
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
Prírodovedecká fakulta 

 
 
 
 
 

 
POUŽITEĽNOSŤ LIGNITU NA VIAZANIE 

RÁDIONUKLIDOV A STANOVENIE URÁNU 
ADSORPTÍVNOU ROZPÚŠŤACOU 

CHRONOPOTENCIOMETRIOU 
 
 
 
 

Lucia Závodská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 2010 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 2 

 
 
 
 
 

Použite ľnos ť lignitu na viazanie rádionuklidov a stanovenie  

uránu adsorptívnou rozpúš ťacou chronopotenciometriou 

Dizertačná práca 

 
RNDr. Lucia Závodská 

 
 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Prírodovedecká fakulta 

Katedra jadrovej chémie 

 

 

 

 

 

 

4.1.20 Jadrová chémia 
Jadrová chémia 

 
 
 
 

Školiteľ: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, CSc. 
    
 

Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor 
 

 
 

BRATISLAVA 2010  



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 3 

Zadávací  l i s t  d izertačnej  práce 
 

Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta  

Meno a priezvisko doktoranda:  RNDr. Lucia Závodská 

Číslo a názov študijného odboru (-ov):  4.1.20 Jadrová chémia 

Názov študijného programu:  Jadrová chémia 

Školiteľ doktoranda: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, CSc. 

Školiteľ špecialista:   doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.                      

Pracovisko, na ktorom doktorand vykonáva doktorandské štúdium: Katedra jadrovej chémie, 
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Dátum nástupu na štúdium:   1. 10. 2005 

Doktorandské štúdium a vypracovanie dizertačnej práce je viazané na projekt (-y):     

Projekt APVV v rámci bilaterálnej spolupráce Slovensko-Česko SK-CZ 12206: Využitie mladého 
uhlia pre zlepšenie kvality pôd. Porovnanie kvalitatívnych charakteristík uhlia z rôznych ložísk 
(2006-2008).   
Projekt INTERREG IIIA, HUSKUA 0502/158 č. 14420100032: Získavanie, úprava, zúžitkovanie 
kovových zlúčenín z odpadov (2006-2008). 

Názov dizertačnej práce:  Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov a stanovenie uránu  
                                               adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou 

Cieľ práce:   

Uskutočniť fyzikálno-chemickú charakterizáciu vybraných slovenských a českých mladých uhlí 
vzhľadom na ich použiteľnosť pre viazanie rádionuklidov.  

Vypracovať a validovať rýchlu a spoľahlivú elektrochemickú metódu na stanovenie uránu vo 
vodách. 

Metodika práce:    

S využitím dostupných metód realizovať charakterizáciu organického a anorganického podielu, 
uskutočniť stanovenie extrahovateľných humínových látok, acidobázických a iónovýmenných 
vlastností, rádioaktivity a sorpčných charakteristík vybraných vzoriek mladých uhlí. 

Na stanovenie uránu overiť metódu prietokovej rozpúšťacej chronopotenciometrie s využitím 
adsorptívneho nahromadenia uránu na prietokovej elektróde. 

 

Navrhovaný rámcový obsah práce:    

Prezentácia súčasného stavu environmentálnych aplikácií mladých uhlí a výsledkov fyzikálno-
chemickej charakterizácie vybraných mladých uhlí. Sumarizácia dosiahnutých výsledkov vo 
vzťahu k neenergetickým aplikáciám študovaných vzoriek.   

Výber a optimalizácia experimentálnych parametrov stanovenia uránu. Overenie vypracovanej 
metódy na syntetických vzorkách. Kompletná validácia metódy. Stanovenie uránu v reálnych 
vzorkách vôd. 

 
 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 4 

 Termín ukončenia (odovzdania) dizertačnej práce:  január 2010 

Základná a ďalšia odporúčaná literatúra: 

EISENBUD, M., GESELL, T.: Environmental Radioactivity from Natural, Industrial and Military 
Sources. 4th Ed., San Diego (USA): Academic Press, 1997, 656 s., ISBN 0-12-235-154-1. 

HÁLA, J.: Radioaktivita, ionizujúcí záření, jaderná energie. Brno: Nakladatelství Konvoj, 1998, 
311 s., ISBN 80-85615-56-8. 

