, u ktorých pri teplote 105°C až 110°C nedochádza k chemickým 
procesom. Metódou sa stanovuje hmotnostná vlhkosť zeminy, na prepočet objemovej vlhkosti zeminy 
je potrebné zohľadniť výsledok laboratórneho stanovenia objemovej hmotnosti zeminy po vysušení. 

Stanovenie vlhkosti zemín poľnými metódami sa vykonáva vhodnou metódou (napr. 
rádiometrické skúšanie objemovej vlhkosti založené na moderácii (spomalení) rýchlych neutrónov 
prevažne atómami vodíka [22] na hutnených vrstvách počas výstavby modelu prekrytia. Poľné 
stanovenia sa vykonávajú na každej z pokladaných a hutnených vrstiev a to v počte odpovedajúcom 
trojnásobku počtu odobratých vzoriek [17]. Rozmiestnenie meracích miest je také, aby rovnomerne 
pokrylo plochu hutnenej vrstvy. 

Ako doplnkové merania môžu byť využité karotážne merania objemovej vlhkosti zemín, ktoré 
sa vykonávajú vhodnou metódou (napr. rádiometrické karotážne meranie vlhkosti založené na 
moderácii (spomalení) rýchlych neutrónov prevažne atómami vodíka) v malopriemerových vrtoch 
vzniknutých pri odbere vzoriek pre laboratórne stanovenie. Karotážne merania sa vykonávajú 
v každom zo štyroch vrtov odvŕtaných počas kampane a to v počte odpovedajúcom najmenej počtu 
odobratých vzoriek tak, aby stred účinného objemu merania zodpovedal hĺbke odberu vzorky. 

Stanovenie vlhkosti zemín poľnými metódami počas likvidácie modelu prekrytia sa vykonáva 
vhodnou metódou (napr. rádiometrické skúšanie objemovej vlhkosti založené na moderácii 
(spomalení) rýchlych neutrónov prevažne atómami vodíka [22] a vhodným spôsobom a v počte 
v závislosti na zvolenom spôsobe likvidácie modelu prekrytia. 

 
Harmonogram meraní 

Merania objemovej vlhkosti zeminy prevádzkovými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň 
počas celej doby monitorovania na modeli prekrytia úložiska a to vždy každú celú hodinu. Merania sa 
vykonávajú po vrstvách, všetkými prevádzkovými snímačmi umiestnenými v jednej vrstve naraz. 
Prepínač automaticky prepína meranie medzi jednotlivými vrstvami. 
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Kontrolné merania objemovej vlhkosti zeminy rezervnými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za 
deň automaticky každý prvý deň v kalendárnom mesiaci a to vždy každú celú hodinu. Merania sa 
vykonávajú rovnako po vrstvách, všetkými rezervnými snímačmi v danej vrstve naraz. 

Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia hmotnostnej vlhkosti zeminy a stanovenie 
vlhkosti zemín poľnými metódami sa vykonáva pri stavbe in situ modelu prekrytia a pri likvidácii 
modelu.  

Odber vzoriek a laboratórne stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia. 
Aby sa zabránilo nadmernému narušeniu celistvosti modelu prekrytia vrtmi a ich tamponážou, 
vykonávajú sa tieto odbery a stanovenia v druhom, štvrtom a potom každé 4 roky, t.j. počas celej 
predpokladanej doby prevádzky modelu 5 - 6 krát, prvýkrát na jar v druhom roku nasledujúcom po 
roku začatia prevádzky modelu prekrytia.1 Nulté meranie s dvoma vzorovými vrtmi, počas ktorého sa 
stanoví metodika vykonávania a vyhodnotenia vrtov, bude vykonané na konci realizácie stavby 
modelu prekrytia a bude urobené na korune modelu mimo plochy vyhradenej na odber vzoriek. 
Odbery vzoriek vrtmi sa vykonávajú pre posúdenie závislosti pôdnej vlhkosti na ročnom období 
striedavo v jarnom (apríl - máj) a jesennom období (október – november). 

Karotážne merania vlhkosti zeminy sa vykonávajú vo vrtoch vzniknutých pri odbere vzoriek a to 
bezprostredne po týchto odberoch. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Do elektronickej databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa pre daný deň 
automaticky zaznamenávajú všetky výsledky merania objemovej vlhkosti zeminy prevádzkovými 
snímačmi wv(i,j,t), kde i = 1,2,3,4,5 je poradové číslo meracej vrstvy počnúc najvyššou (-40 cm) 
a končiac najnižšou vrstvou (-280 cm), j = 1,2,3,4,5,6 je poradové číslo snímača v danej meracej 
vrstve a t = 1,2,3,...,24 je hodina merania v danom dni. 

Ak tesnosť ílovej vrstvy nie je narušená a nedochádza k priesakom vody cez trhliny, možno 
predpokladať, že vlhkosť zeminy v hĺbke danej meracej vrstvy je rovnaká po celej ploche pokrytej 
systémom monitorovania pôdnej vlhkosti. Výsledky merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve 
i a danom čase t sú potom rozdelené normálne a prípadný odľahlý výsledok pozorovania môže 
indikovať prítomnosť priesaku vody alebo zlyhanie snímača. Pre každú meraciu vrstvu i nachádzajúcu 
sa v tesniacej vrstve (i = 3,4,5) sa preto na výsledky merania v danom čase t aplikuje test významnosti 
výsledkov pozorovania [23]. Test sa neaplikuje na výsledky meraní snímačov uložených v krycej 
pôdnej vrstve vzhľadom na nehomogenitu tohoto prostredia (hlinito-štrkovito-piesčitá zemina 
s obsahom humusu), kde nie je možné predpokladať rovnaké vertikálne šírenie vlhkosti na celej 
ploche oblasti snímačov. Keďže objemová vlhkosť zeminy sa vo všeobecnosti časom mení, je 
potrebné použiť test odľahlosti výsledkov pozorovania pri neznámej smerodajnej odchýlke a neznámej 
strednej hodnote základného súboru. Volí sa pri tom úroveň významnosti testu α = 0,05, t.j. úroveň 
spoľahlivosti 1-α = 0,95. Pretože je možné, že výrazne sa odlišujúci výsledok bol získaný za 
rovnakých podmienok ako skupina ostatných výsledkov a patrí do toho istého základného súboru, iba 
pravdepodobnosť jeho získania je malá, požaduje sa pre vylúčenie výsledku ako odľahlého potvrdenie 
odľahlosti dvoma nasledujúcimi meraniami toho istého snímača. Výsledky meraní v danej vrstve 
i v danom dni, ktoré boli vylúčené ako odľahlé, ostávajú naďalej v databáze výsledkov monitorovania, 
nepoužijú sa však pre výpočty výberových charakteristík potrebných k odhadu parametrov základného 
                                                 
1 frekvencia odberu vzoriek sa môže upraviť v závislosti od výsledkov merania 
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súboru. Výsledky, ktoré neboli vylúčené ako odľahlé, sa v ďalšom texte označujú ako platné výsledky 
merania v danom dni. 

Zo všetkých platných výsledkov merania v danom dni sa pre každú meraciu vrstvu i stanoví 
minimálna (wv,min(i)), maximálna (wv,max(i)) a priemerná (wv,priem(i)) denná objemová vlhkosť zeminy: 

( ) ( )[ ]tjiwiw vtjv ,,min
,min, =  

( ) ( )[ ]tjiwiw vtjv ,,max
,max, =  

( ) ( )∑=
tj

vpriemv tjiw
n

iw
,

, ,,1
 

kde n je celkový počet platných meraní v danom dni a danej vrstve i (t.j. za predpokladu, že 
všetky merania sú platné maximálne 6 x 24 = 144 meraní). 

Grafické rozhranie programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje: 
1. zobraziť pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu (meracie vrstvy) časový vývoj 

týchto veličín vo forme bodového grafu, 
2. stanoviť pre zvolené časové obdobie a zvolené meracie vrstvy závislosť týchto veličín podľa 

štandardných štatistických metód [24], 
3. zobraziť pre zvolený deň hĺbkový profil objemovej vlhkosti pomocou hodnôt priemernej dennej 

objemovej vlhkosti zeminy v jednotlivých meracích vrstvách, 
4. zobraziť pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu časový vývoj primárnych dát 

(platné aj odľahlé výsledky merania) z jednotlivých snímačov danej vrstvy pre vizuálne 
zhodnotenie odľahlosti výsledkov meraní. 

Je možné očakávať, že na začiatku prevádzky modelu prekrytia nebude predpoklad 
o normálnom rozdelení výsledkov merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve i a danom čase t 
splnený vzhľadom na variácie vlhkosti v objeme zemín zapracovaných do modelu pri jeho výstavbe. 
Počas prevádzky modelu potom dochádza k prirodzenému vyrovnávaniu hodnôt pôdnej vlhkosti. Na 
overenie normálnosti rozdelenia výsledkov merania v danej vrstve i a danom čase t sa na začiatku 
prevádzky modelu používa špeciálny test zhody empirického rozdelenia s teoretickým pre malý rozsah 
výberu, tzv. kritérium W [25]. Kritérium W sa používa pre test zhody empirického rozdelenia 
s normálnym (alebo logaritmicko-normálnym) rozdelením pre rozsah výberu 3 až 50 (u nás 6 
výsledkov merania snímačmi v danej vrstve a danom čase). Volí sa pri tom úroveň významnosti testu 
α = 0,05, t.j. úroveň spoľahlivosti 1-α = 0,95. Test sa aplikuje po začatí prevádzky modelu na každú 
sériu výsledkov meraní každej vrstvy snímačov, ktoré sa nachádzajú v tesniacej ílovej vrstve. Pokiaľ 
sa normálne rozdelenie výsledkov merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve i a danom čase t 
nepotvrdí, neaplikuje sa na výsledky merania test významnosti výsledkov pozorovania a všetky 
výsledky merania v danom dni sa považujú za platné. 

V prípade výskytu odľahlých výsledkov pozorovania sa na odhad príčiny odľahlosti môžu 
použiť výsledky merania teploty v danom meracom mieste, výsledky merania pôdnej vlhkosti 
rezervným snímačom v danom meracom mieste a výsledky merania pôdnej vlhkosti snímačmi na 
priľahlých meracích miestach (najmä na rovnakom meracom mieste vo vyššej vrstve meradiel – za 
predpokladu vertikálneho šírenia prípadných trhlín v tesniacej vrstve s transportom vody z nadložnej 
krycej vrstvy). Vzhľadom na veľmi nízku hodnotu súčiniteľa filtrácie však nemožno ani v prípade 
priesaku vody k prevádzkovému snímaču predpokladať bezprostredné potvrdenie tohto stavu 
výsledkami meraní ostatných snímačov (snímač teploty, rezervný snímač vlhkosti) na danom 
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meracom mieste. Zároveň však nie je možné predpokladať, že prípadné priesaky vody povedú 
preferenčne k prevádzkovým snímačom a tie ich teda zaregistrujú ako prvé. Po potvrdení odľahlého 
výsledku pozorovania ďalšími dvoma nasledujúcimi meraniami prevádzkového snímača sa v danom 
meracom mieste začne paralelne v tom istom čase vykonávať meranie rezervným snímačom pôdnej 
vlhkosti a to do konca nasledujúceho dňa. Pokiaľ výsledky týchto paralelných meraní nepotvrdia 
odľahlosť výsledkov meraní prevádzkového snímača, vykonáva sa ďalšie porovnanie výsledkov 
meraní prevádzkového a rezervného snímača až v rámci nasledujúceho pravidelného kontrolného 
merania objemovej vlhkosti zeminy rezervnými snímačmi. Prítomnosť lokálneho priesaku vody 
indikovaná zvýšenými hodnotami výsledkov meraní prevádzkového snímača môže byť potvrdená aj 
odľahlými výsledkami meraní snímača teploty na danom meracom mieste alebo zvýšenými hodnotami 
výsledkov meraní snímačov na priľahlých meracích miestach (najmä vo vyššej vrstve meradiel). 

Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú aj všetky 
výsledky pravidelných kontrolných meraní objemovej vlhkosti zeminy rezervnými snímačmi. Tieto 
výsledky sa pre každý rezervný snímač porovnávajú s výsledkami meraní príslušného prevádzkového 
snímača v danom dni. Používa sa pri tom štatistický test hypotézy o veľkosti rozdielu medzi dvomi 
strednými hodnotami na základe rozdielu medzi dvomi výberovými priemermi [26]. Predpoklad, že nie 
je rozdiel medzi párovými pozorovaniami na tom istom meracom mieste sa overuje na úrovni 
významnosti testu α = 0,05, t.j. úrovni spoľahlivosti 1-α = 0,95. 

Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú aj všetky 
výsledky laboratórnych stanovení objemovej vlhkosti zeminy, výsledky meraní poľnými metódami 
a výsledky karotážnych meraní. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky 
charakterizujú počiatočný a konečný stav objemovej vlhkosti zemín a to najmä vo vzťahu k optimálnej 
vlhkosti, pri ktorej je dosiahnutá maximálna objemová hmotnosť vysušenej zeminy [18]. Porovnaním 
jednotlivých hodnôt sa posúdi dlhodobý časový vývoj priestorových variácií objemovej vlhkosti zemín 
v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej (predpísanej) optimálnej 
objemovej vlhkosti. Počas prevádzky modelu tieto výsledky slúžia aj na potvrdenie výsledkov meraní 
vlhkosti zeminy on-line metódou (zabudované snímače).  

 

Teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy 

Technické prostriedky monitorovania 

Teplota zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje kontinuálne meradlami 
zabudovanými priamo do telesa modelu prekrytia. Kontinuálne meranie pôdnej teploty sa vykonáva 
snímačmi teploty Pt200 výrobcu ZPA Ekoreg, Ústí nad Labem, ČR. Snímacím prvkom je platinový 
odporový článok, ktorého odpor sa zvyšuje pri zvyšovaní teploty okolitého prostredia. Platinové 
teplotné senzory sa využívajú najčastejšie ako ponorný senzor na presné meranie veľkého rozsahu 
teplôt vďaka ich teplotnej odolnosti a linearite prevodnej charakteristiky odporu snímača R a meranej 
teploty T. Pre platinové snímače teploty je možné prevodnú charakteristiku vyjadriť vzťahom: 

)10.802,510.908,31()( 623
0

−− ×−×+×= TTRTR  

kde R0 je odpor snímača pri teplote 0°C (pre snímač Pt200 je R0 = 200 Ω), 

T je teplota okolitého prostredia (°C). 

Merací rozsah snímača je od –200°C do +600°C a presnosť merania je lepšia než (0,30 + 
0,005)°C. 
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Priestorové rozmiestnenie snímačov teploty je obdobné ako rozmiestnenie snímačov vlhkosti, 
t.j. v piatich meracích vrstvách (Obrázok 14) sa nachádza po šesť prevádzkových snímačov a šesť 
rezervných snímačov.  

Meracia vrstva v hĺbke 40 cm slúži paralelne so snímačmi vlhkosti v tejto hĺbke na indikáciu 
pohybu čela infiltrujúcej vody v prípade intenzívnych atmosférických zrážok. Meracia vrstva v hĺbke 80 
cm slúži na stanovenie teploty prekryvnej pôdnej vrstvy v blízkosti rozhrania s ílovou vrstvou. Keďže 
lokalita RÚ RAO patrí do teplej klimatickej oblasti, kde priemerné premŕzanie pôd býva do hĺbky 50 – 
70 cm, budú získané výsledky z  hĺbky 80 cm použité na overenie tohto predpokladu. Zvyšné meracie 
vrstvy sa nachádzajú priamo v ílovom tesnení a slúžia na potvrdenie predpokladu, že ochranná krycia 
vrstva dlhodobo zabráni aj počas najnepriaznivejších klimatických podmienok premŕzaniu tesniacej 
vrstvy. Takisto sa z výsledkov získa ucelený vertikálny profil teploty v tesniacej ílovej vrstve. 

Laboratórne stanovenie teploty po odbere vzoriek nie je na rozdiel od pôdnej vlhkosti vhodné 
a v rámci programu monitorovania modelu prekrytia sa iné ako horeuvedené stanovenie teploty 
nevykonáva. 

 
Harmonogram meraní 

Merania teploty zeminy prevádzkovými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň počas celej 
doby monitorovania na modeli prekrytia úložiska a to vždy každú celú hodinu. Merania sa vykonávajú 
po vrstvách, všetkými prevádzkovými snímačmi umiestnenými v jednej vrstve naraz. Prepínač 
automaticky prepína meranie medzi jednotlivými vrstvami. 

Kontrolné merania teploty zeminy rezervnými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň každý 
prvý deň v kalendárnom mesiaci a to vždy každú celú hodinu. Merania sa vykonávajú rovnako ako 
v prípade prevádzkových snímačov po vrstvách, všetkými rezervnými snímačmi umiestnenými v danej 
vrstve naraz. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa pre daný deň automaticky 
zaznamenávajú všetky výsledky merania teploty zeminy prevádzkovými snímačmi T(i,j,t), kde i = 
1,2,3,4,5 je poradové číslo meracej vrstvy počnúc najvyššou (-40 cm) a končiac najnižšou vrstvou (-
280 cm), j = 1,2,3,4,5,6 je poradové číslo snímača v danej meracej vrstve a t = 1,2,3,...,24 je hodina 
merania v danom dni. Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú aj 
všetky výsledky pravidelných kontrolných meraní teploty zeminy rezervnými snímačmi. 

Na výsledky meraní teploty zeminy sa aplikujú rovnaké postupy štatistickej interpretácie údajov 
(test významnosti výsledkov pozorovania, test zhody empirického rozdelenia s normálnym, metóda 
párových pozorovaní) ako v prípade meraní pôdnej vlhkosti. 

Zo všetkých platných výsledkov merania v danom dni sa pre každú meraciu vrstvu i stanoví 
minimálna (Tmin(i)), maximálna (Tmax(i)) a priemerná (Tpriem(i)) denná teplota zeminy: 
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kde n je celkový počet platných meraní v danom dni a danej vrstve i (t.j. maximálne 6 x 24 = 
144 meraní). 

Grafické rozhranie programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje: 
1. zobrazenie pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu (meracie vrstvy) časový 

vývoj týchto veličín vo forme bodového grafu, 
2. stanovenie pre zvolené časové obdobie a zvolené meracie vrstvy závislosti týchto veličín 

podľa štandardných štatistických metód,  
3. zobrazenie pre zvolený deň hĺbkový (vertikálny) profil objemovej vlhkosti pomocou hodnôt 

priemernej dennej objemovej vlhkosti zeminy v jednotlivých meracích vrstvách, 
4. zobrazenie pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu časového vývoja 

primárnych dát (platné aj odľahlé výsledky merania) z jednotlivých snímačov danej vrstvy pre 
vizuálne zhodnotenie odľahlosti výsledkov meraní, 

5. zobrazenie kombinácie grafických výstupov rôznych veličín v jednom grafe. 
 

Objemová hmotnosť zeminy tesniacej vrstvy 
Technické prostriedky monitorovania 

Objemová hmotnosť zeminy tesniacej ílovej vrstvy sa monitoruje jednorazovo odbermi vzoriek 
s následnými laboratórnymi stanoveniami gravimetrickou metódou, stanoveniami poľnými metódami 
a geofyzikálnymi meraniami vo vrtoch (karotáž). 

Objemová hmotnosť zeminy sa stanovuje zo všetkých vzoriek tesniacej vrstvy, ktoré boli 
odobraté na laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti, a to počas výstavby, prevádzky aj likvidácie 
modelu prekrytia. Laboratórne stanovenie objemovej hmotnosti zemín sa vykonáva z odobratých 
vzoriek priamou metódou, ktorá spočíva v stanovení objemu vzorky a zistení jej hmotnosti. Používa sa 
stanovenie vyrezávacím krúžkom (metóda A) [12], ktoré je vhodné pre jemnozrnné súdržné zeminy 
mäkkej až pevnej konzistencie. 

Stanovenie objemovej hmotnosti zemín poľnými metódami sa vykonáva vhodnou metódou 
(napr. rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti založené na rozptyle a absorpcii žiarenia gama 
[22]) na hutnených vrstvách počas výstavby modelu prekrytia. Poľné stanovenia sa vykonávajú 
na každej z pokladaných a hutnených vrstiev a to v počte odpovedajúcom trojnásobku počtu 
odobratých vzoriek [17]. Rozmiestnenie meracích miest je také, aby rovnomerne pokrylo plochu 
hutnenej vrstvy. 

Pre overenie meraní je možné použiť doplnkové karotážne merania objemovej hmotnosti 
zemín, ktoré  sa vykonávajú vhodnou metódou (napr. rádiometrické karotážne meranie objemovej 
hmotnosti založené na rozptyle žiarenia gama) v malopriemerových vrtoch vzniknutých pri odbere 
vzoriek pre laboratórne stanovenie. Karotážne merania sa vykonávajú v každom zo štyroch vrtov 
odvŕtaných počas kampane a to v počte odpovedajúcom najmenej počtu odobratých vzoriek tak, aby 
stred účinného objemu merania zodpovedal hĺbke odberu vzorky. 