CHOPPIN, G., LILJENZIN, J.O., RYDBERG, J.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry. 3rd Ed., 
Woburn (USA): Butterworth Heinemann, 2002, 698 s., ISBN 0-7506-7463-6. 

NAVRÁTIL, O., HÁLA, J., KOPUNEC, R., LEŠETICKÝ, L., MACÁŠEK, F., MIKULAJ, V.: 
Jaderná chemie. Praha: Academia, Praha, 1985. 301 s. 

TİLGYESSY, J., DILLINGER, P., HARANGOZÓ, M.: Jadrová chémia. Banská Bystrica: FPV 
UMB, 2001, 316 s., ISBN 80-89029-15-9.  

Podmienky sprístupnenia dizertačnej práce po úspešnej obhajobe (licenčná zmluva): 
Na uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi doktorandom ako autorom školského diela a 
nadobúdateľom Univerzitou Komenského v Bratislave zastúpenou dekanom PriF UK sa:  

- vyžaduje súhlas školiteľa, resp. iných autorov, 
- nevyžaduje súhlas školiteľa, resp. iných autorov* 

 
 

V Bratislave   
 
 Meno a priezvisko: Podpis: 

Školiteľ doktoranda: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, CSc.                             

Doktorand:  
RNDr. Lucia Závodská 

 

Vedúci pracoviska,  
na ktorom doktorand  
vykonáva doktorandské 
štúdium:  

 
doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. 

 

 
 

*nehodiace sa škrtnúť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné vyhlásenie 
 

Čestne vyhlasujem, že predkladanú dizertačnú prácu na uvedenú tému som 

vypracovala samostatne a všetky použité bibliografické pramene uvádzam 

v zozname citovanej literatúry. 

 
 
 
                     .................................



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poďakovanie 
 

Na tomto mieste sa chcem poďakovať predovštkým mojej rodine, ktorá stála 
pri mne počas celého môjho doktorandského štúdia a  podporovala ma.  

 
Moje poďakovanie patrí aj RNDr. Miroslavovi Kubůovi, CSc., vedúcemu 

Odboru ochrany zdravia pred žiarením RÚVZ v Bratislave, za 
gamaspektrometrické analýzy vzoriek mladého uhlia. Nechcem zabudnúť ani na 
špecialistov z českých ústavov, ktorých analýzy mi umožnili komplexne zhodnotiť 
a porovnať vlastnosti študovaných hnedých uhlí.   

 
Ďakujem aj doc. Ing. Ernestovi Beinrohrovi, CSc. za odborné konzultácie 

počas vývoja novej metódy stanovenia uránu adsortpívnou rozpúšťacou 
chronopotenciometriou. 

 
Chcem tiež vyjadriť svoje poďakovanie Ing. Adriane Shearman, CSc., 

vedúcej Oddelenia stopovej anorganickej analýzy VÚVH v Bratislave, za ICP-MS 
analýzy.   
 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Študuj veci tohto sveta! To je povinnosť vyplývajúca z tvojho povolania. No 

pozeraj na ne iba jedným okom, druhé vždy zameraj na večné svetlo. Počúvaj 

učencov, ale iba jedným uchom...Píš, ale len jednou rukou. Druhou sa pridŕžaj 

Božieho rúcha, tak ako sa dieťa drží otcových šiat...“ 

 
  (André Marie Ampère) 
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Abstrakt 
 

ZÁVODSKÁ, Lucia: Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov a stanovenie 
uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou. [Dizertačná práca]. 
Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra jadrovej 
chémie. Školiteľ: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, CSc. Bratislava: PriF UK. 
2010. 139 s. 

 
Predkladaná práca sa v prvej časti zaoberá neenergetickým využitím mladého hnedého 
uhlia – lignitu. Cieľom práce bolo uskutočniť komplexnú fyzikálno – chemickú 
charakterizáciu slovenského lignitu (ložisko Čáry), ktorá by prispela k jeho využitiu pri 
viazaní rádionuklidov v životnom prostredí. Vlastnosti slovenského lignitu boli porovnané 
s leonarditom (Gascoyne, USA) a českým lignitom (oblasť Mikulčice). Vo vzorkách bola 
stanovená zostatková vlhkosť, obsah popola, zastúpenie vybraných anorganických (As, 
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn) a organických prvkov (C, H N, O, S) ako aj kryštalických 
foriem anorganickej fázy. Tiež sa zistil merný povrch (BET izoterma) lignitov, zastúpenie 
celkových a voľných humínových kyselín a ich katiónová výmenná kapacita. Vzorky boli 
podrobené aj gamaspektrometrickej analýze (40K, 226Ra, 228Ac, 137Cs a 60Co). Využitím 
rádioindikátorovej metódy (85Sr a 137Cs) sa sledovala kinetika sorpcie iónov Cs+ a Sr2+ na 
slovenskom lignite. Miera sorpcie pre oba katióny na lignite bola vyhodnotená na základe 
zostrojených sorpčných izoterm. Sorpcia iónov Cs+ na slovenskom lignite vyhovuje viac 
Freudlichovmu typu izotermy, v prípade iónov Sr2+ je sorpcia lepšie opísateľná 
Langmuirovou izotermou. Výsledky sorpčných experimentov na lignite v porovnaní 
s klinoptilolitom a montmorillonitom K-10 preukázali účinnejšiu sorpciu iónov Sr2+, a to aj 
napriek hrubozrnnejšej frakcii tejto matrice. Toto zistenie podporuje možnosť aplikácie 
lignitu na záchyt značne pohyblivého rádiostroncia, čo je možné uplatniť pri budovaní 
úložísk rádioaktívnych odpadov alebo pri remediácii kontaminovaných zemín. Druhá časť 
práce je venovaná vývoju a validácii novej rýchlej a spoľahlivej elektrochemickej metódy 
stanovenia uránu v prírodných vodách. Je založená na fyzikálnej adsorpcii vytvoreného 
komplexu urán – kupferón na amalgámovej pracovnej elektróde pri hodnote potenciálu 
nahromadenia +200 mV (oproti Ag/AgCl). Práca zahŕňa optimalizáciu doby 
nahromaďovania a regenerácie, regeneračného potenciálu, hodnoty pH pracovného 
elektrolytu a koncentrácie používaného komplexačného činidla (kupferónu). Tiež zisťuje 
rušivé vplyvy na stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou 
(AdRCH) pre vybrané katióny. Metóda je lineárna v rozsahu do 50 µg dm-3, relatívna 
štandardná odchýlka predstavuje pre 10 µg dm-3 uránu 5,2 % (n=10, doba nahromadenia 
60 s). Experimentálne bola určená hodnota medze detekcie uránu (1,2 µg dm-3) ako 
aj hodnota medze stanoviteľnosti (3,6 µg dm-3). Pomocou AdRCH bol úspešne stanovený 
obsah uránu vo vzorke prírodnej minerálnej vody s vysokým zastúpením solí. Novo 
navrhnutá elektrochemická metóda stanovenia uránu bola validovaná prostredníctvom 
ICP-MS analýzy a spektrofotometrického stanovenia uránu na arzenázo III. Metódu 
AdRCH je možné využiť pri monitorovaní uránu vo vodách, a po prípadnej ďalšej 
optimalizácii predúpravy vzoriek  i v sedimentoch a pôde. 
 
Lignit. Rádiostroncium. Rádiocézium. Urán. Elektrochemické metódy. Rozpúšťacia 
chronopotenciometria. Kupferón.  
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Abstract 

 
ZÁVODSKÁ, Lucia: Lignite utilisation for binding of radionuclides and uranium 
determination by adsorptive stripping chronopotentiometry. [Thesis]. Comenius 
University in Bratislava. Faculty of Natural Sciences. Department of Nuclear 
Chemistry. Supervisor: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, CSc. Bratislava: PriF 
UK. 2010. 139 p. 