Stanovenie objemovej hmotnosti zemín poľnými metódami počas likvidácie modelu prekrytia sa 
vykonáva vhodnou metódou (napr. rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti založené na rozptyle 
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a absorpcii žiarenia gama [22]) a vhodným spôsobom a v počte v závislosti na zvolenom spôsobe 
likvidácie modelu prekrytia. 

 
Harmonogram meraní 

Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia objemovej hmotnosti zeminy a stanovenie 
objemovej hmotnosti zemín poľnými metódami sa vykonáva pri stavbe in situ modelu prekrytia a pri 
likvidácii modelu.  

Odber vzoriek a laboratórne stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia. 
Aby sa zabránilo nadmernému narušeniu celistvosti modelu prekrytia vrtmi a ich tamponážou, 
vykonávajú sa tieto odbery a stanovenia v druhom, štvrtom a potom každé 4 roky, t.j. počas celej 
predpokladanej doby prevádzky modelu 5 – 6 krát, prvýkrát na jar v druhom roku nasledujúcom po 
roku začatia prevádzky modelu prekrytia.2 Odbery vzoriek vrtmi sa vykonávajú pre posúdenie 
závislosti pôdnej vlhkosti na ročnom období striedavo v jarnom (apríl - máj) a jesennom období 
(október – november). 

Doplnkové karotážne merania objemovej hmotnosti zeminy sa môžu vykonať vo vrtoch 
vzniknutých pri odbere vzoriek a to bezprostredne po týchto odberoch. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú všetky výsledky 
laboratórnych stanovení objemovej hmotnosti zeminy, výsledky meraní poľnými metódami a výsledky 
karotážnych meraní. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky charakterizujú 
počiatočný a konečný stav objemovej hmotnosti zemín a to najmä vo vzťahu k maximálnej objemovej 
hmotnosti suchej zeminy stanovenej podľa príslušnej STN [18] a k požadovanej miere zhutnenia [17]. 
Porovnaním jednotlivých hodnôt sa posúdi prípadný dlhodobý časový vývoj priestorových variácií 
objemovej hmotnosti zemín v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej 
(predpísanej) miery zhutnenia.  

 

Súčiniteľ filtrácie (koeficient priepustnosti) zemín tesniacej a krycej vrstvy 
Technické prostriedky monitorovania 

Súčiniteľ filtrácie zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje jednorazovo 
odbermi vzoriek s následnými laboratórnymi stanoveniami. Stanovenia poľnými metódami nie sú 
vhodné vzhľadom na veľmi malú hodnotu súčiniteľa pri zeminách zapracovaných do tesniacej vrstvy. 

Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie súčiniteľa filtrácie počas výstavby modelu prekrytia 
sa vykonávajú z každej hutnenej vrstvy a to v počte 3 - 5 vzoriek na vrstvu. Rozmiestnenie 
odberových miest je také, aby rovnomerne pokrylo plochu hutnenej vrstvy. 

Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie súčiniteľa filtrácie počas prevádzky modelu 
prekrytia sa vykonávajú z jadier vrtov pomocou ktorých sa odoberajú aj vzorky na stanovenia iných 
veličín. Vzorky na laboratórne stanovenie sa odoberajú z jadra minimálne z dvoch hĺbok - jedna 
vzorka zo zeminy tesniacej vrstvy a jedna vzorka zo zeminy krycej vrstvy. 
                                                 
2 frekvencia odberu vzoriek sa môže upraviť v závislosti od výsledkov merania 
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Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie súčiniteľa filtrácie počas likvidácie modelu prekrytia 
sa vykonávajú v súlade s projektom likvidácie modelu prekrytia. 

Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín sa vykonáva z odobratých vzoriek absolútnou 
metódou, ktorá spočíva v stanovení prietoku vody vzorkou v tlakovej komore. Pre zeminu ílovej vrstvy 
sa používa štandardná laboratórna metóda (metóda G) [16], ktorá je vhodná pre íly a všetky zeminy, 
u ktorých je hodnota súčiniteľa filtrácie menšia ako 10-10 m.s-1. Takisto je možné stanovovať súčiniteľ 
filtrácie výpočtom z časového priebehu konsolidácie [27]. Táto metóda je založená na edometrických 
skúškach stlačiteľnosti zeminy. 

 
Harmonogram meraní 

Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia priepustnosti zeminy sa vykonáva pri stavbe 
in situ modelu prekrytia a pri likvidácii modelu.  

Odber vzoriek a laboratórne stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia. 
Aby sa zabránilo nadmernému narušeniu celistvosti modelu prekrytia vrtmi a ich tamponážou, 
vykonávajú sa tieto odbery a stanovenia v druhom, štvrtom a potom každé 4 roky, t.j. počas celej 
predpokladanej doby prevádzky modelu 5 – 6 krát, prvýkrát na jar v druhom roku nasledujúcom po 
roku začatia prevádzky modelu prekrytia.3 Nulté meranie s dvoma vzorovými vrtmi, počas ktorého sa 
stanoví metodika vykonávania a vyhodnotenia vrtov, bude vykonané na konci realizácie stavby 
modelu prekrytia a bude urobené na korune modelu mimo plochy vyhradenej na odber vzoriek. 
Odbery vzoriek vrtmi sa vykonávajú pre posúdenie závislosti pôdnej vlhkosti na ročnom období 
striedavo v jarnom (apríl - máj) a jesennom období (október – november). 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú všetky výsledky 
laboratórnych stanovení súčiniteľa filtrácie zeminy. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto 
výsledky charakterizujú počiatočný a konečný stav priepustnosti zemín a to najmä vo vzťahu 
k maximálnej hodnote súčiniteľa filtrácie požadovanej bezpečnostnými analýzami [19]. Porovnaním 
jednotlivých hodnôt sa posúdi prípadný dlhodobý časový vývoj priestorových variácií priepustnosti 
zemín v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej (predpísanej) 
maximálnej hodnoty súčiniteľa filtrácie. Zároveň sa skutočný dlhodobý časový vývoj priepustnosti 
zemín porovná s výsledkami experimentálneho geotechnického výskumu reologickej stability chovania 
materiálu tesniacej vrstvy [27].  

 

Klimatické vplyvy 
Technické prostriedky monitorovania 

Teplota vzduchu vo výške 2 m sa na meteorologickej stanici SHMÚ sleduje odporovým 
teplomerom. Rozlíšenie snímačov pri meraniach teploty vzduchu je 0,1°C. 

                                                 
3 frekvencia odberu vzoriek sa môže upraviť v závislosti od výsledkov merania 
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Množstvo atmosférických zrážok na meteorologickej stanici SHMÚ sleduje preklápacím 
(impulzným) mechanizmom. Rozlíšenie zrážkomerov pri meraniach množstva atmosférických zrážok 
je 0,1 mm. 

Teplota pôdy v hĺbke 5 cm, 50 cm a 100 cm sa na meteorologickej stanici SHMÚ sleduje 
odporovými teplomermi. Rozlíšenie snímačov pri meraniach teploty pôdy je 0,1°C. 

 
Harmonogram meraní 

Teplota vzduchu vo výške 2 m sa na meteorologickej stanici SHMÚ meria každých 10 sekúnd. 
Zo získaných údajov sa vypočítavajú priemerné hodinové hodnoty. 

Množstvo atmosférických zrážok na meteorologickej stanici SHMÚ zaznamenáva nepretržite 
s vynulovaním o polnoci. V každom okamihu je tak k dispozícii úhrn zrážok spadnutých od 00:00 
hodiny príslušného dňa. 

Teplota pôdy v hĺbke 5 cm, 50 cm a 100 cm sa na meteorologickej stanici SHMÚ zaznamenáva 
každých 10 sekúnd. Zo získaných údajov sa vypočítavajú priemerné hodnoty za dlhšie obdobia. 

 
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov 

Vizuálnym porovnaním časového priebehu teplôt vzduchu vo výške 2 m a teplôt zeminy 
v jednotlivých meracích vrstvách sa hodnotí vzájomná korelácia týchto veličín. Grafické rozhranie 
programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje pre zvolené časové obdobie a 
zvolené veličiny zo skupiny teplôt vzduchu vo výške 2 m a skupiny teplôt zeminy v modeli prekrytia 
stanovenie závislosti podľa štandardných štatistických metód [24]. 

Vizuálnym porovnaním časového priebehu denných úhrnov atmosférických zrážok 
a objemových vlhkostí zeminy v jednotlivých meracích vrstvách sa hodnotí vzájomná korelácia týchto 
veličín. Grafické rozhranie programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje pre 
zvolené časové obdobie pre denný úhrn atmosférických zrážok a zvolené veličiny zo skupiny 
objemových vlhkostí zeminy v modeli prekrytia stanovenie závislosti podľa štandardných štatistických 
metód [24]. 

Vizuálnym sledovaním korelácie časového priebehu teplôt pôdy v rôznych hĺbkach na 
meteorologickej stanici SHMÚ a teplôt zeminy v jednotlivých meracích vrstvách modelu prekrytia sa 
hodnotí správnosť výsledkov meraní teploty zeminy. Grafické rozhranie programového vybavenia pre 
monitoring modelu prekrytia umožňuje pre zvolené časové obdobie a zvolené veličiny zo skupiny 
teplôt pôdy na meteorologickej stanici SHMÚ a skupiny teplôt zeminy v modeli prekrytia stanovenie 
závislosti podľa štandardných štatistických metód [24]. 

 

Záver k plánu monitorovania modelu prekrytia 

Cieľom výstavby modelu prekrytia úložiska rádioaktívnych odpadov je overiť vodopriepustnosť  
projektovaných izolačných vrstiev. Sledované parametre sú vybrané tak, aby ukázali komplexný obraz 
vlastností prekryvnej vrstvy buď ich priamym meraním alebo sekundárnymi znakmi. Merania 
geometrického tvaru modelu umožňujú sledovať kvalitu použitého materiálu - sadavosť a tým 
dostatočnosť a kvalitu zhutnenia, čo má priamy vplyv na vodopriepustnosť. Sledovanie zmeny sklonov 
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svahov, zmien na povrchu modelu prekrytia, či už spôsobených eróziou alebo neeróznymi vplyvmi, 
preukážu trvácnosť prekrytia a z dlhodobého hľadiska jeho odolnosť voči prírodným vplyvom.  

Sledovanie kvality rastlinného krytu umožňuje určiť premenlivosť porastu počas ročnej periódy 
a počas doby prevádzky modelu, nárast organickej hmoty v nadzemnej i podzemnej - koreňovej časti, 
mikrobiologickú aktivitu v pôde ako základe pre optimálny rast rastlín. Vďaka rozdeleniu modelu 
prekrytia na udržiavanú a neudržiavanú časť je možné sledovať druhové zloženie a vzájomnú 
konkurenčnú schopnosť jednotlivých tráv v daných častiach modelu, porovnať nároky na 
agrotechnické zásahy - zálievku, pokosenie, likvidáciu náletových drevín a tiež prípadné odlišnosti 
v množstve odtekajúcej vody z povrchového odvodňovacieho systému modelu [11]. V konečnom 
projekte tak bude možné určiť nároky na údržbu počas obdobia inštitucionálnej kontroly úložiska. 

Priame monitorovanie profilu vlhkosti zemín preukáže dostatočnosť projektových predpokladov 
pre dlhodobú izoláciu rádioaktívnych odpadov od vplyvu zrážkovej vody. Doplnkovým monitorovaným 
parametrom k vlhkosti je teplota zemín, ktorej zmeny nepriamo indikujú aj možné zmeny vlhkosti. 
Meranie objemovej hmotnosti zeminy a súčiniteľa filtrácie priamo indikujú zmeny kvality zhutnenej 
vrstvy. Neočakávané zmeny všetkých sledovaných parametrov bude potrebné premietnuť do 
bezpečnostných rozborov a konečného projektu prekrytia.  

Všetky vyššie uvedené parametre a veličiny je potrebné sledovať vo vzťahu ku klimatickým 
podmienkam, ktoré najviac ovplyvňujú procesy na povrchu prekrytia a hlavne infiltráciu vody a sú 
vstupnými parametrami pre modelovanie procesov v úložisku RAO. 

Všetky výsledky monitorovania modelu prekrytia, ktoré budú priebežne spracovávané 
a vyhodnocované, bude potrebné premietnuť do záverečného projektu prekrytia úložiska a tiež do 
bezpečnostných rozborov. 
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Realizácia a výsledky prvého cyklu monitorovania parametrov a veličín modelu prekrytia RÚ 
RAO Mochovce 

Výstavba modelu prekrytia RÚ RAO v Mochovciach bola realizovaná v rokoch 2004-2006 
presne dodržiavajúc projektovú dokumentáciu stavby modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce [11], [20], 
[21]. S monitorovaním vybraných parametrov a veličín sa začalo po zabezpečení všetkých potrebných 
technických podmienok, on-line merania a vykonania potrebných analýz pri budovaní podľa vyššie 
popísaného monitorovacieho plánu v apríli 2006.  

Prevádzkové a rezervné snímače merania vybraných veličín (teplota a objemová vlhkosť pôdy) 
boli počas výstavby umiestnené v piatich meracích vrstvách, z toho dve vrstvy sa nachádzajú 
v prekryvnej pôdnej vrstve a tri vrstvy sa nachádzajú v samotnej ílovej tesniacej vrstve. V každej 
vrstve bolo umiestnených šesť prevádzkových snímačov na meranie a šesť rezervných snímačov a to 
v dvoch radoch po tri prevádzkové snímače a tri rezervné snímače. Polohy meracích vrstiev sú udané 
hĺbkou od povrchu terénu (povrchu betónovej monolytickej dosky) zodpovedajúce polohy sú +20 cm, 
+100 cm, +180 cm, +220 cm a +260 cm. Snímače boli prepojené cez rozvodnú skriňu, nachádzajúcu 
sa na JVV svahu, do miestnosti zberu dát, ktorá hardwarovo aj softwarovo zabezpečuje plnú 
funkčnosť On-Line merania a následne zber a archiváciu získaných dát. Merania pôdnej vlhkosti a 
teploty zeminy snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň počas celej doby monitorovania na modeli 
prekrytia úložiska a to vždy každú celú hodinu. 

Počas výstavby modelu prekrytia boli vytvorené nesprávnou technológiou výstavby ryhy na 
rozhraní svahu JJZ a neudržiavaného svahu SZZ a ryhu vzniknutú na rozhraní svahu JJZ a JVV Tieto 
ryhy boli sanované ešte počas výstavby. Na obrázku 5 je možné vidieť vzniknuté ryhy, ich sanovanie 
a výsledné rozhranie dvoch svahov bez rýh. 
Obrázok 16 Ryha vytvorená na rozhraní svahov pri výstavbe modelu prekrytia 
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Veličiny a parametre sledované na modeli prekrytia úložiska 

Geometrický tvar modelu 

Geometrický tvar modelu prekrytia bol sledovaný pomocou štandardných geodetických metód 
meraním zmien polohy pozorovacích bodov. Polohy meraných bodov v priestore boli s presnosťou na 
cm (technická nivelácia) zamerané v geodetickej sieti na lokalite s využitím troch polohových 
a výškových bodov pevnej stabilizácie vybudovaných v okolí modelu prekrytia.  

Zameranie telesa modelu bolo vykonané firmou geo-AS Bratislava. Meracie práce v teréne a 
zameranie bolo vykonané polárnou metódou z polohovej a výškovej siete (PVS) vybudovanej 
a určenej v roku 2005. Meranie bolo vykonané totálnou stanicou Leica 803 power s diaľkomerom 
2mm+2ppm s uhlovou presnosťou mgon s príslušenstvom. Použitá stanica s príslušenstvom vyhovuje 
požiadavke na presnosť meračských prác.  

Zo zameraných bodov na hornej ploche modelu bol vytvorený priestorový model. Výšky bodov 
boli použité na interpretáciu a vyhodnotenie výškového sledovania modelu prekrytia. Výškové zmeny 
v rokoch 2006-2008 sú minimálne, priemerná zmena je menšia ako presnosť určenia výšky v bodoch 
mriežky. Na základe získaných výsledkov opakovaných meraní sa pri spracovaní usúdilo, že presnosť 
určenia vyinterpolovanej výšky v identickom bode mriežky je ± 20 mm. Rozdiely výšok v tomto 
rozmedzí nie sú posudzované ako výškový posun.  

Po spracovaní ôsmej etapy meraní (štvrťročné merania v rokoch 2007 a 2008) a tým uzavretí 
dvojročného sledovania modelu boli spracované z nameraných výsledkov vyhodnocovacie tabuľky, aj  
grafy, pre posúdenie dvojročného obdobia ako celku :  

• Graf zobrazujúci etapové zmeny na jednotlivých bodoch v jednotlivých etapách 
v jednotlivých profiloch v spracovávaných pozdĺžnych rezoch č.1 až č.5. Umiestnenie 
profilov je zakreslené v schéme mriežky sledovaných bodov. Zo spracovávaných grafov 
vyplýva, že etapové zmeny nemajú klesajúcu, resp. stúpajúcu tendenciu v žiadnom zo 
sledovaných bodov.  

• Graf zobrazujúci absolútne zmeny na jednotlivých bodoch v jednotlivých etapách 
v jednotlivých profiloch v spracovaných pozdĺžnych rezoch č.1 až č.5. Zo spracovaných 
grafov vyplýva, že absolútne rozdiely výšok od základného merania v žiadnom 
z pozorovaných bodov nie je možné hodnotiť ako spojité postupné klesanie resp. stúpanie. 

Exaktné určenie hodnoty ± 20 mm ako presnosti určenia výšky v bode mriežky na základe 
dvoch základných a jedného opakovaného zamerania sa ukázalo po ôsmich etapových meraniach 
ako vyhovujúce. Trojnásobné prekročenie presnosti určenia výšky bolo počas sledovaní dosiahnuté 
len veľmi ojedinele a bolo s určitosťou spôsobené sprostredkovaným určením výšok na sledovaných 
bodoch. Vzhľadom na to, že sa nejedná o systematickú zmenu v časti modelu, ale ide o ojedinelé 
zmeny v osamotených bodoch mriežky po celej hornej ploche modelu usudzujeme, že v danom 
období nenastali výškové deformácie hornej plochy modelu, ktoré by bolo možné zistiť 
používanou metodikou merania deformácií.  

Zoznamy súradníc a výšok zameraných bodov a tabuľkové porovnania výšok v bodoch mriežky 
v jednotlivých etapách sú súčasťou geodetického elaborátu a geodetické merania sú podrobnejšie 
spracované v správe vykonávateľa geodetických prác [30].  
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Zo spracovaných interpretácií výsledkov meraní z obdobia dvoch rokov usudzujeme, že na 
hornej ploche modelu prekrytia nenastali výškové deformácie, ktoré by bolo možné zistiť používanou 
metodikou merania deformácií. 

  
Povrchová erózia 

Povrchová erózia sa sleduje vizuálnymi obhliadkami povrchu modelu prekrytia 
a odvodňovacích rigolov na pätkách modelu, o obhliadke modelu prekrytia sa vykonáva záznam do 
prevádzkového denníka, zároveň je zhotovená fotodokumentácia na identifikáciu polohy ryhy podľa 
súradníc zakreslených na podkladovej doske. V denníku sú zaznamenané všetky ryhy dlhšie ako 20 
cm a hlbšie ako 3 cm.  

Na miestach ryhy vzniknutej na rozhraní svahu JJZ a JVV pri výstavbe modelu prekrytia sa 
v priebehu sledovanie modelu prekrytia objavili malá trhliny, ktoré boli zaznamenaná v prevádzkovom 
denníku modelu prekrytia úložiska ako prvá udalosť erózie povrchu modelu (ryha č.1 až 4). 

Sú to ryhy vytvorené počas budovania modelu prekrytia nesprávnou technológiou výstavby 
ryhy na rozhraní svahu JJZ, ktoré boli okamžite sanované. Na rozhraní svahov JJZ a JVV sa však po 
zatrávnení povrchu modelu prekrytia objavili za sebou idúce ryhy. Jednalo sa o sústavu štyroch 
menších eróznych rýh, ktoré nemali dĺžku väčšiu ako 20 cm, avšak boli hlbšie ako 3cm, 
zdokumentované v [31].  

Tieto ryhy boli vytvorené nesprávnou technológiou výstavby modelu prekrytia. Jedná sa 
o sústavu štyroch menších eróznych rýh, ktoré nemajú dĺžku väčšiu ako 20 cm, avšak sú hlbšie ako 
3cm. Za sebou idúce ryhy sa nachádzajú na rozhraní svahov JJZ a JVV. Vzhľadom k tomu, že sa 
jedná o udržiavané svahy, boli ryhy po zaznamenaní pozorovania kvôli hodnoteniu priebehu erózie 
počas prevádzky sanované prekyprením ihneď po zistení, aby nedošlo k prípadnej veternej erózii 
a väčšiemu rozrušeniu vrchnej vrstvy.  

 
Tabuľka 4 Zameranie eróznych rýh 

Č. 

ryhy 

Vzdialenosť špičky ryhy k dolnému rohu 

svahu (k podkladovej doske) [m] 

Dĺžka ryhy [cm] Hĺbka ryhy [cm] Šírka [cm] 

1. 15,00 11,5 13 4,5 
2. 15,53 9,0 10 4,0 
3. 15,72 13,5 13 6,0 
4. 17,21 7,5 9 3,0 

 
Obrázok 17 Zameranie eróznych rýh 
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Obrázok 18 Priebeh erózie na rozhraní svahov JJZ a JVV - pri výstavbe, po zatrávnení a v roku 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V roku 2007 neboli pozorované žiadne deformácie povrchu spôsobené eróziou na modeli 

prekrytia ani zmeny na miestach so sanovanými ryhami vzniknutými v roku 2006. Počas obhliadok 
v roku 2007 nebolo pozorované obnovené vytvorenie rýh na týchto miestach. 

V roku 2008 nebola pozorovaná žiadna deformácia povrchu spôsobená eróziou na modeli 
prekrytia ani poškodenie odvodňovacieho rigolu a pravidelnými obhliadkami boli pozorované 
sanované ryhy spôsobené nesprávnou technológiou výstavby modelu v roku 2006. V obnoveniu 
deformácie v týchto miestach neprišlo, naopak miesta výskytu rýh na spojnici JJZ a JVV svahov sú 
pevne zacelené a po dôraznom sledovaní spojnice svahu JJZ so susediacimi svahmi a korunou 
modelu prekrytia sa dá konštatovať, že povrch je v týchto miestach kompaktný.  

 
Deformácie povrchu krycej vrstvy 

Počas obhliadok sa identifikujú a registrujú deformácie a neerózne porušenia (napr. trhliny, 
nory hlodavcov a pod.) povrchu modelu prekrytia a ak je to možné, sleduje sa ich vývoj (napr. 
osadením terčov na identifikáciu aktivity trhlín porovnávacím meraním). Sanuje sa len poškodenie 
udržiavaných svahov a koruny modelu živočíchmi, ostatné deformácie a poškodenia sa ponechávajú 
bez opráv na prirodzený vývoj.  

V roku 2006 neboli pozorované žiadne deformácie povrchu na modeli prekrytia.  
V roku 2007 boli spozorované deformácie povrchu krycej vrstvy na neupravovanom SSV svahu 

spôsobené hlodavcami. Počas pravidelných obhliadok sa porušené miesta identifikovali a sledoval sa 
vývoj porušenia povrchu v daných lokalitách. Tieto deformácie sa na neupravovaných svahoch 
nesanovali, ponechali sa bez opráv na prirodzený vývoj.  

Na obr. č. 8 je dobre vidieť zmapovanie výskytu hlodavcov na SSV svahu. Na svahu sa 
nachádzajú väčšie oblasti pospájaných nôr ale aj samostatné obydlia. K jednotlivým sledovaným 
bodom bola vytvorená aj fotodokumentáciu pre porovnanie vývoja stavu porušenia povrchu.  
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Obrázok 19 Rozloženie poškodených miest povrchu modelu prekrytia spôsobené hlodavcami 

 

Na obr. č. 9 sú zdokumentované povrchové deformácie v sledovaných bodoch. Prvá oblasť je 
pás dlhý 2,1 m a široký 0,4 m, ktorý tvorí sieť nôr a cestičiek, druhá a tretia oblasť je miesto výskytu 
samostatnej nory a štvrtá oblasť je 0,8 metra dlhý pás nôr a cestičiek v jednej línii.  

 
Obrázok 20 Pás deformácií na SSV svahu 8m od okraja so susedným JVV svahom vo výške 2,6m; prirovnanie 
veľkosti jednej z nôr prvej oblasti; samostatná nora 14,5m od okraja MP vo výške 2,8m. 

 
 

Podľa charakteru porušenia povrchu modelu prekrytia sa jedná pravdepodobne o hraboša 
poľného. Kolónie hraboša poľného poznáme podľa viacerých otvorov, ktoré sú spojené povrchovými 
cestami. Chodby hraboša majú otvory v priereze okrúhle (priemer 3-4 cm) smerujúce šikmo nahor 
a sú na povrchu spojené s výraznými povrchovými chodníkmi.  

V roku 2008 bol pozorovaný výskyt hlodavcov na severných svahoch modelu prekrytia a nory 
boli zamerané a sledované najmä na miestach hojného výskytu, t.j. na neudržiavanom svahu SSV 
[32]. Nory hraboša poľného sú tesne pod povrchom zeme a sú navzájom pospájané cestičkami. Hĺbka 
nôr nie je väčšia ako 20 cm. Plánovaná deratizácia vykonaním chemického ošetrenia modelu 
prekrytia, pretože pri premnožení týchto hlodavcov môže dôjsť k vzniku nežiadúcich deformácii 
povrchu modelu prekrytia, nakoniec nebola uskutočnená vzhľadom k tomu, že v priebehu prvého 
polroku 2008 výskyt hraboša poklesol a v druhej polovici roku 2008 už nebol pozorovaný žiaden 
výskyt hlodavcov na modeli. V roku 2008 neboli pozorované žiadne iné deformácie povrchu krycej 
vrstvy na modeli prekrytia. 

Nie je predpoklad, že by činnosť hlodavcov na modeli prekrytia spôsobila hlboké trhliny a tým 
možnosť vzniku preferenčných ciest. Avšak v rámci monitorovania aj krycej vrstvy, nielen tieniacej, je 
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potrebné zaznamenať všetky porušenia vrstvy, ktoré by mohli viesť napr. pri zlých poveternostných 
podmienkach k odsuvu časti krycej vrstvy a tým by mohlo prísť k obnaženiu tieniacej vrstvy. 

 
Stav rastlinného krytu 

Rastlinný kryt na povrchu modelu prekrytia bol odborne založený pracovníkmi f. Prodistav s.r.o. 
po jeho vybudovaní a to trávnou zmesou vhodnou a prirodzenou pre danú lokalitu, podrobne je to 
popísané v kapitole 3.2.4.  

Pozorovanie bolo zamerané na odsledovanie hustoty vzniknutého porastu a zatrávnenia. Na 
začiatku po vybudovaní modelu prekrytia a uvedení do činnosti došlo k vyplavovaniu časti trávnej 
zmesi pravdepodobne z dôvodu nevhodnosti povrchovej krycej vrstvy na zatrávnenie, vrstva je 
tvorená zmiešaním 60% hrubozrnného štrku a 40% hlinitej zeminy. Hrubozrnný štrkovitý povrch nie je 
vhodným podkladovým materiálom na zakorenenie a uchytenie trávneho porastu. Časť zeminy sa 
vplyvom dažďa čiastočne zmyla na spodný okraj modelu a v týchto miestach je 
zatrávnenie dostatočné. Preto trávny porast nebol rovnomerne usadený na plánovaných udržiavaných 
svahoch. Z tohto dôvodu sa v jarných mesiacoch v roku 2007 zabezpečilo opakované založenie 
rastlinného krytu na miestach s malou vegetáciou. Trávniky v jarnom období sú silne preriedené a 
preto sa musia prisievať, aby hustá mačina bola prevenciou proti zaburinenosti. Na neudržiavaných 
svahoch bolo možné pozorovať výskyt burín, najmä divozelu veľkokvetého. Na udržiavaných svahoch 
bol trávnik pravidelne kosený a kvalita sa menila vplyvom zmien klimatických podmienok. Pri 
sledovaní rastlinného krytu je dôležitým aspektom počasie, účinkom oteplenia sa vytvoril ucelený 
rastlinný kryt, ktorý spevňuje povrch. No pri dlhšie trvajúcom suchom období dochádzalo čiastočne 
k vysušovaniu trávnej plochy. V obdobiach ktoré boli bohaté na časté zrážky naopak trávny porast 
zazelenel a vytvorilo sa rozsiahle husté pokrytie modelu. 

V roku 2008 nebolo potrebné zahustenie trávneho porastu, zabezpečovala sa priebežne 
aplikácia hnojív a úprava povrchu kosením na udržiadaných svahoch. Najväčší problém začal 
spôsobovať hustý výskyt pichliača roľného z dôvodu, že sa jedná o trvácu burinu s mohutným 
koreňovým systémom, ktorý prerastá do značnej hĺbky (2-3 m a viac), v hĺbke tvorí vodorovné korene, 
na ktorých sa tvoria adventívne púčiky a nové výhonky. Kým na neudržiavaných svahoch vyrástol 
pichliač do značnej výšky, na udržiavaných svahoch v blízkosti jeho výskytu sa objavilo množstvo 
drobných výhonkov tejto ťažko zlikvidovateľnej rastliny. Na neudržiavaných svahoch bol pozorovaný aj 
výskyt drevín, vyrastá agát biely.  

Pozorovania doteraz boli a sú zamerané na odsledovanie hustoty vzniknutého porastu 
a zatrávnenia, no v roku 2008 bolo možné odsledovať aj rôznorodé druhové zloženie rastlinstva na 
modeli prekrytia a vytvoriť ako podklad pre nasledujúce hodnotenia herbár so všetkými pozorovanými 
vyskytujúcimi sa rastlinami. Herbár je uložený pri prevádzkových denníkoch v areáli RÚ RAO a tiež 
bol vložený ako príloha do správy z monitorovania modelu prekrytia za druhý štvťrok 2008 [33]. 
Hustota trávneho porastu zostala nezmenená.  

Na jeseň 2008 počas pravidelnej realizácie odstraňovania nežiaducich burín na upravovaných 
svahoch však došlo neplánovane k vyrúbaniu agáta bieleho a pichliača roľného z neudržiavaných 
svahoch. Tieto rastliny mali byť monitorované za účelom odsledovanie kvality zhutnenia krycej vrstvy 
a prípadnej možnosti vzniku preferenčných ciest (obr. 10, kde je vidieť silu koreňového systému 
pichliača, na povrchu zostal otvor o hrúbke cca 7cm a hĺbke cca 15 cm).  
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Obrázok 21 Fotodokumentácia stavu rastlinného krytu – pichliač roľný a agát biely, SSV svah, hlboká ryha po 
vyrúbaní pichliača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V porovnaní s predošlým obdobím v roku 2006 a 2007 možno konštatovať, že trávny porast je 
hustejší a stabilnejšie usadený, čím plní svoju funkciu, elimináciu resp. redukciu eróznych procesov 
spôsobených poveternostnými vplyvmi 

 
 

Vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy 

Vlhkosť zeminy je dôležitá veličina popisujúca infiltráciu zrážkovej vody do ílovej tesniacej 
vrstvy a teda charakterizujúca dlhodobú tesniacu funkciu tejto vrstvy. Lokálne zmeny vlhkosti zeminy 
svedčia o možnosti vzniku porúch v tesniacej vrstve a teda o priesakoch a pohybe vody vo vrstve. 
Globálne zmeny vlhkosti zeminy zase vypovedajú o vysychaní a vlhnutí tesniacej vrstvy. 

Vlhkosť zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje kontinuálne meradlami 
zabudovanými priamo do telesa modelu prekrytia, spôsob je popísaný v kapitole 3.3.5. 

Kontinuálne meranie na modeli prekrytia sa spustilo 16.4.2006. Počas prevádzky sa vyskytli 
technické problémy v letných mesiacoch a došlo k prerušeniu meranie na dobu 10 dní.  
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Mesačný výstup - vlhkosť

Manual
Obsluha HYC 1.1 HYC 1.2 HYC 1.3 HYC 1.4 HYC 1.5 HYC 1.6
Beginn TT.10.JJJJ
Ende    TT.11.JJJJ [%] [%] [%] [%] [%] [%]

1.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,99 46,29 34,28 37,07 44,60 45,72
2.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,63 46,34 34,46 37,16 44,59 45,71
3.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,67 46,42 34,64 37,05 44,42 45,71
4.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,67 46,51 34,87 37,14 44,65 45,71
5.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,73 46,58 35,01 37,18 44,67 45,69
6.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,92 46,63 35,17 37,02 44,97 45,67
7.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,91 46,72 35,29 37,08 44,63 45,68
8.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,60 46,81 35,54 37,11 44,68 45,69
9.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,21 46,85 35,76 37,22 44,82 45,68

10.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,83 46,93 35,92 37,30 44,94 45,69
11.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,85 46,98 36,16 37,20 44,72 45,69
12.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,89 47,04 36,40 37,22 44,72 45,69
13.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,95 47,09 36,75 37,28 44,88 45,69
14.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,57 47,15 36,86 37,32 44,82 45,69
15.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,77 47,20 36,99 37,09 44,64 45,67
16.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,55 47,24 37,24 37,28 44,63 45,69
17.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,53 47,30 37,29 37,25 44,75 45,67
18.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,63 47,33 37,56 37,11 44,83 45,69
19.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,14 47,37 37,88 37,23 44,90 45,68
20.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,46 47,40 37,96 37,37 44,85 45,67
21.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,62 47,42 38,08 37,23 45,00 45,69
22.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,53 47,43 38,22 37,19 45,10 45,68
23.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,55 47,46 38,19 37,29 45,29 45,69
24.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,54 47,49 38,49 37,22 45,31 45,69
25.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,13 47,48 38,47 37,23 45,41 45,69
26.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,59 47,49 38,50 37,15 45,42 45,69
27.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,49 47,51 38,80 37,20 45,73 45,68
28.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,56 47,53 38,70 37,27 45,88 45,67
29.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,47 47,53 38,96 37,33 46,02 45,67
30.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 35,43 47,53 38,95 37,23 46,18 45,64
31.10.2006 6:00 TT.10.JJJJ 34,78 47,54 39,07 37,10 46,30 45,63

Min Minimum 34,46 46,29 34,28 37,02 44,42 45,63
Max Maximum 35,99 47,54 39,07 37,37 46,30 45,72
Average Mittelwert 35,01 47,12 36,98 37,20 45,04 45,68

 
Obrázok 22 Ukážka mesačného výstupu monitorovania objemovej vlhkosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdilo sa, že na začiatku prevádzky modelu prekrytia nebolo normálne rozdelenie výsledkov 
merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve h a danom čase t vzhľadom na variácie vlhkosti 
v objeme zemín zapracovaných do modelu pri jeho výstavbe. Počas prevádzky modelu pritom 
dochádza k prirodzenému vyrovnávaniu hodnôt pôdnej vlhkosti. Výsledky snímačov vlhkosti 
uložených v krycej pôdnej vrstve potvrdili predpoklad rovnakého vertikálneho šírenie vlhkosti na celej 
ploche oblasti snímačov vzhľadom na nehomogenitu prostredia a menšie zhutnenie vrstiev. Pre 
hodnoty objemovej vlhkosti zeminy získané v spodných zhutnených ílových vrstvách, ktoré však môžu 
patriť do toho istého základného súboru, je pre vylúčenie výsledku ako odľahlého potrebné potvrdenie 
odľahlosti dvoma nasledujúcimi meraniami toho istého snímača. Počas merania sa nevyskytli odľahlé 
výsledky pozorovania, výsledky merania pôdnej vlhkosti rezervným snímačom v danom meracom 
mieste preto nebolo nutné použiť pri hodnotení. Pre overenie ako široko sú rozložené hodnoty v 
množine meraní sme vypočítali smerodajnú odchýlku. Odozvu snímačov vlhkosti na vonkajšie zrážky 
je veľmi rýchla vo dvoch vrstvách nachádzajúcich sa v krycej pôdnej vrstve. Porovnali sme priebeh 
hodnôt jednotlivých snímačov v každej vrstve. Predpoklad bol, že by sa merané hodnoty mali 
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vyrovnávať a smerodajná odchýlka zmenšovať, čo sa však potvrdilo len v niektorých vrstvách. 
Najväčšiu odchýlku sledujeme u snímačov umiestnených v najnižšej (tesniacej) vrstve, kde však väčší 
rozptyl nameraných hodnôt môže spôsobovať nerovnomerné presakovanie spôsobené možným 
nerovnomerným zhutnením pôdy v mieste merania, prípadne neschopnosťou prepúšťať vodu cez 
zhutnenú vrstvu v danom mieste, pričom nameraná pôvodná objemová vlhkosť sa mení len veľmi 
pomaly, dochádza tu k pomalému ustaľovaniu rovnovážneho stavu.  

Infiltrácia atmosferických zrážok do pôdy je zväčša jednosmerný hydrologický proces. Krycia 
vrstva modelu prekrytia je tvorená zmiešaním 60% hrubozrnného štrku a 40% hlinitej zeminy, 
predpokladaná je väčšia rýchlosťou vsaku ako pri ťažkých pôdach. Na povrchu v miestach hustejšieho 
zatrávnenia tiež môže dochádzať k evapotranspirácii vody. Snímače vlhkosti v dvoch meracích 
vrstvách reprezentujúcich kryciu vrstvu reagujú na atmosferické zrážky s rýchlou odozvou pričom je 
badať, že v najvrchnejšej vrstve dochádza k rýchlejšiemu poklesu vlhkosti, čo spôsobuje aj nižšia 
absorpčná schopnosť povrchovej vrstvy.   

Prechodovou zónou môžeme označiť vrstvu č. 3, ktorá je na povrchu zhutnenej tesniacej 
vrstvy, kde dochádzalo k rýchlej infiltrácii zrážkovej vody na začiatku prevádzky, pričom postupne 
dochádza k stabilnému nasýtenie tejto vrstvy. Táto vrstva reaguje na dlhodobejšiu zmenu vonkajších 
podmienok s dlhším časom oneskorenia odozvy. Najspodnejšie vrstvy na zmeny vonkajších 
podmienok takmer nereagujú a dochádza k pomalému ustaľovaniu rovnovážnej hodnoty objemovej 
vlhkosti.  

V roku 2006 teda dochádza k postupnej saturácii spodných ílovitých vrstiev a od mája 2007 sú 
dve najspodnejšie vrstvy nasýtené, ich objemová vlhkosť sa výrazne nemení. Namerané hodnoty 
vlhkosti vo vrchnej krycej vrstve kopírujú klimatické podmienky a reagujú s krátkou odozvou na 
atmosferické zrážky. Ich infiltrácia do pôdy je rýchla, pričom nemajú vplyv na objemovú vlhkosť 
v spodnej zhutnenej tesniacej ílovej vrstve. Tretia vrstva, ktorá je na rozhraní tesniacej ílovej vrstvy 
a krycej vrstvy nezhutnenej zeminy vykazuje mierne výkyvy po obdobiach s dlhodobejšími 
klimatickými zmenami. Po dlhšom období zvýšeného objemu zrážok dochádza z miernemu zvýšeniu 
hodnoty objemovej vlhkosti a naopak, po dlhodobo suchom období hodnota objemovej vlhkosti mierne 
klesá. Maximálny vplyv infiltrácie dažďovej vody je teda v hĺbke -120 cm. 

Počas roku 2007 dochádzalo k občasným výpadkom On-Line merania. Tie boli priebežne 
konzultované s firmou Regotrans, do grafických výstupov neboli zadávané. V roku 2007 bolo tiež 
vykonané štatistické zhodnotenie. Na vyhodnotenie meraní bola použitá najnovšia verzia programu 
STATISTICA od americkej firmy StatSoft. 

Takisto v roku 2008, v treťom roku monitorovania modelu prekrytia RÚ RAO tretia vrstva, ktorá 
je na povrchu tesniacej vrstvy reaguje na dlhšie obdobie bez zrážok malým poklesom objemovej 
vlhkosti a následne sa objemová vlhkosť vráti na pôvodnú ustálenú hodnotu. Pokles v rozsahu 2% 
nastal v obdobiach 6.6.-20.6.2008 a 1.9.-28.11.2008. Je to netypický jav a vzhľadom na to, že 
objemová vlhkosť vo zvyšných dvoch najspodnejších vrstvách zostáva takmer konštantá. Pri budovaní 
modelu prekrytia sa predpokladalo, že v prípade neporušenej ílovej vrstvy je v dôsledku prísunu vody 
z krycej vrstvy badateľná zmena objemovej vlhkosti ílového materiálu maximálne do hĺbky 50 cm. 
Tento predpoklad sa má overiť porovnaním údajov zo snímačov v hĺbke 120 cm a snímačov z väčších 
hĺbok. Grafické porovnanie je možné vidieť na obr. 12. Pokles objemovej vlhkosti v tretej vrstve môže 
byť spôsobený pôdnou vzlínavosťou na hranici dvoch nerovnakých pôdnych vrstiev. Vzlínavosťou 
stúpa voda z nižších vrstiev pôdy do vyšších. Stúpanie vody má veľký význam v období sucha. Voda v 
rôznych pôdach stúpa nerovnakou rýchlosťou. V hrubozrnných stúpa spočiatku rýchlejšie ako v 
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jemnozrnných, ale neskôr stúpa voda rýchlejšie v jemnozrnných. Takže po ustálení rovnovážneho 
stavu tesniacej ílovej vrstvy dochádza k zmene povrchového napätia v hraničnej oblasti a následne 
k vzlínavosti vody, kedy pohyb kapilárnej vody smeruje k povrchu – z pórov z menším kapilárnym 
napätím k pórom s väčším napätím. Proti smeru zemskej gravitácie. Vzlínavosť závisí od kapilárnych 
vlastností zemín. Na stupeň vzlínavosti má vplyv zrnitosť zemín. Čím je zemina jemnozrnejšia, tým je 
väčšia vzlínavosť. Vplyv na zníženie objemovej vlhkosti v danej vrstve môže mať aj teplota, ktorá 
v období najväčšieho poklesu tiež klesala a tým pádom vytvárala vhodné podmienky na odvodňovanie 
3 vrstvy a nasycovanie 4 vrstvy, teplotný gradiend je rozdielny práve v oblasti hraničiacich typov pôd 
a rôznych vplyvov klimatických podmienok. Pôdna vlhkosť je vo veľkej miere závislá od množstva 
zrážok a teploty. Vďaka chladnejšiemu a vlhkejšiemu koncu roka sa vrátila hodnota pôdnej vlhkosti 
v tretej vrstve na pôvodnú úroveň. 