 
This work in its first part deals with non-energetic use of young brown coal – lignite. The 
goal of the work was to perform a complex physical and chemical characterisation of the 
Slovak lignite (deposit Čáry) which could contribute to its use in binding of radionuclides in 
the environment. The characteristics of Slovak lignite were compared to leonardite 
(Gascoyne, USA) and Czech lignite (the area of Mikulčice). In the samples the residual 
humidity was determined, as well as the content of ashes, representation of selected 
anorganic (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) as well as organic elements (C, H N, O, 
S) and crystalline forms of anorganic phase in lignites. The specific surface (BET 
isotherm) of lignites was determined, representation of total and free humic acids and their 
cation exchange capacity. The samples underwent also gama-spectrometric analysis (40K, 
226Ra, 228Ac, 137Cs and 60Co). Using the radio-indicator method (85Sr and 137Cs) the 
kinetics of sorption of Cs+ and Sr2+ ions in Slovak lignite was studied. The efficiency of 
sorption for both cations on lignite was evaluated on the basis of constructed sorption 
isotherms. The sorption of Cs+ ions on Slovak lignite is more suitable for the Freundlich 
type of isotherm, in case of Sr2+ ions the sorption is better described by Langmuir 
isotherm. The results of sorption experiments on lignite in comparison with clinoptilolite 
and montmorillonite K-10 showed a more efficient sorption for Sr2+ ions, despite the more 
coarse-grained fraction of this matrix. This finding supports the possibility of lignite 
application for binding of a quite mobile radiostrontium, which may be applied for 
construction of radioactive waste repositories or for remediation of contaminated soils. 
The second part of the work deals with the development and validation of new fast and 
reliable electrochemical method of uranium determination in natural waters. It is based on 
physical adsorption of created complex of uranium – cupferron on amalgam work 
electrode with the value of accumulation potential +200 mV (vs. Ag/AgCl). The work 
includes optimisation of the accumulation and regeneration time, the regeneration 
potential, the pH value of supporting electrolyte and concentration of used complexing 
agent (cupferron). The interference impacts of selected cations on uranium determination 
by means of adsorptive stripping chronopotentiometry (AdSC) have been also studied. 
The method is linear within the range of up to 50 µg dm-3, relative standard deviation for 
10 µg dm-3 of uranium is 5.2% (n=10, accumulation time 60 s). Experimentally, the value 
of limit of detection was determined for uranium (1.2 µg dm-3) as well as the value of limit 
of quantification (3.6 µg dm-3). Using AdSC, the content of uranium was successfully 
determined in the sample of natural mineral water with high content of salts. The newly 
designed electrochemical method of determining uranium was validated by means of ICP-
MS analysis and spectrophotometric determination of uranium with arsenaso III. The 
AdSC method may be used for uranium monitoring in waters and after potential further 
optimisation of sample pre-treatment also in sediments and in soil. 
 
Lignite. Radiostrontium. Radioceasium. Uranium. Electrochemical methods. 
Stripping chronopotentiometry. Cupferron. 
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PREDHOVOR 
 

Predkladaná dizertačná práca osobitným spôsobom reaguje na dve aktuálne témy. 

V prvej časti na výskum humínových látok a ich sorpčného správania sa, pričom cieľom 

práce bola predovšetkým komplexná fyzikálno-chemická charakterizácia domácej 

prírodnej suroviny s obsahom humínových kyselín – lignitu z lokality Záhorie. Súhrn 

poznatkov o slovenskom lignite z viacerých vedných disciplín na domácej pôde totiž 

výrazne absentuje. Hoci máme na Slovensku viacero lignitových ložísk, momentálne sa 

lignit dobýva len v Bani Čáry, a.s., a takmer celá produkcia sa využíva na energetické 

účely pre tepelné elektrárne.  

 

Pri štúdiu mechanizmu sorpcie iónov kovov na humátoch je samozrejme potrebné 

najprv humínové látky z tak heterogénnej matrice akou je lignit izolovať a následne 

purifikovať. Hlavným cieľom našej práce však bolo overenie možnosti neenergetického 

využitia lignitu ako prostriedku pre záchyt migrujúcich rádiokontaminantov v životnom 

prostredí. Tu sme brali do úvahy aj pravdepodobnú sorpciu rádionuklidov na kryštalických 

formách anorganickej fázy lignitu. Z tohto dôvodu sme rádioindikátorovou metódou 

študovali sorpciu rádiocézia a rádiostroncia na prírodnom lignite bez jeho ďalšej úpravy.  