Pokým sa hodnota vlhkosti pôdy vo vrstvách v hĺbke 200 cm a 280 cm ustálila, vlhkosť pôdy v 
tretej vrstve v hĺbke 120 cm, ktorá poskytuje údaje o množstve vody preniknutej do tesniacej ílovej 
vrstvy z krycej vrstvy, nie je ustálená. Predpokladá sa, že v prípade neporušenej ílovej vrstvy je 
v dôsledku prísunu vody z krycej vrstvy badateľná zmena objemovej vlhkosti ílového materiálu 
maximálne do hĺbky 50 cm, čo je zatiaľ potvrdené.  

Výsledky laboratórnych stanovení objemovej vlhkosti zeminy sú výsledkami meraní poľnými 
metódami a karotážnych meraní. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky 
charakterizujú počiatočný a konečný stav objemovej vlhkosti zemín a to najmä vo vzťahu k optimálnej 
vlhkosti, pri ktorej je dosiahnutá maximálna objemová hmotnosť vysušenej zeminy [18]. Porovnaním 
jednotlivých hodnôt sa posúdi dlhodobý časový vývoj priestorových variácií objemovej vlhkosti zemín 
v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej (predpísanej) optimálnej 
objemovej vlhkosti.  

Pri realizácii modelu prekrytia bola stanovená objemová vlhkosť zeminy v rozmedzí 29,9 – 
33,5obj% a hmotnostná vlhkosť zeminy v rozmedzí 17,5 -20 hm%.  
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Obrázok 23 Kontinuálne meranie objemovej vlhkosti na modeli prekrytia RÚ RAO v rokoch 2006-2008 

 

On-Line nameraná objemová vlhkosťv rokoch 2006-2008
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Teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy 

Teplota zeminy je veličina, ktorá vypovedá o dvoch dôležitých procesoch v zemine - premŕzaní 
zeminy a nepriamo aj o zmenách vlhkosti zeminy. Teplota zeminy veľmi úzko súvisí s jej vlhkosťou, 
keďže sa jedná o združené problémy.  

Monitorovanie teploty zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy  na modeli prekrytia je 
popísané v kapitole 3.3.6. Kontinuálne meranie sa spustilo 16.4.2006. Počas prevádzky sa vyskytli 
podobne ako pri meraní vlhkosti nedostatky v letných mesiacoch, kde z technických príčin bolo 
prerušené meranie na dobu 10 dní. 

V databáze výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú všetky výsledky 
pravidelných meraní teploty zeminy. Pre vyhodnotenie meraní sa podľa manuálu programu PVSS II 
uložili výsledky priemerných hodnôt jednotlivých vrstiev zmerané o šiestej hodine ráno a následne sa 
porovnali s meteorologickými údajmi o teplote vzduchu, teplote pôdy v hĺbke 50 cm a v hĺbke 1m, 
získanými z meteorologickej stanice SHMÚ v Mochovciach. 

Namerané hodnoty teploty zemín vo vrchných vrstvách modelu korešpondujú s nameranými 
hodnotami teploty okolia a rýchla odozva je z grafického vyjadrenia viditeľná. Zo získaných údajov sa 
dá pozorovať trend vplyvu zmeny vonkajšej teploty na nameranú teplotu v najvyšších vrstvách ako aj 
znižovanie teploty vo všetkých vrstvách s nástupom chladnejšieho počasia.   

Vplyv teploty vzduchu vonkajšieho prostredia na odozvu snímačov je najviac badať vo 
vrchných vrstvách. Odozva je adekvátna rozdielnosti meraných hodnôt, ustálenie zmeny teploty je 
pomalšie v pôdnej vrstve, ale je badať trendy zmeny počasia na teplotu vrchnej vrstvy modelu 
prekrytia. Pre získanie informácii o presnosti merania sa hodnoty teplôt zemín porovnali s údajmi 
teploty pôdy nameraných v hĺbke 50 cm a hĺbke 100cm, ktoré sú pravidelne merané na 
meteorologickej stanice SHMÚ v Mochovciach. Porovnaním priebehu hodnôt teploty pôd (obr. 15), že 
hodnoty teploty namerané na modeli prekrytia v zodpovedajúcej vrstve sú správne, trendy zmeny 
teplôt sa kopírujú a preto je splnený predpoklad správneho merania hodnôt jednotlivých snímačov. 
Presnosť merania nie je porovnateľná z dôvodu nemožnosti dosiahnuť rovnaké podmienky merania 
teploty aké sú v meteorologickej stanici v Mochovciach, vplyv na meranie teploty má iný druh 
pôdy, iné zhutnenie a iný spôsob merania (rozdielne prístrojové vybavenie). Teplota pôdy v SHMÚ je 
meraná ortuťovými teplomermi v hĺbkach 2, 5, 10, 20, 50 a 100 cm, na vybraných staniciach až do 
hĺbky 7 metrov. Pozorovania sú vykonávané v klimatických termínoch. 

Výsledky On-Line meraní v roku 2007 boli štatisticky vyhodnotené podobne ako výsledky On-
Line meraní objemovej vlhkosti. Rozdiel v meraniach je najstabilnejší vo vrstve 280 cm a stabilita sa 
postupne zhoršuje smerom k horným vrstvám. Je to zrejme spôsobené výraznou tepelnou 
nehomogenitou zeminy v horných vrstvách, kde zmena teploty na vzdialenosti zodpovedajúcej 
vzdialenosti rozmiestnenia štandardného a rezervného snímača je už taká výrazná, že ju 
zaznamenajú snímače. Naopak v spodných vrstvách je táto zmena teploty vo vzdialenosti 
zodpovedajúcej vzdialenosti medzi štandardným a rezervným snímačom na úrovní chyby merania. Na 
vyhodnotenie meraní bola použitá najnovšia verzia programu STATISTICA od americkej firmy 
StatSoft. 

Teplotný priebeh v zemine je ovplyvnený nielen geologickými a hydrologickými podmienkami, 
ale aj klimatickými. V nadväznosti troch období monitorovania je vidieť, že teplota pôdy na modeli 
prekrytia sa správa štandardne a mení sa v závislosti od zmeny vonkajších podmienok a hĺbky 
umiestnenia snímačov a hydrologickými podmienkami, ale aj klimatickými podmienkami. Teplotu pôdy 
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ovplyvňuje denný a ročný teplotný rozkyv len do určitej hĺbky. Denný teplotný rozkyv v pôde 
pozorujeme približne do hĺbky 1 m, čo je vidieť aj na meraniach na modeli prekrytia, keď rýchla odozva 
na zmenu teplôt vzduchu je badať len do hĺbky 80cm. Ročný teplotný rozkyv ovplyvňuje teplotný režim 
pôdy, v závislosti od tepla naakumulovaného zeminou v letnom období, v našich klimatických 
podmienkach do hĺbky 15 m. Je zrejmé, že v rámci regulácie tepelného režimu pôdy majú rozhodujúcu 
úlohu tepelnotechnické charakteristiky pôdy. Najdôležitejšou z nich je na základe ustavičnej zmeny 
vlhkosti vysokovariabilný koeficient tepelnej vodivosti pôdy, ktorý je funkciou objemovej hmotnosti 
zeminy, pórovitosti zeminy, hmotnostnej vlhkosti, teploty pôdy a zrnitosti pôdy. S klesaním pórovitosti 
a so zvýšením hustoty pôdy zvyšuje sa jej súčiniteľ tepelnej vodivosti. S obsahom vlhkosti zeminy 
rastie jej súčiniteľ tepelnej vodivosti, pričom tento vzrast je prudší pri nižších vlhkostiach. So 
zvyšovaním zrnitosti sa nepatrne zvyšuje súčiniteľ tepelnej vodivosti. Taktiež čím je hodnota súčiniteľa 
tepelnej vodivosti pôdy väčšia, tým rýchlejšie narastá alebo klesá teplota pôdy. 
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Obrázok 24 Kontinuálne meranie teploty zemín na modeli prekrytia v rokoch 2006-2008 s vloženými hodnotami získanými zo SHMÚ 

On-Line merania teplôt pôdy a teploty pôdy a vzduchu namerané na SHMÚ v rokoch 2006-2008
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Obrázok 25 Kontinuálne meranie teploty zemín na modeli prekrytia v rokoch 2006-2008 

Teplota pôdy zistená On-Line meraním na modely prekrytia v rokoch 2006-2008
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Obrázok 26 Porovnanie teplôt pôdy v 4. (-80cm) a v 3. (-120cm) vrstve s hodnotami teplôt pôdy v hĺbke 50cm a 100cm z meteorologickej stanice SHMÚ 

Porovnanie teplôt pôdy v 4. (-80cm) a v 3. (-120cm) vrstve s hodnotami teplôt pôdy v hĺbke 50cm a 100cm 
z meteorologickej stanice SHMÚ  
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Objemová hmotnosť zeminy tesniacej vrstvy 

Objemová hmotnosť zeminy je hmotnosť objemovej jednotky zeminy. Objemová hmotnosť je 
dôležitá veličina slúžiaca na určenie zmien miery zhutnenia tesniacej ílovej vrstvy.  

Objemová hmotnosť zeminy tesniacej ílovej vrstvy sa monitoruje jednorazovo odbermi vzoriek 
s následnými laboratórnymi stanoveniami gravimetrickou metódou, stanoveniami poľnými metódami 
a geofyzikálnymi meraniami vo vrtoch (karotáž) a stanovuje sa zo všetkých vzoriek tesniacej vrstvy, 
ktoré boli odobraté na laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti. 

Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky charakterizujú počiatočný 
a konečný stav objemovej hmotnosti zemín a to najmä vo vzťahu k maximálnej objemovej hmotnosti 
suchej zeminy stanovenej podľa príslušnej STN [18] a k požadovanej miere zhutnenia [17]. 
Porovnaním jednotlivých hodnôt sa posúdi prípadný dlhodobý časový vývoj priestorových variácií 
objemovej hmotnosti zemín v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej 
(predpísanej) miery zhutnenia.  

Počas výstavby modelu prekrytia bolo potrebné zeminu zhutniť na minimálnu objemovú 
hmotnosť suchej zeminy ρD = 1680 kg.m-3 pri hmotnostnej vlhkosti zeminy 16,5 – 21,5%. Výsledky 
meraní pri kontrole zhutnenia pri procese zavážania zeminy preukázali splnenie požadovaných 
parametrov na hranici kritéria. V priemere bola zemina zhutnená na ρD = 1679 kg.m-3, ρmedian = 1684 
kg.m-3 (medián predstavuje strednú hodnotu, rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti zoradených 
výsledkov na dve rovnako početné polovice). Minimálna hodnota bola dosiahnutá v 5. vrstve : ρD = 
1654 kg.m-3. Vlhkosť zeminy bola v požadovanom rozmedzí.  

 
Súčiniteľ filtrácie (koeficient priepustnosti) zemín tesniacej a krycej vrstvy 

Vzhľadom k tomu, že ílová vrstva má slúžiť ako bariéra zabraňujúca migrácii rádionuklidov do 
okolitého prostredia, patrí jej priepustnosť pre vodu k rozhodujúcim parametrom. Súčiniteľ filtrácie 
nesmie v tesniacej ílovej vrstve podľa existujúcich bezpečnostných analýz [19] presiahnuť hodnotu 
1.10-9 m.s-1. 

Súčiniteľ filtrácie zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje jednorazovo 
odbermi vzoriek s následnými laboratórnymi stanoveniami. Stanovenia poľnými metódami nie sú 
vhodné vzhľadom na veľmi malú hodnotu súčiniteľa pri zeminách zapracovaných do tesniacej vrstvy. 

Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia priepustnosti zeminy sa vykonáva pri stavbe 
in situ modelu prekrytia a pri likvidácii modelu. 

Nulté meranie vzorovými vrtmi bolo vykonané na konci realizácie stavby modelu prekrytia na 
korune modelu mimo plochy vyhradenej na odber vzoriek. Po ukončení sypania a zhutnenia krycej 
vrstvy boli zrealizované vsakovacie skúšky na 5-tich kontrolných miestach za účelom stanovenia 
filtračných parametrov zhutnenej zeminy použitej v krycej vrstve. Vsakovacie skúšky boli vykonané 
pomocou Mariottových valcov a skúška bola vyhodnotená. Z kriviek zrnitosti odobratých vzoriek 
zeminy v blízkosti vsakovacích skúšok boli vypočítané koeficienty priepustnosti podľa metodiky 
Carman – Kozeny.  

Koeficient priepustnosti krycej vrstvy sa pohybuje rádovo v rozmedzí 1.10-6 m.s-1 až 5.10-8 m.s-1 

v závislosti od miery zhutnenia resp. lokálneho obsahu jemnozrnných častíc. V priemere je to 7,10.10-

7 m.s-1. Koeficienty filtrácie stanovené vsakovacou skúškou v porovnaní s koeficientami filtrácie 
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stanovenými z kriviek zrnitosti sú o 1.10-2 (o dva rády) nižšie, čím sa dosiahli požadované hodnoty 
z úvodného projektu. Priemerná hodnota koeficientu filtrácie sa dosiahla 1,92.10-5 m.s-1. 

 
Klimatické vplyvy 

Klimatické činitele majú pre plošné a časové rozdelenie toku vody rozhodujúci význam. 
Najdôležitejším klimatickým činiteľom sú zrážky. Ďalej sa uplatňuje teplota vzduchu a pôdy. Preto sa 
z meteorologickej stanice v Mochovciach SHMÚ preberajú hodnoty meteorologických veličín ako 
teplota vzduchu o 7:00 hod ráno, denného úhrnu zrážok, teplota pôdy o 7:00 hod v hĺbke 50 a 100 cm.  

Sledovanie dostupných meteorologické veličiny zo skupiny pôdy je vhodné aj pre účely 
porovnania a posúdenia kvality meraní teploty zemín na modeli prekrytia. Porovnaním časových 
priebehov súvisiacich veličín sa zisťuje stupeň korelácie medzi nimi a pomocou klimatických vplyvov 
sa hodnotia a interpretujú zmeny teploty a vlhkosti tesniacej a krycej vrstvy. Tieto veličiny sa sledujú 
len na meteorologickej stanici SHMÚ. 

Z chodu priemerných denných teplôt vzduchu vyplýva nepriamy vzťah teploty k vlhkosti pôdy 
[34]. Teda nižšie teploty nadväzujú na vyššiu vlhkosť vzduchu, nižšiu evapotranspiráciu a tým vyššiu 
pôdnu vlhkosť. To platí hlavne pre väčšie pôdne hĺbky. Povrchová pôdna vrstva je výrazne ovplyvnená 
variabilitou atmosférických zrážok. Atmosférické zrážky (Z v mm) patria k prijmovým zložkám vodnej 
bilancie. Pri nadbytku zrážok dochádza v pôdnom profile k zväčšovaniu obsahu pôdnej vody, pri ich 
nedostatku opačne, k poklesu obsahu vody v pôde, teda k znižovaniu pôdnej vlhkosti. 

Pre potreby získania vstupných dát sledovania vplyvu teploty a zrážok na monitorované 
parametre v zeminách modelu prekrytia sa použili dostupné hodnoty týchto parametrov získané od 
prevádzkovateľa RÚ RAO. Avšak tieto merania neboli pravidelné, mali sme k dispozícii malé 
množstvo nameraných hodnôt teplôt vonkajšieho prostredia a množstva atmosferických zrážok 
a preto sa rozhodlo o externom dodávateľovi pre získanie požadovaných hodnôt. Dáta získané od 
Slovenskej hydrometeorologickej služby môžu tiež slúžia na internú kontrolu meteorologických údajov 
získaných z meteorologickej staničky v priestoroch RÚ RAO Mochovce. V prípade potvrdenia zhody 
údajov je možné v budúcnosti uvažovať o prepojení staničky s pracoviskom modelu prekrytia 
a prepojenia nameraných hodnôt priamo do databázy na pracovisku monitorovania modelu prekrytia 
v prípade, že stanička bude merať hodnoty pravidelne.  

Poskytnuté meteorologické údaje sú spracovávané spolu s hodnotami získanými 
z kontinuálneho merania objemovej vlhkosti a teploty zemín na modeli prekrytia a sú graficky 
spracované.  

 
ZÁVER 

Cieľom mojej práce bolo popísať navrhnutý spôsob konečného prekrytia republikového 
úložiska rádioaktívnych odpadov a popísať stav monitoringu vybraných veličín a parametrov na modeli 
prekrytia úložiska počas jeho prvého sledovaného obdobia v rokoch 2006-2008. Sledované parametre 
boli vybrané s tým zámerom, aby hodnotili stav tejto poslednej bariéry, ktorá má zabezpečiť 
minimalizácia prípadných únikov rádioaktívnych látok z RÚ RAO. Účinná imobilizácia zníži 
koncentráciu rádionuklidov na hladiny, ktoré nepredstavujú ani vo veľmi vzdialenej budúcnosti žiadne 
riziko pre životné prostredie a obyvateľstvo.  
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Správa slúži aj ako podklad k sledovaniu vlastností potrebných pre zabezpečenie dlhodobej 
funkčnosti konečného prekrytia RÚ RAO Mochovce. 

Na modeli sa sledujú vlastnosti najvýznamnejšieho prvku konečného prekrytia - tesniacej ílovej 
vrstvy. Súčasne sa sledujú aj vlastnosti krycej vrstvy zeminy, ktorá chráni ílovú vrstvu pred 
poveternostnými vplyvmi. Predpokladá sa dlhodobé monitorovanie po dobu 15-20 rokov v závislosti 
na potrebách rozširovania kapacity úložiska. 

Sledované parametre sú vybrané tak, aby ukázali komplexný obraz vlastností prekryvnej vrstvy 
buď ich priamym meraním alebo sekundárnymi znakmi. Merania geometrického tvaru modelu 
umožňujú sledovať kvalitu použitého materiálu - sadavosť a tým dostatočnosť a kvalitu zhutnenia, čo 
má priamy vplyv na vodopriepustnosť. Sledovanie zmeny sklonov svahov, zmien na povrchu modelu 
prekrytia, či už spôsobených eróziou alebo neeróznymi vplyvmi, preukážu trvácnosť prekrytia 
a z dlhodobého hľadiska jeho odolnosť voči prírodným vplyvom. Po spracovaní ôsmej etapy meraní 
a tým uzavretí dvojročného sledovania modelu boli spracované z nameraných výsledkov. Zo 
spracovávaných grafov vyplýva, že etapové zmeny a absolútne rozdiely výšok od základného merania 
v žiadnom z pozorovaných bodov nie je možné hodnotiť ako spojité postupné klesanie resp. stúpanie. 
Zo spracovaných interpretácií výsledkov meraní z obdobia dvoch rokov usudzujeme, že na hornej 
ploche modelu prekrytia nenastali výškové deformácie, ktoré by bolo možné zistiť používanou 
metodikou merania deformácií.  

Sledovanie povrchovej erózie a deformácie povrchu krycej vrstvy slúži na ohodnotenie 
následkov dlhodobého pôsobenia rôznych vplyvov na povrch modelu prekrytia. V sledovanom období 
nebola pozorovaná žiadna podstatná deformácia povrchu spôsobená eróziou na modeli 
prekrytia ani poškodenie odvodňovacieho rigolu a pravidelnými obhliadkami boli pozorované 
sanované ryhy spôsobené nesprávnou technológiou výstavby modelu v roku 2006, ktoré sú pevne 
zacelené a dá sa konštatovať, že povrch je v týchto miestach kompaktný. Miesta výskytu hlodavcov 
zamerané a zaznamenané v roku 2007 boli pozorované, v priebehu prvého polroka 2008 výskyt 
hraboša poľného poklesol a v druhej polovici roku 2008 už nebol pozorovaný žiaden výskyt hlodavcov 
na modeli. V roku 2008 neboli pozorované žiadne iné deformácie povrchu krycej vrstvy na modeli 
prekrytia 

 Sledovanie kvality rastlinného krytu umožňuje určiť premenlivosť porastu počas ročnej periódy 
a počas doby prevádzky modelu, nárast organickej hmoty v nadzemnej i podzemnej - koreňovej časti.  
Kým zozačiatku sme sa sústredili na na odsledovanie hustoty vzniknutého porastu a zatrávnenia, v 
roku 2008 bolo možné odsledovať aj rôznorodé druhové zloženie rastlinstva na modeli prekrytia 
a vytvoriť ako podklad pre nasledujúce hodnotenia herbár so všetkými pozorovanými vyskytujúcimi sa 
rastlinami. 

Pri sledovaní rastlinného krytu je dôležitým aspektom počasie. V jarných mesiacoch začal rast 
nových druhov rastlín a burín na celej ploche modelu prekrytia. Najväčší problém spôsoboval výskyt 
pichliača roľného z dôvodu, že sa jedná o trvácu burinu s mohutným koreňovým systémom. Na 
neudržiavaných svahoch bol pozorovaný aj výskyt drevín, vyrastá agát biely. Vplyv rastlinstva bude 
naďalej pozorovaný pre možnosť vzniku preferenčných ciest, čo sa prejaví prudkou zmenou 
objemovej vlhkosti na snímačoch umiestnených v pozorovaných lokalitách. Tieto rastliny teda budú 
monitorované za účelom odsledovanie kvality zhutnenia krycej vrstvy a prípadnej možnosti vzniku 
preferenčných ciest.  
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Hustota trávneho porastu zostala nezmenená. V porovnaní s predošlým obdobím v roku 2006 
a 2007 je trávny porast hustejší a stabilnejšie usadený, čím plní svoju funkciu, elimináciu resp. 
redukciu eróznych procesov spôsobených poveternostnými vplyvmi. 

Priame monitorovanie profilu vlhkosti zemín preukáže dostatočnosť projektových predpokladov 
pre dlhodobú izoláciu rádioaktívnych odpadov od vplyvu zrážkovej vody. Doplnkovým monitorovaným 
parametrom k vlhkosti je teplota zemín, ktorej zmeny nepriamo indikujú aj možné zmeny vlhkosti. 
Meranie objemovej hmotnosti zeminy priamo indikujú zmeny kvality zhutnenej vrstvy. 

Namerané hodnoty poukazujú, že tesnosť ílovej vrstvy počas trojročného sledovania 
modelu prekrytia nie je narušená a nedochádza k priesakom vody cez trhliny, vlhkosť zeminy 
v hĺbke danej meracej tesniacej vrstvy je rovnaká po celej ploche pokrytej systémom monitorovania 
pôdnej vlhkosti, čo sa už nedá povedať o krycej vrstve. Meracia vrstva v hĺbke 40 cm stanovuje polohu 
čela zvlhčenia pôdy (čela infiltrujúcej vody) pri atmosférických zrážkach, reaguje najrýchlejšie na 
všetky zrážky. Meracia vrstva 4 v hĺbke 80 cm stanovuje objemovú vlhkosť prekryvnej pôdnej vrstvy 
v blízkosti rozhrania s ílovou vrstvou a vypovedá o množstve atmosférických zrážok, ktoré prenikli 
celou krycou vrstvou až na okraj ílového tesnenia, odozva na zrážky je menšia ako vo vrchnej vrstve. 

 Tretia vrstva v hĺbke 120 cm, ktorá je na povrchu tesniacej vrstvy reaguje na dlhšie obdobie 
bez zrážok malým poklesom objemovej vlhkosti a následne sa objemová vlhkosť vráti na pôvodnú 
ustálenú hodnotu. Objemová vlhkosť vo zvyšných dvoch najspodnejších vrstvách zostáva takmer 
konštantá. Pokles objemovej vlhkosti v tretej vrstve môže byť spôsobený pôdnou vzlínavosťou na 
hranici dvoch nerovnakých pôdnych vrstiev. Vplyv na zníženie objemovej vlhkosti v danej vrstve môže 
mať aj teplota, ktorá v období najväčšieho poklesu tiež klesala a tým pádom vytvárala vhodné 
podmienky na odvodňovanie 3 vrstvy a nasycovanie 4 vrstvy, teplotný gradiend je rozdielny práve 
v oblasti hraničiacich typov pôd a rôznych vplyvov klimatických podmienok. Pôdna vlhkosť je vo veľkej 
miere závislá od množstva zrážok a teploty. Vďaka chladnejšiemu a vlhkejšiemu koncu roka 2008 sa 
vrátila hodnota pôdnej vlhkosti v tretej vrstve na pôvodnú úroveň. 

Teplotu zeminy je potrebné monitorovať, pretože jej zmena môže mať nepriamy vplyv na 
možné zmeny vlhkosti zeminy vo vrchných vrstvách. Vplyv zmeny teploty vzduchu má rýchlu odozvu 
na snímačoch teploty vo vrchných vrstvách krycej vrstvy modelu prekrytia. Teplota tesniacej zhutnenej 
vrstvy sa plynulo mení so zmenou klimatických podmienok a nadväzuje na pozorovanie z predošlého 
obdobia, kedy sa chovala rovnako. 

Všetky vyššie uvedené parametre a veličiny je potrebné sledovať vo vzťahu ku klimatickým 
podmienkam, ktoré najviac ovplyvňujú procesy na povrchu prekrytia a hlavne infiltráciu vody a sú 
vstupnými parametrami pre modelovanie procesov v úložisku RAO. Meteorologické hodnoty opisujúce 
klimatické podmienky sú získavané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu z meteorologickej 
stanice Mochovce.  

Výsledky On-Line meraní za roky 2007 a 2008 boli štatisticky vyhodnotené v programoch 
STATISTICA cz a Microsoft Excel a sú súčasťou tejto správy (kapitoly 2.5.2 a 5.6.2). Vychádzalo sa z 
[35] [36] [37] [38]. 

Rozdiely v hodnotách vlhkosti meraných štandardnými a rezervnými snímačmi sú nestabilné, 
v priebehu roka sa menia. Výrazné sú zmeny týchto rozdielov najmä vo vrchných vrstvách kde 
dochádza ku skokovým zmenám. Rozdiely sa pohybujú v rozpätí od mínus 6 do plus 8 %. Napriek 
tomu,  priemerná hodnota týchto rozdielov vypočítaná zo všetkých snímačov zo všetkých vrstiev je 
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prakticky nulová počas celého roka. Z histogramu vyplýva, že hodnoty týchto rozdielov majú normálne 
rozdelenie čo poukazuje na to, že rozdiel je náhodná veličina.  

Z priebehov smerodajných odchýliek je možné konštatovať, že rozptyly meraní sú rozdielne pre 
každú vrstvu, teda po priereze sú namerané nerovnaké hodnoty. Najväčší rozptyl vlhkosti v rovine 
jednej vrstvy vychádza z meraní  snímačmi vo vrstve č. 4 (2 až 7 %). Rozdieľ môže byť spôsobený 
nehomogenitou prostredia v krycej pôdnej vrstve (hlinito-štrkovito-piesčitá zemina s obsahom 
humusu), kde nie je možné predpokladať rovnaké vertikálne šírenie vlhkosti na celej ploche oblasti 
snímačov. Najmenší rozptyl vlhkosti  (1 až 2 %) v rovine jednej vrstvy vychádza z merania snímačmi 
vo vrstve č.3.  

Najväčší rozptyl teplôt v rovine jednej vrstvy vychádza z meraní rezervnými snímačmi vo vrstve 
č. 1, ktorá je v hĺbke 280 cm (0,5°C až 0,7 °C). Nejmenší rozptyl teplôt (0,1°C až 0,3 °C) v rovine 
jednej vrstvy vychádza z merania štandardnými snímačmi a rezervnými snímačmi  vo vrstve č. 4 (80 
cm) a štandardnými snímačmi vo vrstve č. 2(200 cm). Priebehy rozpätia a smerodajnej odchýlky 
svedčia o dobrej teplotnej vyrovnanosti zeminy v jednotlivých vrstvách.    

Z priebehov smerodajných odchýliek je možné konštatovať, že rozptyly meraní zo všetkých 
snímačov v jednotlivých vrstvách nevykazovali extrémne hodnoty, čo potvrdzuje predchádzajúci 
záver, že merania s jednotlivými snímačmi boli spoľahlivé. Test korelácie potvrdil nezávislosť medzi 
hodnotami teplôt zo štandardného merania a z rezervného merania. 

Cieľom sledovania kvality vybudovaného modelu konečného prekrytia úložiska rádioaktívnych 
odpadov je potvrdenie, že sa zamedzí úniku rádioaktívnych látok do okolia a zabezpečí sa tak 
ochranu pred ionizujúcim žiarením. Monitorovanie hydrogeologických parametrov a veličín má v tomto 
smere veľký význam, pretože sa jedná o sledovanie inžinierskej bariéry, ktorá má zabrániť úniku 
rádionuklidov do okolia a vniknutiu vody do úložiska. Cieľom modelovania prekrytia úložiska je hlavne 
dokázať, že navrhnutý systém konečného prekrytia zabezpečí minimalizáciu prípadných únikov 
rádioaktívnych látok z RÚ RAO. A práve závery z trojročného sledovania sú prvotným dôkazom, že 
navrhnuté konečné prekrytie je vhodným spôsobom uzatvorenia úložiska rádioaktívnych odpadov 
a zabezpečuje dlhodobú stabilitu a bezpečnosť obyvateľstva. 
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ABSTRAKT 
 
 

210Po sa prirodzene vyskytuje ako produkt premenového radu 238U . Vyskytuje sa, vo 

veľmi malých množstvách kvôli krátkym dobám polpremien všetkých jeho izotopov, 

v uránovej rude, cigaretovom dyme a takisto v domácnostiach ako premenový produkt 222Rn 

a jeho dcérskych produktov. Prirodzene sa vyskytuje vo vzduchu, vode, biote a tým pádom aj 

v potrave. 

Pri stanovení 210Po sa postupovalo podľa českej štátnej normy ČSN 75 7626 Jakost 

vod – Stanovení polonia 210. Cieľom práce bola optimalizácia podmienok sorpcie 210Po z 

modelových roztokov a stanovenie objemovej aktivity 210Po vo vzorkách balených 

minerálnych vôd, bežne dostupných na Slovensku. Na sledovanie rádiochemického výťažku 

sa použil stopovací rádionuklid 210Po (zásobný roztok 210Pb s objemovou aktivitou 1 Bq.cm-3, 

kde 210Pb je v rovnováhe s 210Po), pričom sa postupovalo metódou prídavku vnútorného 

štandardu.  

  Táto metóda je dostatočne citlivá pre kontrolovanie objemovej aktivity 210Po v pitnej 

vode a taktiež v minerálnych vodách, kde je zvýšený obsah solí (až do 5 g.dm-3). Objemová 

aktivita 210Po vo všetkých sledovaných vodách nepresiahla najvyššiu prípustnú hodnotu 

objemovej aktivity 210Po pre prírodnú minerálnu vodu v súlade s vyhláškou č. 345/2006 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky.   
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ÚVOD 
 

Voda je jednou z najdôležitejších zložiek potravinového reťazca, ktorá svojím 

zložením ovplyvňuje radiačnú záťaž obyvateľstva. Dôsledným monitorovaním zdrojov pitnej 

vody, prameňov a studní sa v prípade podstatného zvýšenia rádiologických parametrov môže 

predísť� možným zdravotným problémom. Prírodná rádioaktivita podzemných vôd je daná 

obsahom rozpustených pevných a plynných prírodných rádioaktívnych látok. Hlavnými 

prírodnými rádionuklidmi podzemných a povrchových vôd, ktoré prechádzajú do vôd z 

horninového prostredia, sú 40K, 238U, 234U, 232Th, 226Ra a 222Rn. Z týchto rádionuklidov sú 

najčastejšie vo vode zastúpené nuklidy premenového radu uránu: zmes 238U, 235U a 234U 

označovaná ako Unat, 226Ra a 222Rn (Minčáková et al. 2005). 210Po sa v prírode vyskytuje ako 

jeden z dcérskych produktov premenovej rady 238U. Je to alfa emiter (100 %) s energiou alfa 

častíc 5,304 MeV a vysokou špecifickou aktivitou 1,66 TBq.g-1. 2 210Po je jedným 

z najtoxickejších rádionuklidov. Vo všeobecnosti je LD50 pre 210Po rovné približne 4,5 Sv 3. 

Smrtelná dávka 4,5 Sv môže byť zapríčinená ingesciou 8,8 MBq.kg-1 alebo 50 ng.kg-1 alebo 

inhaláciou 1,8 MBq.kg-1 alebo 10 ng.kg-1. Odhaduje sa, že minimálna smrteľná dávka pre 
210Po na 80 kg osobu je 0,15 GBq alebo 0,89 µg, čo predstavuje extrémne malé množstvo 4, 5. 

Z tohto dôvodu je nevyhnutné sledovať jeho koncentráciu v pitnej vode – minerálnych 

vodách.  

Cieľom našej štúdie bolo zaviesť jednoduchú a citlivú metódu pre stanovenie 210Po vo 

vode a stanovenie 210Po vo vzorkách slovenských balených minerálnych vodách a jednej 

českej balenej minerálnej vode, ktoré sú bežne dostupné na Slovensku.  

Existuje mnoho spôsobov stanovenia 210Po vo vzorkách vody. Metóda založená na 

depozícii 210Po na Cu, Ni alebo Ag disk z kyslého roztoku 6, 7, 8, 9 je opísaná v mnohých 

prácach. Okrem toho 210Po môže byť stanovené LSC spektrometriou využívajúc kvapalno-

kvapalnú extrakciu 10 alebo zrážaním alebo spoluzrážaním 11, 12 alebo iónovýmenou 13, 14 atď. 

Nevýhody týchto metód spočívajú v tom, že sa musia používať rôzne chemikálie a materiály, 

sú ťažko realizovateľné a ich cena taktiež nie je bezvýznamná. Pokúšali sme sa nájsť metódu, 

ktorá by eliminovala tieto faktory. Z toho dôvodu sme testovali túto metódu  na základe 

Českej štátnej normy 15, ktorá je založená na selektívnej sorpcii 210Po na ZnS(Ag) v kyslom 

roztoku, kde sa ZnS(Ag) využíva ako sorbent a súčasne ako tuhý scintilátor.  
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Abstract 

 
210Po occurs in small amounts as a member of 238U decay chain. It occurs in very small 

amounts in uranium ore, cigarette smoke because of short half-life of its all isotopes as well as 

in households as a product of transformation of 222Rn and its daughters` products. It can be 

found naturally in the air, water, biota and in food, too. 

The determination of 210Po was performed according to Czech state norm CSN 75 

7626 Quality of waters – Determination of polonium 210. The aim of our study was the 

optimization of sorptive conditions of 210Po from model solutions and determination of 

volume activity of 210Po in the samples of bottled mineral waters commonly available in 

Slovak markets. Radiochemical yield was studied by the method of addition of internal 

standard, the solution of 210Pb (in equilibrium with 210Po and with the volume activity 1 

Bq.cm-3) as a tracer was used.  

The method we used is sufficiently sensitive and precise for monitoring of volume 

activity of 210Po in drink water and also for mineral waters with increased salinity (up to 5 

g.dm-3). 210Po volume activities of all mineral waters which were determined do not exceed 

the highest permissible 210Po volume activity value for natural mineral water in accordance 

with the notice № 345/2006 of the Ministry of Health of the Slovak Republic. 

 

Key words: polonium, determination, sorption, mineral water, zinc sulphide 
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Introduction 

 

Water is one of the most important components of the food chain which influences 

radiation load of population by its composition. In case of significant increase of radiological 

parameters potential health problems can be prevented by constant monitoring of water 

sources, springs and wells. Natural radioactivity of ground waters depends on the volume of 

dissolved solid and gaseous natural radioactive substances. Main natural radionuclides in 

ground and surface waters that get to waters from soil are 40K, 238U, 234U, 232Th, 226Ra and 
222Rn. From these radionuclides of uranium decay chain, Unat, 226Ra and 222Rn 1 are 

predominantly included in water. 210Po (138.376 d) occurs in small amounts as a member of 
238U decay chain. It is an alpha emitter (100 %) with energy of alpha particles 5.304 MeV and 

high specific activity, 1.66 TBq.g-1 2. 210Po is one of the most radiotoxic radionuclides. In 

general, LD50 for 210Po is about 4.5 Sv 3. Fatal dose 4.5 Sv can be caused by ingestion of 8.8 

MBq.kg-1 or 50 ng.kg-1, or by inhalation of 1.8 MBq.kg-1, about 10 ng.kg-1. It is estimated that 

minimal lethal dose for 210Po per 80 kg person is 0.15 GBq or 0.89 µg what is an extremely 

small amount 4, 5. Therefore it is necessary to monitor its concentration in drinking water – 

mineral waters. 

 The aim of our study was to establish the simple and sensitive method for 

determination of 210Po in water and to determine 210Po in the samples of Slovak bottled 

mineral waters and one Czech bottled mineral water, commonly available in Slovakia. 

There are many ways to determine 210Po in the water samples. A method based on 
210Po deposition onto Cu, Ni or Ag disk from acidic solution 6, 7, 8, 9 is described in many 

works. In addition, 210Po can be determined by LSC spectrometry using liquid-liquid 

extraction 10 or by precipitation or co-precipitation 11, 12 or by using ion-exchange 13, 14 etc. 

Disadvantages of these methods are that different chemicals and materials must be used, they 

are difficult to realize and the price is not insignificant either. We tried to find a method that 

would eliminate these factors. So we tested the method according to the Czech state norm 15 

which is based on selective sorption of 210Po on ZnS(Ag) in acidic solution where ZnS(Ag) is 

used as a sorbent and concurrently as a solid scintillator. 
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Experimental 

 

Materials and method 

 

For this study, 15 samples of Slovak and 1 Czech mineral waters were used (Table 2). 

The samples were taken away from bottled mineral waters commonly available in the Slovak 

markets. Before separation the samples needed to be filtrated through the paper filters in order 

to remove sediments (Korytnická liečivá, Šaratica, Cígeľská). The water samples pH was 

adjusted by addition of water solution of NH4OH or HNO3 (pH 2.0 – 2.2), to prevent losses by 

sorption of 210Po onto the vessel walls, what was also sufficient to evaporation of over-

abundant amount of CO2 in water.  

Membrane filters Synpor® or Pragopor N°3 (the pore size 1.5 µm), common paper 

filters and fiberglass filters were used for filtration. Common metal filtration apparatus and 

filtration apparatus Sartorius 47 mm were used. Zinc sulphide was used as a selective sorbent 

and concurrently as a solid scintillator. All reagents for the present analytical procedure were 

analytical grade and used as received.   

During the optimization of conditions solution of 210Pb (in equilibrium with 210Po) was 

used for samples preparation as a tracer. The characterization of this solution (volume activity 

1 Bq.cm-3) was done by its calibration on liquid scintillation spectrometers Hidex 300 SL and 

Perkin Ellmer TriCarb 2900 TR. The standard solution of 210Pb (in equilibrium with 210Po) 

was obtained from the Czech metrology institute - Inspectorate for Ionizing Radiations (IIZ) 

in Prague.     

For sample measurement spectrometric assembly Tesla NV 3103 (made in Czech 

Republic) with scintillation probe 61 PK 413 was used. The apparatus worked in an integral 

manner.  

Each measurement was followed by control measurement of etalon (241Am) to check a 

detection system. On the basis of optimization of conditions minimal detectable activity 

(MDA) was calculated to be 0.0109 Bq.dm-3.  

For the determination of volume activity of 210Po in the samples of ground and 

drinking waters with very low concentration of insoluble substances, the Czech state norm 

ČSN 75 7626 “Jakost vod – Stanovení polonia 210” was used (CSN 75 7626 Quality of 

waters – Determination of polonium 210) 15.  

 The method is based on selective sorption of 210Po onto ZnS(Ag) in acidic solution 

where ZnS(Ag) was used as solid scintillator. At the beginning of separation 350 mg of 
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ZnS(Ag) was added into required amount of water and intensively mixed for 4 minutes. Then 

the solution was filtered and washed with distilled water (pH 2.0 – 2.2). Subsequently the 

filter was put to a petri dish and dried at 105 °C for 30 min – 1 hour. The samples were stored 

at the dark place and activity of 210Po was measured after 2 – 5 days (because of delayed 

luminescence).    

 

Method optimization of 210Po source measurement 

 

An influence of sample volume on 210Po sorption was surveyed. Dependence of count 

rate on sample volume was examined. It was changing in the range from 100 – 1500 ml (Fig. 

1). 1 ml of 210Pb solution (av = 1 Bq.ml-1) was added into each sample before ZnS(Ag) was 

added (as a tracer).  

On the basis of the norm the sorption of 210Po onto ZnS(Ag) should be realized in 

acidic solution (pH 2.0 – 2.2) to prevent sorption losses of 210Po onto the vessel wall. The 

influence of pH on sorption was studied in the range 1 - 3. Model samples with volume 500 

ml were prepared according to the norm.  

The method based on the Czech state norm, which is devoted to determination of 210Po 

volume activity in the water samples for very low concentration of insoluble substances 

therefore the influence of the salinity on count rate was studied, too. The samples were 

prepared according to the method describing in previous part. Amount of salt added (NaCl) 

was changing in the range 0.5 – 4.5 g. 

 During the method optimization three types of filters were tested, common paper 

filters, fiberglass filters and membrane filter Synpor® or Pragopor N°3. The samples were 

prepared from model solution samples containing the same 210Po volume activity.  

Radiochemical yield was studied by the method of addition of internal standard during 

the 210Po determination in samples of mineral waters (the solution of 210Po as a tracer was 

used). 