 

Výsledky práce v tejto oblasti je možné uplatniť pri výbere sorpčných materiálov pre 

úložiská rádioaktívnych odpadov, pričom aplikácia lignitu ako lacnej prírodnej suroviny 

môže v kombinácii s už používanými zeolitmi a ílovými materiálmi prispieť k zvýšeniu 

bezpečnosti daného úložiska. Dosiahnuté výsledky je možné využiť aj pri remediácii 

kontaminovaných pôd a pri objasnení publikovaných pozitívnych účinkov lignitu na 

produkciu kultúrnych rastlín po jeho aplikácii v poľnohospodárstve. 

 

Druhá časť dizertačnej práce sa venuje stanoveniu uránu adsorptívnou rozpúšťacou 

chronopotenciometriou. Táto téma vychádza z celospoločenskej diskusie o možnosti 

opätovného začatia ťažby uránovej rudy na Slovensku. V tomto prípade bude potrebné 

vedieť urán stanoviť predovšetkým vo vodách dostatočne selektívnou, spoľahlivou 

a rýchlou metódou. Okrem rádiometrických meraní, normatívneho spektrofotometrického 

stanovenia uránu, fluorimetrie a značne nákladnej hmotnostnej spektrometrie, sa 

v súčasnosti do popredia dostávajú hlavne elektrochemické metódy stanovenia uránu. 

Svedčí o tom aj množstvo publikovaných vedeckých príspevkov za krátke časové obdobie 

od zahraničných autorov.  
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Z tohto dôvodu sme sa rozhodli uskutočniť výskum práve v tejto oblasti. Bola to 

veľká výzva a experimentálna práca bola o to náročnejšia, že na Slovensku danú 

problematiku zatiaľ nikto neštuduje, resp. aspoň nepublikuje výsledky svojho výskumu. 

V prvom rade bolo potrebné navrhnúť vhodný elektrochemický systém adsorptívneho 

stanovenia uránu, optimalizovať nastavenie jednotlivých navzájom sa ovplyvňujúcich 

elektrochemických parametrov pre modelové roztoky uránu, realizovať stanovenie uránu 

vo vzorke prírodnej minerálnej vody a nakoniec validovať výsledky stanovenia novej 

elektrochemickej metódy. Stanovenie obsahu uránu vo vodách adsorptívnou rozpúšťacou 

chronopotencimetriou môže vyššie uvedeným metódam konkurovať predovšetkým 

rýchlosťou stanovenia, vysokou selektivitou, nízkymi hodnotami medze detekcie 

a stanoviteľnosti, malým objemom vzorky požadovaným na analýzu, ako aj cenovou 

dostupnosťou.  

 

V pôvodnom zámere mala táto časť práce nadviazať na predošlú realizáciou ďalších 

sorpčných experimentov na lignite, pričom sa počítalo s vyhodnocovaním miery sorpcie 

uránu novou elektrochemickou metódou. Uskutočniť tak široko koncipovaný záber 

dizertačnej práce však nebolo okrem iného ani z časového hľadiska reálne. Pri cielenom 

využití dosiahnutých elektrochemických výsledkov predstavuje ďalšie štúdium sorpcie 

uránu na lignite pomocou adsorptívnej rozpúšťacej chronopotenciometrie tému minimálne 

pre jednu diplomovú prácu.  

 
 
 
 

V Trnave, december 2009                     RNDr. Lucia Závodská 
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a  merná sorpcia [mmol g-1], 
a0  počiatočná merná sorpcia [mmol g-1], 
amax  zdanlivá maximálna merná sorpcia [mmol g-1], 
at  zdanlivá merná sorpcia v čase t [mmol g-1], 
1/a  reciproká merná sorpcia [g mmol-1], 
Ap rel exp relatívna aktivita pred sorpciou [Bq cm-3], 
Ar rel exp rovnovážna relatívna aktivita [Bq cm-3], 
Arel r sorb prepočítaná relatívna aktivita sorbenta po sorpcii, 
AdCSV adsorpčná katodická rozpúšťacia (stipovacia) voltamateria, 
AdRCH adsorptívna rozpúšťacia chronopotenciometria, 
ASTM Americká spoločnosť pre testovanie a materiály (angl. American Society for 