Modification of the method of determination by sorption of 210Po onto ZnS(Ag) 

according to the norm CSN 75 7626 was verified. The modification resided in the following:  

ZnS(Ag) was mixed in a small amount of distilled water (about 200 ml). The suspension was 

filtered. Subsequently, the sample (distilled water, pH = 2.0 – 2.2, 1 ml solution of 210Po – as 

a tracer – of the activity of 1 Bq.cm-3) was filtered through this filter. Then we followed the 

working procedure (see Materials and method).  
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Results and discussion 

 
210Po was determined using method based on Czech state norm CSN 75 7626 Quality 

of waters – Determination of polonium 210 15.   

Conditions for 210Po separation were optimized using preparing model water samples 

model samples. On the basis of the norm the sample volume 500 – 1,000 ml (Fig. 1), pH of 

sample 2.0 – 2.2 (Fig. 2) should be used so the influence of sample volume in range 100 – 

1,500 ml and pH in the range 1 – 3 was determined. We have found that volume and pH in the 

range given do not affect the sorption. The norm is designed for 210Po determination in the 

samples of water with low concentrations of insoluble substances. Mineral waters can contain 

increased amount of salts so the influence of NaCl presence in the range 0.5 – 4.5 g (Fig. 3) 

was determined. It is clear from the results that the salinity in a given range does not affect the 

count rate. Radiochemical yield (Table 2) decreased more significantly in mineral waters 

Cígeľská and Šaratica where salinity was over 5 g.dm-3. On the basis of these results sample 

volume 500 ml and pH 2.0 – 2.2 were used.  

Very close values of count rates for each type of filters were measured (Table 1). 

Surface quality of sources decreased in the order: fiberglass filters, Synpor® (Pragopor N°3), 

and paper filters (recommended by the norm). By reason of their availability membrane filters 

Synpor® (Pragopor N°3) were used.  

Calculated MDA was 0.0109 Bq.dm-3 and efficiency of detection and separation 

system was 71.34 %. Calculated MDA value approaches to 1/10 – the highest permissible 
210Po volume activity value in spring water that is “suitable to use for baby food” in 

accordance with the notice № 345/2006 of the Ministry of Health of the Slovak Republic 16. 

The notice stipulates 0.1 Bq.dm-3 for spring water and 0.5 Bq.dm-3 for natural mineral water. 

Measured values of 210Po volume activity were under MDA for all mineral waters 

except for mineral waters Brusnianka and Čerínska (Table 2). In case of Čerínska the volume 

activity value was measured to 0.0128±0.0011 Bq.dm-3 what can be in accordance with 

increased gross alpha activity in this water at value 2.17 Bq.dm-3 1. In case of Brusnianka the 

volume activity value was measured to 0.0155±0.0014 Bq.dm-3 

Modification of method was done. We prepared and measured two samples. The 

values of their count rates were 0.8520 s-1 and 0.6739 s-1 which are rather close when 

compared to average value 0.7134 s-1 but it is necessary to check the capability of being 

reproduced as well as the appropriateness to be used for determination of 210Po by subsequent 

measurements. 
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Conclusions 

 

 The method we used is sufficiently sensitive and precise for monitoring of volume 

activity of 210Po in drink water and also for mineral waters with increased salinity (up to 5 

g.dm-3. The advantages of this method are simple manipulation with sample, high 70 % yield 

of separation and detection efficiency of this method and the method is not time consuming. 
210Po volume activities of all mineral waters which were determined do not exceed the highest 

permissible 210Po volume activity value for natural mineral water in accordance with the 

notice № 345/2006 of the Ministry of Health of the Slovak Republic 16. We recommend 

establishing this method as Slovak technical norm (STN) for 210Po determination in drink and 

mineral water.  
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Fig. 1. The influence of sample volume on the count rate 

 

 

 

 
Fig. 2. The influence of pH of sample on count rate 
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Fig. 3. The influence of NaCl presence on count rate 

 

 

Table 1. Filters  

Filters nvz [s-1]* σvz
** 

Synpor® 0,6252 0,0103 

Paper  0,6091 0,0101 

Fiberglass  0,6230 0,0102 
      * Count rate 
        ** Standard deviation 
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Table 2.  210Po volume activity in 16 samples of bottled mineral waters 

commercially available in Slovakia 

water salinity [mg.dm-3] av±U [Bq.dm-3] R [%] 

Mitická 1827.0 <MDA 98.50 

Rajec 326.0 <MDA 95.21 

Korytnická 3110.0 <MDA 95.93 

Ľubovnianka 2374.2 <MDA 96.77 

Čerínska 2017.0 0,0128±0,0011 94.06 

Budiš 2406.0 <MDA 109.27 

Baldovská 1544.0 <MDA 103.90 

Slatina 1714.0 <MDA 96.37 

Fatra 2911.0 <MDA 103.43 

Kláštorná 1863.0 <MDA 98.78 

Salvator  2505.0 <MDA 97.78 

Gemerka 2294.0 <MDA 89.93 

Brusnianka 1958.0 0,0155±0,0014 100.98 

Korytnická liečivá 3300.0 <MDA 96.07 

Cígeľská 21105.0 <MDA 93.43 

Šaratica 12785.0 <MDA 82.08 

av±U volume activity ± extended uncertainty   

R radiochemical yield 

 MDA minimal detectable activity, MDA = 0.0109 Bq.dm-3 
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ZHRNUTIE 
 

 Metóda, ktorú sme použili je dostatočne citlivá a presná na stanovenie objemovej 

aktivity 210Po v pitnej vode a taktiež v minerálnych vodách so zvýšeným obsahom solí (až do 

5 g.dm-3). Výhodami tejto metódy sú jednoduchá manipulácia so vzorkou, vysoký 70 % 

výťažok sorpcie a účinnosť detekcie tejto metódy a jej časová nenáročnosť. Objemové 

aktivity 210Po všetkých minerálnych vôd, ktoré boli stanovované, nepresahujú najvyššiu 

prípustnú hodnotu objemovej aktivity 210Po pre prírodné minerálne vody v súlade s vyhláškou 

č. 345/2006 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 16. Doporučujeme zaviesť túto 

metódu ako Slovenskú technickú normu (STN) na stanovenie 210Po v pitnej a minerálnej 

vode. 
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ABSTRAKT 
 

V predloženej práci sa skúmalo využitie extrakčnej chromatografie na stanovenie 90Sr 

vo vzorke kontaminovanej vody. Cieľom práce bolo porovnanie vybraných produktov z 

hľadiska rádiochemických výťažkov stroncia. Na separáciu 90Sr sa použili tri komerčne 

dostupné produkty: 3M Empore™ Stroncium Rad Disk, AnaLig® , Sr-Resin a dve klasické 

metódy: kvapalinová extrakciu s tributylfosfátom a uhličitanové zrážanie kvôli vylúčeniu 

interferentov. 

V rádiochemických analýzach sme použili reálnu vzorku podzemnej priesakovej vody 

z kontrolovaného pásma JE Jaslovské Bohunice na zistenie objemovej aktivity 90Sr. 

Rádiochemický výťažok stroncia sme sledovali stopovacím rádionuklidom 85Sr. 

Rádiochemický výťažok stroncia sa meral na HPGe detektore pri  514 keV. Objemovú 

aktivitu 90Sr sme zistili meraním dcérskeho produktu 90Y, ktorý sme merali kvapalinovou 

scintilačnou spektrometriou (LSC) (Packard Tricarb 2900 TR s programom Quanta Smart).  
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PREDHOVOR 
Predložená rigorózna práca bola napísaná ako rukopis práce predloženej na 

publikovanie. Jej základom je diplomová práca Stanovenie 90Sr kvapalinovou scintilačnou 

spektrometriou, obhájená v máji 2009 [I]. 

Hlavnou témou rigoróznej práce je optimalizácia SPE separácie na vybraných 

sorbentoch (AnaLig®, 3MTM Empore Sr Rad Disk a Sr Resin) na modelovej vzorke a tiež 

porovnanie týchto sorbentov s klasickými metódami z hľadiska rádiochemických výťažkov na 

reálnej vzorke podzemnej priesakovej vody z kontrolovaného pásma JE Jaslovské Bohunice. 

Tiež bola sledovaná možnosť viacnásobného použitia sorbentov AnaLig® a 3MTM Empore Sr 

Rad Disk a Sr Resin. 

Táto rigorózna práca je odozvou na potrebu efektívnejších, rýchlejších 

a jednoduchších separačných metód, ktoré by nahradili konvenčné separačné metódy, ktoré sú 

obvykle časovo náročné. Efektívnosť, rýchlosť a jednoduchosť separačnej metódy je totiž 

obzvlášť dôležitá pri práci s rádioaktívnymi vzorkami. 

Získané výsledky boli prezentované na Študentskej vedeckej konferencii [II], Prvej 

interaktívnej konferencii mladých vedcov [III], XI. Banskoštiavnických dňoch [IV] a XXXI. 

Dňoch radiačnej ochrany [V], ktoré sa uskutočnili v tomto roku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



 

ÚVOD 
Stroncium-90 je štiepnym produktom uránu. Je to čistý beta žiarič s energiou          

Emax = 0,546 MeV, dobou polpremeny 28,1 roka. Z hľadiska rádiotoxicity sa zaraďuje do 

skupiny vysoko rádiotoxických rádionuklidov. Premenová schéma 90Sr je: 

eeYSr ν++→ −90
39

90
38  

Rádionuklid 90Sr sa chemicky podobá vápniku, je jeho nutričným analógom, čo je 

dôvodom ľahkej pohyblivosti v biologických systémoch. Dokáže nahrádzať vápnik v kostiach 

a v chrupavkách a  následne ožarovať kostnú dreň. Preto predstavuje značné biologické riziko 

pre krvotvorbu. 

Pred samotným meraním stroncia je nevyhnutná jeho rádiochemická izolácia. Pre 

tento účel sa historicky používali techniky ionovýmeny, zrážania a kvapalná extrakcia. Sú 

však obvykle časovo náročné, zložité a produkujú množstvo sekundárnych odpadov. 

Extrakčná chromatografia v posledných rokoch nahrádza tieto metódy separácie 

rádionuklidov a je vhodná na separáciu rádionuklidov z rôznych typov vzoriek. Kombinuje 

selektivitu kvapalnej-kvapalnej extrakcie a jednoduchosť chromatografickej kolóny. 

Extrakcia na tuhej fáze, SPE (SPE z angl. solid phase extraction) bola vyvinutá ako odozva na 

potrebu stále efektívnejších a jednoduchších separačných metód, pretože konvenčné metódy 

sú časovo náročné, mnohokrát nedostatočne selektívne a ich kinetika je obyčajne pomalá. 

Separácie používajúce SPE boli komercionalizované v priemyselných a aj analytických 

aplikáciách. SPE je široko využívaná technika určená na izoláciu stopových množstiev 

prvkov, koncentráciu analytu, predovšetkým z kvapalných vzoriek (napr.: povrchové, 

podzemné [VI] alebo pitné vody) a tiež z rádioaktívnych odpadov [VII, VIII]. Stala sa 

komerčne dostupnou technikou nielen na zakoncentrovanie stroncia ale aj ďalších 

rádionuklidov z rôznych typov vzoriek. Ponúka inovatívne riešenie problémov spojených 

s prípravou environmentálnych a bioanalytických vzoriek. 

Firma IBC Advanced Technologies, Inc. sa zaoberá vývojom produktov na základe 

tzv. molekulovej rozpoznávacej technológie MRT (z angl. Molecular Recognition 

Technology) [IX]. Produkty sú komerčne dostupné pod názvami AnaLig®, SuperLig®, 

MacroLig®. Označenie AnaLig® majú produkty určené pre analytické účely, zatiaľ čo 

produkty označené ako SuperLig® sú určené pre priemyselné separácie [X]. Stabilné a vysoké 

rádiochemické výťažky pre Analig® Sr-01 možno očakávať pri použití HNO3 v 

koncentračnom rozmedzí 0,1-10 mol.dm-3. Pri 0,001 mol.dm-3 HNO3 chemický výťažok klesá 

približne k 30 % [XI]. 
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V spolupráci firiem IBC, 3M a Argonne National Laboratory bola vyvinutá efektívna 

separačná metóda - komerčne dostupný produkt kombinujúci vysokú selektivitu SuperLig® 

materiálu s EmporeTM membránami firmy 3M - “Rapid Analysis Product” (RAP). Pre 

separáciu stroncia je dostupný pod označením EmporeTM Strontium Rad Disk [XII] obsahujúci 

SuperLig® 620. EmporeTM disk, ktorý môže byť v podstate považovaný za krátku kolónu. 

Obsahuje stroncium-selektívny crown-éter spojený s SiO2-nosičom, nanesený na matrici z 

polytetrafluóretylénu [XIII, XIV]. Smith a kol. [XIV] zistili, že k optimálnej sorpcii stroncia 

dochádza z prostredia ≥2 mol.dm-3 HNO3, čo korešponduje s výsledkami v práci [VI]. Vo 

vzorke v prostredí 0,1 mol.dm-3 HNO3 bol výťažok 90Sr 84 % a vzrástol na 96 % ak sa pH 

vzorky upravilo do prostredia 2 mol.dm-3 HNO3. 

Sr-Resin bola vyvinutá firmou Eichrom. Extrakčný systém tvorí 1 mol.dm-3 4,4´(5´)-

di-t-butylcyklohexano18-crown-6 v 1-oktanole ukotvený na inertnom chromatografickom 

nosiči. Sorpcia stroncia narastá so vzrastajúcou koncentráciou HNO3 [XV]. Pri 8 mol.dm-3 

HNO3 je kapacitný faktor k´ približne 90, zatiaľ čo pri 0,05 mol.dm-3 HNO3 je kapacitný 

faktor k´ menej ako 1. Alkalické kovy a kovy alkalických zemín vykazujú oveľa nižšiu afinitu 

k Sr-Resin ako stroncium, a to v celom koncentračnom rozmedzí HNO3. 
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We studied the use of an extraction chromatography for determination of 90Sr in 

samples of contaminated water. The aim of the thesis was to compare selected products from 

the point of view of the strontium yields and time needed. Three commercial products: 

3M™Empore™ Strontium Rad Disk, AnaLig®, Sr-Resin and two classical methods: liquid-

liquid extraction with tributhylphosphate and carbonate co-precipitation (to eliminate 

interferents) were used for separation of 90Sr. The water sample was used in radiochemical 

analysis for determination volume activity of 90Sr. A radiochemical strontium yield was traced 

by using radionuclide 85Sr. Samples were counted over a two week period to monitor the in-

growth of 90Y on TRI CARB LSC counter. Samples were measured using an HPGe detector to 

find out 85Sr recoveries at 514 keV line and they were counted directly by Cerenkov counting 

after the growth of  90Y using TriCarb LSC counter after a  two- week period.  

 

 

Introduction 

 
90Sr is a product of uranium fission. It decays by beta particle emission, where the 

particles energy is 0.546 MeV. It is a pure beta emitter. Its half-life is 28.1 year. It is included 

into a group of immensely radiotoxic radionuclides. The scheme of 90Sr transmutation is as 

follows:  
eeYSr ν++→ −90

39
90
38  

A radionuclide 90Sr is chemically similar to calcium. It is nutrient analogue of calcium. 

This is the reason for an easy mobility of 90Sr in biological systems. It can substitute calcium 

in both bones and gristle and subsequently it can irradiate bone marrow. For this reason 90Sr 

poses a considerable biological risk to blood formation. 

Strontium is ingested by a man either directly by consumption of contaminated plants or 

via soil and root system, through a follow-up component of the food chain (for example meat, 

milk, cheese, eggs). Milk represents relatively the least contaminated natural source of human 
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food but as one of the staples it is the most substantial source of strontium from  the point of 

view of quantity [1]. Radiochemical isolation of strontium is necessary before the 

measurement itself. Historically, the ion-exchange, precipitation, co-precipitation and 

extraction methods were used for this purpose. The main disadvantages of standard methods 

were: the time it took, use of concentrated acids and large amounts of liquid wastes. Over the 

past few years solid phase extraction replaced these methods of radionuclides separation and 

it is suitable for separation of radionuclides in various types of samples. SPE combines a 

selectivity of liquid extraction and simplicity of chromatographical column. Use of 

commercially available products (3M EmporeTM Sr Rad Disk, AnaLig®, Sr Resin) is very 

simple. It is very important while working with radioactive samples. In comparison with other 

methods use of 3M EmporeTM Sr Rad Disk has a big advantage concerning the time needed. 

A particular process of separation by 3M EmporeTM Sr Rad Disku takes about 20 minutes. 

Advantage of separation by AnaLig® Sr-01 is a wide range of pH [2].  

SPE is widely used and designed for the isolation of trace amount of elements and 

concentration of analyt, mainly from liquid samples (for example surface and ground water 

[3] or drinking water) and from radioactive wastes, too [4,5]. 

 

 

Experimental 

  

Reagents and materials 

Sr Resin was supplied by Eichrom Industries, AnaLig® Sr-01 gel (60-00 mesh and 230-

425 mesh) by IBC Advanced Technologies, Inc, EmporeTM Sr Rad Disc was supplied by 

3MTM. All other chemicals used are commonly available analytical grade acids and chemicals. 

 

EmporeTM Sr Rad Disc separation procedure 

30 ml volume samples were traced with 85Sr. A disc was washed with 10 ml methanol 

and two times with 20 ml 2M HNO3. We let the sample flow through the disc. The disc was 

washed with 20 ml 2M HNO3 again and with 5ml H2O. Strontium was eluted with 15 ml   

0.05M Na4EDTA, the fraction was collected into a vial. The disc was washed with elution 

agent between particular processes of separation to remove the residual of 90Sr.  
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AnaLig® Sr-01 separation procedure 

30 ml volume samples were traced with 85Sr. A column was loaded with 0.5g AnaLig. 

The column was washed with 10 ml 1M HNO3. The sample (pH=1) was allowed to flow 

through the column. Strontium was eluted with 15 ml 0.05 M Na4EDTA, the fraction was 

collected into a vial. The column was washed with elution agent between particular processes 

of separation to remove the residual of 90Sr. 

 

Sr Resin separation procedure 

30 ml volume samples were traced with 85Sr. The column was loaded with Sr-Resin. It 

was washed with 10 ml 8M HNO3. The sample in 8M HNO3 [6] medium was allowed to flow 

through the column. The column was washed with 5 ml 8M HNO3 and subsequently with 2 

ml 0.05M HNO3. Strontium was eluted with 15 ml 0.05M HNO3, the fraction was collected 

into a vial. 

 

Measurement: A radiochemical strontium yield was traced by using radionuclide 85Sr. 

A radiochemical yield was measured by HPGe detector (514 keV). A volume activity of 90Sr 

was measured via daughter’s product 90Y. This 90Y was measured by liquid scintillation 

spectrometry (LSC) (Packard Tricarb 2900 TR with the programme of Quanta Smart). 

 

Carbonate co-precipitation separation procedure 

50 ml volume sample was traced with 85Sr. 1 ml Sr2+ carrier (c = 20 mg Sr2+/ml) and   

10 ml 2M Na2CO3 were added to this sample. We let the sample stand. The solution was 

centrifugated, supernatant was decanted and a precipitate was dissolved in 10 ml 8M HNO3. 

A dissolved precipitate was put into a Sr-Resin column. The subsequent procedure continued 

in the same way as described in the previous procedure. 

 

Liquid-liquid extraction with tributhylphosphate separation procedure 

50 ml volume sample was traced with 85Sr. 1 ml Y3+ carrier was added and the sample 

was let evaporate to dryness. The residue was dissolved in 50 ml concentrated HNO3. 

Strontium was determined by beta-counting of daughter activity 90Y. TBP was saturated with 

40 ml concentrated HNO3 (three times) in a nitrate form [7]. The sample was mixed with a 

half of TBP (a disturb equilibrium time was taken). After shaking, water and organic phases 

were separated. The water phase was mixed with the other half of TBP. A procedure was 

repeated, both organic phases were connected and they were washed with 50 ml concentrated 
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HNO3 (three times). The organic phase was washed one time with 5 ml H2O and two times 

with 5 ml 2M HNO3 to re-extraction. A saturated ammonium oxalate solution was added into 

the beaker with 90Y and precipitation of yttrium oxalate Y2(C2O4)3.9H2O was formed. The 

mixture was further heated on the hot plate (70 °C) with occasional stirring for 15 min. The 

beaker was cooled to room temperature and the precipitate was filtered (Whatman No. 42 

filter paper). The yttrium oxalate precipitate was washed with 25 ml of water, followed by 25 

ml of 95% ethyl alcohol. The filter was dried and yttrium oxalate precipitate was determinated 

by low level alpha-beta counter Tesla NRR 610 and Tesla NA 6201. Notice: Yttrium yield 

was determined from the ratio of the weight of the yttrium oxalate precipitate and the weight 

of Y3+ in yttrium-carrier. 

410

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



 

 

 

Results and discussion 

 

Conditions of SPE 90Sr separation by 3M EmporeTM Sr Rad Disk were optimized on 

a model sample from the point of view eluting agent and its suitable concentration. 

 

 
Fig. 1 A comparison of an average radiochemical yields of 85Sr for eluating agents with various 

concentration. 

 

It was found out that a complexing agent Na4EDTA and chelaton-3                    

(0.025-0.05M) are both suitable for elution of 90Sr (Fig. 1). Condition of effective separation 

is adjustment of pH=9-11. It is recommended that the disk should be washed with 

approximately 3 ml distilled water before the elution to make conversion of acid pH into basic 

pH easier. 

 

3M™Empore™ Strontium Rad Disk is intended for one use. We studied a possibility 

of multiple use. A disk costs 30 €. Thus, the separation becomes too cost-consuming. 

Possibility of multiple use of 3M Empore™ Stroncium Rad Disk and AnaLig® was verified 

on model samples. A radiochemical yield was traced by using radionuclide 85Sr. The disk was 

washed with an eluting agent (10 ml 0.058M Na4EDTA or chelaton-3) between particular 

separations in case strontium from the preceding separation had remained caught on the disk. 
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Fig. 2 Possibility of multiple use: Radiochemical yields of  85Sr of separation by 3MTMEmpore Sr Rad 

Disk 
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Fig. 3 Possibility of multiple use: Radiochemical yields of  85Sr of separation by a sorbent AnaLig® Sr 01 

(60–100 mesh). 

 

It was found that the radiochemical yield of strontium for 3MTM Empore Sr Rad disk 

was more than 87% even after the 8th separation (Fig. 2) and more than 74% for sorbent 

AnaLig® Sr 01 (60-100 mesh) (Fig. 3). A number of possible use of the sorbent or the disk 

can be connected with the type of a sample and the presence of interferents. Limited number 
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of use can be connected with elution of crown-ether from an inert matrix. Possibility of 

multiple use positively affects the price of radiochemical analysis. 

 

Izatt et al. [8] used two types of SPE material (AnaLig®), in the first case the sorbent 

was loaded into the column and in the second case it was in the form of Empore Sr Rad Disk. 

Separation efficiency of Empore Sr Rad Disk was higher. The author substantiates the result 

with the fact that the particle size of AnaLig® was reduced from more than 100 μm to less 

than 10 μm when embedded in Empore disk, that resulted in higher concentration of active 

spots.  

Two variants of AnaLig® (60–100 mesh and 230–425 mesh) of different graininess 

were compared on the basis of radiochemical yield of 85Sr from a real sample of permeating 

groundwater from supervised zone of the Nuclear Power Plant JE Jaslovské Bohunice. 

Average radiochemical yields were: AnaLig® (grain 60-100 mesh) 99.23 %, AnaLig® (grain 

230-425 mesh) 97.47 %. 

 

 
Tab. 1 AnaLig® Sr-01 (60-100 mesh) 

Sample № CPM IY 
Radiochemical 

yield 85Sr [%] 

av 90Sr  

[Bq.dm-3] 
Uav 

1 363.24 1.0000 99.88 360.25 40.46 

2 402.86 1.0000 99.10 403.22 45.33 

3 223.94 0.9998 98.72 222.80 25.05 

 

 
Tab. 2 AnaLig Sr-01 (230-425 mesh) 

Sample № CPM IY 
Radiochemical 

yield 85Sr [%] 

av 90Sr 

 [Bq.dm-3] 
Uav 

1 392.90 1.0000 98.80 394.59 44.35 

2 360.64 1.0000 96.34 370.96 41.79 

3 383.65 1.0000 97.26 391.20 44.04 

 

Separation of strontium from a real sample of permeating ground water from a 

supervised zone of the Nuclear Power Plant JE Jaslovské Bohunice was carried out by five 
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methods. Three commercially available products (3M EmporeTM Sr Rad Disk, two variants of 

AnaLig® of different graininess and Sr-Resin) and two standard methods (liquid-liquid 

extraction and carbonate precipitation) were used. Average radiochemical yields and average 

volume activities of 90Sr with extended uncertainty are shown in table 3. 

 
Tab. 3 A comparison of methods for 90Sr determination in real water sample RS-10 

Methods 
Average radiochemical  

yield 85Sr [%] 
Average av ± Ux 

[Bq.dm-3] 

3M EmporeTM Sr Rad Disk 96.26 377.62 ± 43.19 

AnaLig® (60-100) 99.23 328.76 ± 36.94 

AnaLig® (230-425) 97.47 383.95 ± 43.39 

Sr-Resin 89.06 319.79 ± 34.44 

Liquid extraction by TBP 86.75 377.99 ± 25.02 

Carbonate precipitation 53.96 375.53 ± 45.52 
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Fig. 4 A grafhic comparison of methods for 90Sr determination 
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The highest average radiochemical yield was achieved by using sorbent AnaLig®   

(60–100 mesh), 99.23 %. Average radiochemical yields of individual methods dropped as 

follows: AnaLig® (grain 230-425 mesh) 97.47 %, 3M EmporeTM Sr Rad Disk 96.26 %, 

sorbent Sr-Resin 89.06 %, liquid-liquid extraction with TBP 86.75 %. The lowest average 

radiochemical yield was achieved by carbonate precipitation, 53.96 %. 

All methods used for 90Sr separation were compared from point of view of 

radiochemical yield of 85Sr, handling and the time needed. The main disadvantages of 

standard methods were: the time it took, use of concentrated acids and large amounts of  

liquid wastes. Using commercially available products (3M EmporeTM Sr Rad Disk, AnaLig®, 

Sr-Resin) is very simple. It is very important at work with radioactive samples. In comparison 

with other methods use of 3M EmporeTM Sr Rad Disk has a big advantage concerning the 

time needed. One separation by 3M EmporeTM Sr Rad Disku takes about 20 minutes. 

Advantage of separation by AnaLig® Sr-01 is a wide range of pH. It is very important in the 

process of sample adjustment/modification contrary to 3M EmporeTM Sr Rad Disku a          

Sr-Resin. 

Volume activity of RS-10 sample of groundwater from supervised zone of the Nuclear 

Power Plant JE Jaslovské Bohunice was determined by six techniques. Its average value was 

360.61 ± 38.08 Bq.dm-3. An average volume activity of model sample determined with 3M 

EmporeTM Sr Rad Disk was 68.98 ± 11.78 Bq.dm-3. 

The t-test (level of importance 95%) showed a significant difference in activity of 

sorbents Analig® and Sr-Resin between separations. The difference in volume activity values 

of  90Sr between separations Analig® and 3M EmporeTM Sr Rad Disk and an extraction with 

TBP was not confirmed. Value of p<0.05 indicates importance and therefore we reject zero 

hypothesis about equality between a selection volume activity average of AnaLig® and Sr-

Resin. Average volume activity of really contaminated water of AnaLig® selection, liquid-

liquid extraction with TBP and 3M EmporeTM Sr Rad Disk is identical. 
 

 

Conlusion 

 

Conditions of SPE 90Sr separation by 3M EmporeTM Sr Rad Disk were optimized on 

a model sample from the point of view eluting agent and its suitable concentration.  
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 A possibility of multiple use of 3M Empore™ Stroncium Rad Disk and AnaLig® was 

confirmed. A possibility of multiple use of 3M Empore™ Stroncium Rad Disk has a positive 

effect to a cost because one 3M EmporeTM Sr Rad Disk is 30 €. 

 Separation of strontium from a real sample of permeating ground water from a 

supervised zone of the Nuclear Power Plant JE Jaslovské Bohunice was carried out by five 

methods. Three commercially available products (3M EmporeTM Sr Rad Disk, two variants of 

AnaLig® of different graininess and Sr-Resin) and two standard methods (liquid-liquid 

extraction and carbonate precipitation) were used. The highest radiochemical yield was 

achieved by using AnaLig® (60-100 mesh) 99.23 %.  

 We have found that 90Sr separation with sorbents AnaLig® Sr-01, 3M EmporeTM Sr 

Rad Disk is as effective as separation with Sr-Resin sorbent in matrices of contaminated 

water. 
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Abbreviations 

 

aV – volume activity 

CPM – count per minute 

IY – yttrium ingrowth factor 

R – radiochemical yield [%] 

SPE – solid phase extraction 

TBP tributhylphosphate 

Uav – extended uncertainty 

 

 

ZHRNUTIE 
Na modelovej vzorke vody boli optimalizovaná podmienky SPE separácie z hľadiska 

elučného činidla a tiež bola overená možnosť viacnásobného použitia sorbentov AnaLig® a 

3MTM Sr Rad Disku. Možnosť viacnásobného použitia oboch sorbentov 3M EmporeTM Sr Rad 

Disk a AnaLig® Sr-01 bola potvrdená. Keďže cena jedného 3M EmporeTM Sr Rad Disk je 30 

€, možnosť viacnásobného použitia má priaznivý vplyv najmä na cenu jednej analýzy.  

Separácia stroncia z reálnej vzorky priesakovej vody kontrolovaného pásma JE 

Jaslovské Bohunice sa uskutočnila piatimi metódami. Použili sa tri komerčne dostupné 

sorbenty: 3M EmporeTM Sr Rad Disk, dva typy sorbentu AnaLig® s rôznou zrnitosťou,        

Sr-Resin a dve klasické metódy: kvapalná extrakcia s TBP a uhličitanové zrážanie. Najvyšší 

priemerný rádiochemický výťažok 90Sr bol dosiahnutý použitím AnaLigu® so zrnitosťou 60-

100 mesh, a to 99,23 %. 

Zistili sme, že separácia 90Sr na sorbentoch AnaLig® Sr-01, 3M EmporeTM Sr Rad 

Disk je rovnako účinná ako separácia na Sr-Resin v takých matriciach akou je kontaminovaná 

voda. 
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ABSTRAKT 

Jana Strišovská: Špeciácia povrchov elektrodeponovaného tória metódami alfa 

spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov  

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie  

Rigorózna práca, 29 strán, 2009 
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Vzorky s prírodným izotopom tória 232Th sa pripravili pomocou elektrodepozície na oceľové 

disky z roztoku s použitím roztokov pri elektrickom prúde 0,75 A. Pripravené disky sa 

analyzovali dvomi metódami: alfa spektrometriou a hmotnostnou spektrometriou 

sekundárnych iónov. Z alfa spektrometrie sa získali počty impulzov pre 232Th a z nich sa 

vypočítala aktivita a plošná hmotnosť. Po alfa spektrometrii sa disky analyzovali pomocou 

TOF-SIMS IV, ktorý je inštalovaný v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave. 

Namerali sa integrálne a normované intenzity izotopu 232Th a intenzity iónov ThO+, ThOH+, 

ThO2H+, Th2O4H+,  ThO2, ThO3H-, ThH3O3
- a ThN2O5H-. Zostrojili sa lineárne korelácie 

týchto dvoch metód. Medzi plošnými hmotnosťami Th a intenzitami iónov Th+ zo SIMS sa 

prejavuje lineárna korelácia, avšak korelačný koeficient má relatívne nízku hodnotu. Metódou 

SIMS sme zistili, že na povrchu vzoriek s deponovaným tóriom sú významne zastúpené 

oxidované a hydridované formy tória.  

 

Kľúčové slová: tórium 232, alfa spektrometria, iónová mikroanalýza, hmotnostná 

spektrometria, korelačné funkcie, chemická analýza, elektrodepozícia, 

palivový cyklus 
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ABSTRACT 

Jana Strišovská: Speciation of surfaces of the electrodeposited thorium by methods 
of alpha spectrometry and secondary ion mass spectrometry 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Nuclear 

Chemistry  

Rigorous work, 29 pages, 2009 

Consultant: Assoc. Prof. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. 

 

The samples with the natural thorium isotope of 232Th were prepared by electrodeposition on 

the stainless discs from the solution Th(NO3)4.12H2O with the use of solutions of Na2SO4, 

NaHSO4, KOH and (NH4)2(C2O4) by electric current of 0.75 A. The prepared discs were 

analyzed by two methods: alpha spectrometry a secondary ion mass spectrometry. The 

numbers of the registered impulses for 232Th obtained from the alpha spectrometry. Activity 

and surface´s weight was calculated from the numbers of the registered impulses for 232Th. 

After that, alpha spectrometry discs were analyzed by TOF-SIMS IV which is installed in the 

International Laser Centre in Bratislava. The integral and normalized intensities of isotope of 
232Th and intensities of ions of ThO+, ThOH+, ThO2H+, Th2O4H+,  ThO2

-, ThO3H-, ThH3O3
- 

a ThN2O5H- were measured. The linear correlation is between surface´s weights of Th and 

intensities of ions of Th+ from SIMS, however the correlation coefficient has relatively low 

value. With SIMS method we found out that oxidized and hydride forms of thorium are 

significantly represented in samples with electroplated thorium.  

 

Key words: thorium 232, alpha spectroscopy, ion microprobe analysis, mass spectroscopy, 

correlation functions, chemical analysis, electrodeposition, fuel cycle 
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PREDHOVOR 
 

Predložená rigorózna práca bola napísaná ako rukopis práce pripravenej na 

publikovanie, ktorý vychádzal z autorkynej diplomovej práce [I], obhájenej na Katedre 

jadrovej chémie na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

Pripravený článok sa zaoberá stanovením izotopu tória 232Th kvôli postupného uplatneniu 

tóriového palivového cyklu v jadrových elektrárňach a s tým súvisí aj následná možná  

kontaminácia prostredia týmto izotopom. Z tohto vyplýva nevyhnutná potreba vývoja nových 

analytických metód na stanovenie 232Th, čo je zároveň aj hlavným dôvodom výberu témy. 

V neposlednom rade je to osobný záujem autora o vzdelávanie a zdokonaľovanie sa v oblasti 

jadrovej chémie. 

Hlavnou témou rigoróznej práce bola príprava a stanovenie prírodného izotopu tória 

alfa spektrometriou a hmotnostnou spektrometriou sekundárnych iónov (SIMS), ako 

aj analýza povrchu vzoriek. Vzorky s obsahom tória sa pripravili pomocou elektrodepozície 

na oceľové disky, ktorých aktivita sa zistila pomocou metódy alfa spektrometrie. 

Charakteristika povrchu sa analyzovala prístrojom TOF-SIMS IV na základe dvojrozmernej 

distribúcie prvkov a molekúl. Z analýzy hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 

a z výsledkov získaných z alfa spektrometrie sa urobili korelácie. 

Realizácia experimentu sa opierala o diplomovú prácu Harvana D. [II], v ktorej sa 

zaoberal stanovením prírodných izotopov uránu metódou SIMS. Získané výsledky boli 

prezentované na Študentskej vedeckej konferencii v Bratislave [III], na Banskoštiavnických 

dňoch v Banskej Štiavnici [IV], v Interaktívnej konferencii mladých vedcov [V] a na XXXI. 

Dňoch radiačnej ochrany - Kouty nad Desnou [VI] uskutočnené v tomto roku. 

Význam práce spočíva vo využití týchto dvoch metód na kvantitatívne stanovenie 

tóriom kontaminovaných aj veľmi malých povrchov a v špeciácii chemických foriem 

elektrodeponovaného tória. 
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ÚVOD PRÁCE 
 

V dnešnej vedeckej ére sa dostáva do popredia jadrového výskumu tóriový palivový 

cyklus, pretože nevytvára nuklid 239Pu, ktorý je nevyhnutnou zložkou jadrových zbraní 

a neprodukuje ďalšie dlhožijúce transuránové prvky počas prevádzky reaktora. Princípom 

tohto cyklu je, že  v nukleárnom palive jadro 232Th sa premení na 233Pa zachytením neutrónov, 

ktorý ma dobu polpremeny 27 dní a následne sa premieňa na 233U. Tórium - 233U cyklus 

ponúka niekoľko potenciálnych výhod v porovnaní s tradičným U-Pu cyklom použitom 

v komerčných reaktoroch. Štiepenie 233U poskytuje veľké množstvo neutrónov bez produkcie 

plutónia a ďalších transuránových prvkov. Štiepne produkty zo štiepenia 233U, ktoré sú 

dlhožijúce, môžu byť ožiarené s cieľom ich premeny na stabilné alebo krátkožijúce izotopy.  

Výroba tóriového reaktora nie je až tak nákladná a výhodou je, že tóriový palivový 

cyklus je z ekologického hľadiska výhodnejší z dôvodu nižšej produkcie jadrových odpadov. 
Vo všeobecnosti tórium a urán sú široko rozšírené v prírode. Rezervy poukazujú, že 

celosvetový výskyt tória je trojnásobne vyšší než urán. Výskyt prírodného izotopu 232Th je 

približne 400 násobne vyšší ako izotopu 235U. To znamená, že v prípade celosvetových zásob 

uránu by mali byť dostatočné na viac ako 200 rokov pre celkovú produkciu energie, ale dá sa 

očakávať, že svetové zásoby tória budú približne postačujúce na 80 000 rokov.  

Z dôvodu implementácie tóriového palivového cyklu sa požaduje od súčasnej vedy 

vývoj nových analytických metód na stanovenie izotopu 232Th. Cieľom štúdie bolo pripraviť 

vhodnou metódou vzorky s obsahom prírodného izotopu 232Th, následne takto pripravené 

vzorky zmerať pomocou alfa spektrometra a hmotnostnou spektrometriou sekundárnych 

iónov, zistiť, či existuje korelácia medzi týmito dvomi metódami a analyzovať zloženie 

povrchu vzorky.  

Ako vhodnú metódu na prípravu vzoriek s obsahom 232Th sme vybrali 

elektrodepozíciu. Elektrodepozícia je najbežnejšou používanou metódou na prípravu vzoriek 

pre alfaspektrometrické merania. Podstatou tejto metódy je vylučovanie rádionuklidov ako 

ióny elektrochemickými reakciami na elektróde. Jej účinnosť závisí od elektródového 

potenciálu, materiálu elektródy, trvania elektrolýzy, vlastnosti elektrolytu a od teploty. 

Používa sa na prípravu preparátov s dosiahnutím veľmi tenkých vrstiev.  

Na stanovenie dlhožijúcich rádionuklidov sa používa alfa spektrometria, ktorú sme 

využili na meranie aktivity v pripravených vzorkách s obsahom 232Th. Analýza vzoriek 

metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS) sa vykonala prístrojom 
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TOF-SIMS, ktorý je inštalovaný v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave. Metóda 

SIMS predstavuje dostatočne citlivú metódu vhodnú na analýzu povrchov, ale na druhej 

strane sa vyznačuje silným vplyvom matricových efektov. 
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Abstract 

 The main aim of this work was the preparation of samples with thorium content on the 

steel discs by electrodeposition for determination of natural thorium isotope by alpha 

spectrometry and secondary ion mass spectrometry and finding out their possible linear 

correlation between these methods. The analysis of the composition of surface was other aim 

of study. The samples with isotope of 232Th were prepared by electrodeposition from solution 

Th(NO3)4.12H2O on steel discs in electrodeposition cell with use of solutions  Na2SO4, 

NaHSO4, KOH and (NH4)2(C2O4) by electric current of 0,75 A. Discs were measured by 

alpha spectrometer. Activity was calculated from the registered impulses for 232Th and 

surface´s weight. After that, alpha spectrometry discs were analyzed by TOF-SIMS IV which 

is installed in the International Laser Centre in Bratislava. The integral and normalized 

intensities of isotope of 232Th and intensities of ions of ThO+, ThOH+, ThO2H+, Th2O4H+,  

ThO2
-, ThO3H-, ThH3O3

- a ThN2O5H- were measured. The linear correlation is between 

surface´s weights of Th and intensities of ions of Th+ from SIMS, however the correlation 

coefficient has relatively low value. With SIMS method we found out that oxidized and 

hydride forms of thorium are significantly represented on the surface of samples with 

electrodeposited thorium.  

 

Key words: alpha spectroscopy, correlation functions, chemical analysis, electrodeposition, 

ion microprobe analysis, ion probes, mass spectroscopy, thorium-232, thorium compounds 
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Introduction 

 

Thorium belongs between original radionuclides and is a member of terrestrial group. 

Thorium is distributed in the whole lithosphere. The most important radioisotopes of thorium 

are 232Th and 228Th, which are members of the decay chain of thorium [1]. The radionuclide 
232Th is initial nuclide of thorium radioactive decay chain and ending with the stable lead 

isotope lead -208. 232Th decays on a 228Ra by emitting of alpha particle with concurrent 

gamma emission [2]. 232Th occurs as 100% isotope in the nature. The energy value of 232Th is 

4.016 MeV [3]. The migratory ability of thorium in biosystem is very low [1]. Thorium with 

the average concentration of 10 ppm is in the crust widely distributed in many phosphates, 

silicates, carbonates and mineral oxides. 1 ppm of Th corresponds to its weight activity [1,3].  

It has a big significance in the nuclear fuel cycle [1] because it can be used as nuclear 

fuel. Thorium has been considered as a potential atomic-fuel source because the bombardment 

of thorium-232 by slow neutrons yields the fissile isotope uranium-233. This process can be 

compared to the process by which fast neutrons “breed” fissile plutonium-239 from nonfissile 

uranium-238. The thorium-uranium fuel cycle has been studied by scientists as an alternative 

to the uranium-plutonium fuel cycle. Two types of reactors, the molten-salt breeder reactor 

and the light-water breeder reactor, are being considered. Thorium reactors would produce 

less nuclear waste and would not result in nuclear materials such as enriched uranium or 

plutonium which could be turned into nuclear weapons [4]. 

Alpha spectrometry is a method used in a radionalysis. The silicon surface-barrier 

detectors are most suitable for alpha spectrometry. They are operated in a vacuum chamber at 

room temperature to avoid energy losses. The alpha particles are stopped within a thin 

depleted region of the detector and the number of electron-hole pairs is directly proportional 

to the energy of the alpha particles. The charge pulses are integrated in a charge-sensitive 

amplifier [5]. 

Secondary ion mass spectrometry (SIMS) is method used for analysis of chemical 

composition of surfaces of different materials. The basic principle of SIMS is atomic 

bombardment of sample surface with primary ion beam with a high energy. Primary beam 

species that are useful in SIMS include Cs+, O2+, O, Ar+, and Ga+ at energies between 1 and 

30 keV. The primary ion penetrates by material and transfers its kinetic energy on an affected 

atoms and collision cascade is generated. The result of collision cascade is emission of atoms,  
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molecules and clusters from surface. Sputtered particles in ionized form as secondary ions are 

analyzed in mass spectrometer [6]. 

  The main objective of this study was the preparation of samples with the thorium 

content on the steel discs by method of electrodeposition to the determination of natural 

thorium isotope and the finding of a characteristic of the surface. Thorium was determinated 

by alpha spectrometry and secondary ion mass spectrometry. The results from both methods 

were used for finding of the correlation between them.  
 

Experimental 

 

Reagents 

Acetone C3H6O, ammonia NH3, ethanol C2H6O and ammonia oxalate (NH4)2C2O4 

were supplied by Slavus (Slovak Republic). Potassium hydroxide KOH and sodium sulphate 

Na2SO4 were delivered by Lachema Brno (Czech Republic). Thorium nitrate dodekahydrate 

Th(NO3)4.12H2O was obtained by Zdravotnické zásobovaní Praha (Czech Republic) and 

potassium hydrogen sulfate KHSO4 by Chemapol Praha (Czech Republic). All the reagents 

used were of analytical grade.  

 

Measurement 

Stainless steel discs were counted by low-level alpha spectrometer (Ortec® Dual Alpha 

Spectrometer 576 A–919). After alpha spectrometry, discs were measured by TOF-SIMS IV 

in the International Laser Center in Bratislava.  

The characteristic of using instruments in experimental work: 

 

Alpha spectrometer 

Name of instrument:  Ortec Dual Aplha Spectrometer 576a-919 

Producer:   Ortec®, U.S.A 

Efficiency of detector: Disc   1, 2, 3, 4 0,18 

    Disc   6, 9  0,2249 

    Disc   7, 10  0,2213 

    Disc   8  0,1964 

Time of measuring [s]: 60000  

Software:   Gamma Visions 32-bit   
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TOF SIMS IV 

Name of instrument: 

Producer:  

Primary ion:   

Current of primary ions: 

Energy of primary ions: 

Static limit: 

Area:   

Polarity:  

Software:   

 

TOF SIMS IV   

IONTOF, Muenster, Germany  

Bi+ 

1 pA  

25 keV 

5.1012 ions cm-2 

150 μm2 x150 μm2  

positive, negative 

IonSpec® 

 
Fig. 1. TOF SIMS IV, The 

International Laser Centre [7] 

 

Preparation of thorium samples  

The samples of thorium were prepared by electrodeposition according to the method 

by Eichrom Industries [8] and Galanda D. [9]. Electrodeposition is one of several possibilities 

for application of electro-gravimetric methods to determination of a trace amount of 

radionuclides. Radionuclides which are to be found in suitably selected electrolytic solution 

implant on one of the electrodes by effect of electrochemical processes. This process 

continues by crossing of the electric current trough an electrolyte. The electrode on which 

radionuclides implant is the base of created radioactive source. The base has to be metallic, 

for example: platinum discs, stainless steel, tantalum or nickel [10]. 

 Disc was inserted into the section of chamber of electrodeposited equipment. 

Afterwards it was sealed with the gasket and the deposited cell was fastened by screw. The 

impermeability of the equipment was checked by addition of H2O. The definite volume of 

solution of thorium nitrate was dissolved in 2.5 cm3 5% KHSO4, 2 cm3 H2O and 5 cm3 15% 

Na2SO4. The solution with sample was transferred into the electrodeposited cell by using 3x1 

cm3 H2O. The saturated solution of ammonium oxalate was added into the solution in 

deposited cell. The electrodes were connected according to the scheme in the Fig. 2. Electric 

current was turned on 0.5 A a subsequently increased to 0.75 A. Electrolyze was ended after 

90 minutes by addition of 2 cm3 25% KOH. The termination of electrolyze was finished after 

1 minute from addition of KOH. Disc was rinsed with little volume of 5% NH4OH and 
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consequently with ethanol and acetone. Later on it was drying out about 5 minutes at 200 °C 

on the hot plate and it was transferred on the Petri dish.  

 

 
Fig. 2. Scheme of connection of apparatus for electrodeposition [9] 

 
Results and discussion 

 

Results from alpha spectrometry 

 The ready discs with thorium which were prepared by electrodeposition were 

measured by the low-level alpha spectrometer - Ortec Dual Alpha Spectrometer. The numbers 

of registered impulses were obtained from alpha spectrometry which belongs to the individual 

isotopes as it can be seen in the Fig. 3. The numbers of registered impulses were classified to 

the concrete isotopes according to their energies. The alpha spectrum is a result of analysis. In 

the spectrum of all discs these isotopes were founded: 232Th, 230Th, 228Th, 224Ra, 212Bi, 220Rn 

a 216Po. All isotopes with the exception 230Th are members of thorium radioactive decay 

chain. The isotope 230Th is a member of uranium decay chain what means that the uranium 

traces are present in the samples of using thorium. 
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Fig. 3. The example of alpha spectrum of disc number 6 

 

 The activity of measured disc A was calculated according to this equation: 

                                                       
                                                                 (1) 

where A is activity of measured disc [Bq], Nvz is a  number of registered impulses of disc, tvz  

is time of measurement of disc [s], ε  is  a efficiency of detector.  

The weight ma of isotopes 232Th was calculated by this equation: 

                                                                                                       (2) 

where ma is a calculated weight from activity [g], A is an activity [Bq], Mr is a relative atomic 

weight [g.mol-1],  NA is Avogadro constant (6,022.1023 mol-1) and T1/2 is a half time of decay 

of isotope 232Th. 

Activities of 232Th for each disc, their uncertainty of activity, weight of electroplated 

isotope of thorium and surface's weight are shown in the Table 1. Electroplated weight of 

isotope 232Th ma and its surface's weight ms and mp were calculated from activity. Surface's 

weight ms was obtained on the basis of measured diameter of electroplated thorium on each 

discs. Because of the uncertainty of determination of surface the measured diameter of gasket                 

d = 1,6 cm was used for a calculation of a surface's weight. 
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Table 1. The values of activities A, uncertainty of activity measuring u (Ax), weights 

calculated from activity ms, mp and surface's weights of isotope 228Th. 

Number of disc Activity/Bq u (Ax) ma/μg ms/μg/cm2 mp/μg/cm2 
7 0,01378 0,00102 3,3935 4,3229 1,6886 
9 0,01519 0,00106 3,7408 5,6168 1,8615 
10 0,01732 0,00114 4,2653 6,7064 2,1225 
2 0,02148 0,00141 5,2898 2,8749 2,6323 
6 0,02201 0,00128 5,4203 4,4907 2,6972 
8 0,02283 0,00139 5,6222 10,8119 2,7977 
3 0,03454 0,00179 8,5060 4,8056 4,2327 
1 0,04593 0,00206 11,3110 5,9220 5,6285 
4 0,08648 0,00283 21,2970 13,3106 10,5976 

 

 The dependency of activity A of 232Th from calculated weight ma of electroplated 

thorium is shown in the Fig. 4. The dependency of activity A of 232Th from surface's weight 

mp, which is calculated on the basis measured average gasket (d = 1,60 cm) is shown in the 

Fig. 5. 

  
Fig. 4. The dependency of activity A of 232Th on calculated weight ma of electrodeposited 

thorium. 
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Fig. 5. The dependency of activity A of 232Th on surface's weight mp of electrodeposited 

thorium, which is calculated on the basis measured average gasket (d = 1,60 cm). 

 

Results from secondary ion mass spectrometry 

 After the measuring of the samples by alpha spectrometry the discs were analyzed by 

the instrument TOF-SIMS IV in the International Laser Centre in Bratislava. The samples 

were measured in the positive and negative polarity. The measuring of samples in the positive 

polarity means to a negative extraction voltage sets. The positive ions are getting through the 

extractor. In the negative polarity a positive extraction voltage sets, the negative ions are 

getting through the extractor. The mass spectrum is the result of measuring. 

 The examples of SIMS spectrums of analyzed samples are shown on the next figures. 

The significant ions important for the analysis were chosen from spectrums. The spectrum 

which contains the integral intensities of positive or negative ions is shown in the Fig. 6 and 

7. The spectrum of positive ions can be seen in the Fig. 6: H+, C+, CH3
+; cations Na+, Mg+; 

different organic fragments C2H3
+, C2H5

+
, C3H7

+, C4H7
+, C11H9

+; some isotopes 60Ni+, 63Cu+, 
208Pb+; but mainly ions with s Th: 232Th+, ThO+, ThOH+, ThO2H+, dimer Th2O4H+. The 

thorium creates the cations with hydrogen and oxygen. It can see from the Fig. 7 the spectrum 

acquired by measuring in the negative polarity is characterized by the presence of subsequent  
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ions, for example: H-, CH-, O-,OH-, Cl-, NO2
-, NO3

-, SO3
-, SO4

-, ThO2
-, ThO2H-, ThO3

-, 

ThO3H-, ThH3O3
- a ThN2O5H-. 

 
Fig. 6. SIMS spectrum of analyzed sample number 1 in the positive polarity. 

 

438

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



 

 

 
Fig. 7. SIMS spectrum of analyzed sample number 1 in the negative polarity. 

 

 The extensive spectrums provided the analysis by method of SIMS in which intensities 

were assigned to concrete ions and fragments. The values of integral and normalized 

intensities which were registered in the positive and negative polarity are presented in the 

tables 2-5. The intensities of ThO+, ThOH+, ThO2H+ have the highest values as the intensities 

of 232Th+. The isotope 232Th has the lowest quotient on the surface of sample and ion ThO2H+ 

has the highest quotient.  
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Table 2. Values of integral intensities of ThO2
-, ThO3H- a ThH3O3

- and their quotient in the 

samples of electroplated Th measured out in the negative polarity. 

 
Average integral intensity  

[cts] Quotient Number 
of disc 

ms 
[μg.cm-2] ThO2

- ThO3H- ThH3O3
- 

I∑ 
ThO2

- ThO3H- ThH3O3
-

7 1,6886 6331,5 13498 9892,5 29722 0,213 0,454 0,333 
9 1,8615 2488,5 6073,5 5338 13900 0,179 0,437 0,384 

10 2,1225 10277,5 23948 30531 64756,5 0,159 0,370 0,471 
2 2,6323 19060 28113 36262 83435 0,228 0,337 0,435 
6 2,6972 14143 32901 29147 76191 0,186 0,432 0,383 
8 2,7977 11692,5 31886,5 36329 79908 0,146 0,399 0,455 
3 4,2327 26729,5 38188 47091 112008,5 0,239 0,341 0,420 
4 10,5976 32213,5 38555,5 51205 121974 0,264 0,316 0,420 

 
 

 

Table 3. Values of normalized intensities of ThO2
-, ThO3H- a ThH3O3

- and their quotient in 

the samples of electroplated Th measured out in the negative polarity. 

 
Average normalized intensity 

[cts] Quotient Number 
of disc 

ms 
[μg.cm-2] ThO2

- 
ThO3H- ThH3O3

- 
I∑ 

ThO2
- ThO3H- ThH3O3

-

7 1,9317 16,865 31,94 26,35 75,155 0,224 0,425 0,351 
9 2,1333 14,815 36,995 32,65 84,46 0,175 0,438 0,387 

10 2,4363 21,550 50,44 64,3 136,29 0,158 0,370 0,472 
2 3,022 55,635 82,025 105,53 243,19 0,229 0,337 0,434 
6 3,1046 29,795 69,395 61,39 160,58 0,186 0,432 0,382 
8 3,2163 26,005 70,91 80,815 177,73 0,146 0,399 0,455 
3 4,8826 101,365 144,525 178,295 424,185 0,239 0,341 0,420 
1 6,5038 52,735 85,71 51,69 190,135 0,277 0,451 0,272 
4 12,3109 103,165 118,045 156,765 377,975 0,273 0,312 0,415 
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Table 4. Values of integral intensities of  Th+, ThH+, ThO+, ThOH+, ThO2H+ and their quotient in the samples of electroplated Th measured out 
in the positive polarity. 

 
Table 5. Values of normalized intensities of  Th+, ThH+, ThO+, ThOH+, ThO2H+ and their quotient in the samples of electroplated Th measured 
out in the positive polarity. 
 

Average normalized intensity [cts] Quotient Number 
of disc 

mp 
[μg.cm-2] Th+ ThH+ ThO+ ThOH+ ThO2H+

I∑ 
Th+ ThH+ ThO+ ThOH+ ThO2H+ 

7 1,6886 15,930 21,065 112,300 98,745 266,300 514,340 0,031 0,041 0,218 0,192 0,518 
9 1,8615 15,770 17,005 78,955 82,730 187,745 382,205 0,041 0,044 0,207 0,216 0,491 
10 2,1225 22,300 26,965 242,985 169,260 519,935 981,445 0,023 0,027 0,248 0,172 0,530 
2 2,6323 35,705 49,205 411,510 280,335 655,125 1431,880 0,025 0,034 0,287 0,196 0,458 
6 2,6972 19,815 26,595 245,150 165,970 622,930 1080,460 0,018 0,025 0,227 0,154 0,577 
8 2,7977 18,620 21,170 259,590 165,400 587,595 1052,375 0,018 0,020 0,247 0,157 0,558 
3 4,2327 29,950 38,020 385,750 239,745 658,100 1351,565 0,022 0,028 0,285 0,177 0,487 
4 10,5976 49,195 64,100 593,550 376,540 897,240 1980,625 0,025 0,032 0,300 0,190 0,453 

 

Average integral intensity [cts] Quotient Number 
of disc 

mp 
[μg.cm-2] Th+ ThH+ ThO+ ThOH+ ThO2H+

I∑ 
Th+ ThH+ ThO+ ThOH+ ThO2H+ 

7 1,6886 8293,5 10981 58427,5 51365,5 138524 267591,5 0,031 0,041 0,218 0,192 0,518 
9 1,8615 8888 9579,5 44499 46626 105779 215371,5 0,041 0,044 0,207 0,216 0,491 
10 2,1225 8663 10476 94363 65743 201938 381183 0,023 0,027 0,248 0,172 0,530 
2 2,6323 10069 13878 115762,5 78975,5 184316 403001 0,025 0,034 0,287 0,196 0,457 
6 2,6972 7143 9579,5 88412 59845 224691 389670,5 0,018 0,025 0,227 0,154 0,577 
8 2,7977 7511 8537,5 5748,5 66716 237010 325523 0,023 0,026 0,018 0,205 0,728 
3 4,2327 6579 8349,5 84653,5 52602 144357 296541 0,022 0,028 0,285 0,177 0,487 
4 10,5976 12240 15951 147,665 93695 223423,5 345457,2 0,035 0,046 0,0004 0,271 0,647 
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 We made the dependence of intensities of ions 232Th acquired by method of SIMS from 

surface's weight mp. The analysis by method of SIMS was performed in the positive and the 

negative polarity therefore we plotted the dependences for every mode of polarity. We plotted 

also the dependences of normalized intensities on surface's weight mp. The thorium occurred 

not only as a metal but it was bounded with oxygen and hydrogen and it created subsequent 

clusters:  232Th+, ThO+, ThOH+, ThO2H+; ThO2
-, ThO3

-, ThO2H-, ThO3H-, ThH3O3
-. Therefore 

the dependences of intensities of concrete clusters were plotted. In this paper we present only 

four dependences of normalized intensities of some ions on surface's weight mp (Fig. 8-11). 

The other dependences are found in the thesis [11]. 

 

 
Fig. 8. The dependency of normalized intensity of ions of Th+ on surface's weight mp of 

electrodeposited thorium. 

442

Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách



 

 

 
Fig. 9. The dependency of normalized intensity of ions of ThO+ on surface's weight mp of 

electrodeposited thorium. 
 

 
Fig. 10. The dependency of normalized intensity of ions of ThO3H- on surface's weight mp of 

electrodeposited thorium. 
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Fig. 11. The dependency of normalized intensity of ions of ThH3O3

- on surface's weight mp of 
electrodeposited thorium. 

 

The two-dimensional distribution of elements and molecules obtains the screening of 

the bundle of primary ion. This 2D-distribution provides the information not only about 

chemical composition of surface, where the organic and inorganic areas are rotated, but also 

about the concrete location of selected chemical particles. The more intensive is the yellow 

colour in the pictures, the higher was the emission of ions of that type from that place, and 

vise versa. Black colour means low or none emission, thus their local representation 

(ARANYOSIOVÁ, M., 2006). The two-dimensional distribution of elements and molecules 

was studied for the disc 10 to the occurrence of thorium found out on the discs. The area on 

the disc sized 9 x 9 mm was analyzed in the positive polarity. The image of covering is the 

result of the analysis in the Fig. 12. In the concrete pictures the distribution of elements of 
23Na, 28Si, 39K, 40Ca, 56Fe, 63Cu, 64Zn, 208Pb, 232Th and the distribution of organic molecules 

are represented. Thorium was localized sufficiently homogeneously. 
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Fig. 12. 2D distribution of elements and compounds on the electroplated disc number 10 

 
Conclusion  

The alpha spectrometry was used for the measuring of activity in the prepared thorium 

sample. The weights and surface´s weights were calculated from the activity of 232Th. We 

used these values for finding the linear correlation between SIMS method and alpha 

spectrometry. We assumed that thorium excluded in metal form by electrodeposition but 

SIMS analysis revealed that it is chemically bound in another forms – ions. This fact 

decreased the electrodeposition efficiency. The representation of intensities of ions ThO+, 

ThOH+, ThO2H+ in the samples are much higher than the representation of intensities of 
232Th.   

The sensitivity of method SIMS is in area 10-9 (ppb) so the different interferences 

could be found by sample analysis. The different thickness of layer of electroplated thorium 

and not preservation of constant current during electrodeposition can be included in matrix 

effects. We used the surface ´weights acquired from alpha spectrometry and the intensities of 

ions from SIMS method for acquisition of the linear correlations. The deviation of linearity 

was caused thereby that thorium was bound in another chemical forms. We made the Fisher-

Snedecer test of significance of regression to confirm that the suggested dependences are 
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received as significant. For all dependences the suggested models are accepted as significant 

except for one model (for the dependency of intensities of ions ThO2H+). 
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ZÁVER PRÁCE 
 

Predložená rigorózna práca pozostáva z rukopisu, ktorý popisuje štúdium špeciácie 

povrchov elektrodeponovaného tória metódami alfa spektrometrie a hmotnostnej 

spektrometrie sekundárnych iónov.  

Experiment pozostával z prípravy vzoriek s obsahom tória na oceľové disky metódou 

elektrodepozície, aby sa stanovil prírodný izotop tória. Druhým cieľom práce bolo stanovenie 

tória pomocou alfa spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov. Využili 

sa výsledky oboch analýz na zistenie korelácie medzi týmito dvomi metódami. Nakoniec sa 

urobila analýza povrchu vzoriek s deponovaným tóriom. 

Plošné hmotnosti získané z alfa spektrometrie a intenzity iónov z metódy SIMS sme 

použili na získanie lineárnych korelácií. Odklony od linearity boli spôsobené práve tým, že 

tórium je viazané aj v iných formách, ako to potvrdili hmotnostné spektrá získané zo SIMS 

analýzy. 

Predpokladom elektrodepozície bolo, že sa vylúči tórium vo forme kovu, ale analýza 

vzoriek SIMS metódou odhalila, že tórium je chemicky viazané aj v iných formách – iónoch, 

ako to dokazuje zastúpenie intenzít iónov ThO+, ThOH+, ThO2H+ vo vzorkách 

elektrodeponovaného tória namerané v pozitívnej polarite, ktoré predstavujú vyššie 

percentuálne zastúpenie ako zastúpenie intenzity 232Th. Analýza metódou SIMS poskytla 

hmotnostné spektrá jednotlivých diskov, v ktorých sme identifikovali intenzity iónov 

meraných v pozitívnej polarite: 232Th+, ThO+, ThOH+, ThO2H+ a v negatívnej polarite: ThO2
-, 

ThO3H-, ThH3O3
-.  

SIMS patrí medzi vysoko citlivé metódy, v ktorej sa môžu prejavovať rôzne matricové 

efekty. Medzi matricové efekty, ktoré mohli ovplyvniť výsledky z analýzy SIMS, môžeme 

zaradiť rôznu hrúbku vrstvy elektrodeponovaného tória a neudržanie konštantného prúdu 

počas elektrodepozície.  
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