Testing and Materials), 
ASV  anodická rozpúšťacia (stripovacia) voltametria, 
c  koncentrácia analytu vo vzorke [µg dm-3], 
c(U)  koncentrácia uránu [µg dm-3], 
cE  rovnovážna molarita [mmol dm-3], 
cET  koncentrácia iónu kovu po sorpcii,  
1/cE  reciproká rovnovážna molarita [dm3 mmol-1], 
cT  koncentrácia titračného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 [mol dm-3], 
c0T  koncentrácia iónu kovu pred sorpciou,  
cox  koncentrácia K2Cr2O7 pridaného na oxidáciu extraktu vzorky [mol dm-3], 
C0(Me+) molarita iónu kovu (Me) pred sorpciou [mmol dm-3], 
CEC  katiónová výmenná kapacita (angl. cation exchange capacity) [meq/100g], 
CSV  katodická rozpúšťacia (stripovacia) voltamateria, 
ČMI  Český metrologický institut,  
daf  vysušená vzorka bez obsahu popola (angl. dry and ash-free sample), 
DH  stupeň humifikácie, 
E  elekrochemický potenciál [mV], 
Edepos  potenciál nahromaďovania [mV], 
Eregen  regeneračný potenciál [mV], 
Estart  štartovací potenciál [mV], 
Estndby  potenciál v pokojovom režime [mV], 
Estop  koncový potenciál [mV], 
F  Faradayova konštanta, 
fy  firma, 
HI  humifikačný faktor, 
HR  miera humifikácie, 
Ip  početnosť impulzov pozadia [s-1], 
Istrip  rozpúšťací prúd [µA], 
Iv  početnosť impulzov vzorky [s-1], 
I v + p  početnosť impulzov vzorky aj pozadia [s-1], 
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IAEA Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (angl. International Atomic 
Energy Agency), 

ICP-MS hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou, 
ICP-OES emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou, 
IHSS Medzinárodná spoločnosť pre humínové zlúčeniny (angl. International Humic 

Substance Society), 
KD  distribučný koeficient, 
LHA  humínové kyseliny izolované z lignitu, 
LOD  medza detekcie, 
LOQ  medza stanoviteľnosti, 
mVZ  hmotnosť vzorky [g], 
M   mólová koncentrácia horčíka vo výluhu [mol dm-3], 
M0  mólová koncentrácia horčíka pridaného ku vzorke [mol dm-3], 
R  elektrochemický výťažok, 
RLPLZ Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů, 
RSD  relatívna štandardná odchýlka, 
RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
sr (Iv)  relatívna smerodajná odchýlka početnosti impulzov vzorky [%], 
SHA  humínové kyseliny izolované z pôdy, 
t0  doba merania vzorky aj pozadia [s], 
ta  doba nahromadenia analytu na pracovnej elektróde [s], 
tstrip,max maximálny čas rozpúšťania depozitu z pracovnej elektródy [s], 
tregen  doba regenerácie pracovnej elektródy [s], 
T1/2  doba polpremeny, 
V  objem analyzovanej vzorky [cm3], 
Ve  celkový objem získaného extraktu vzorky [dm3], 
Vox  objem roztoku K2Cr2O7 pridaného na oxidáciu extraktu vzorky [dm3], 
Vp   objem extraktu vzorky braný na oxidáciu roztokom K2Cr2O7 [dm3],  
VSP   objem titračného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 pri titrácii slepého pokusu [cm3], 
Vv  objem získaného výluhu [dm3], 
VVZ  objem titračného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 pri titrácii extraktu vzorky [cm3], 
V0  objem roztoku horčíka pridaného ku vzorke [dm3], 
VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva, 
wHA  obsah celkových (wHA, t) resp. voľných (wHA, f) humínových kyselín [%], 
z  nábojové číslo elektródovej reakcie počas rozpúšťania, 
zr.   zriedenie, 
 
ε   prepočítavací faktor  [meq (100g mol)-1], 
φ  priemer studnice scintilačného gamaspektrometra [mm], 
χ   vodivosť [µS cm-1], 
η  prepočítavací faktor [mmol Bq-1], 
τ  (chronopotenciometrický) prechodový čas [s]. 
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Obr. 28:  Prehľad vplyvu vybraných interferujúcich katiónov na stanovenie uránu metódou AdRCH 

v modelovom roztoku uránu (10 µg dm-3)  
Obr. 29:  Vyhodnotenie lineárneho rozsahu stanovenia uránu v roztokoch metódou AdRCH 
Obr. 30:  Kalibračná čiara pre vyhodnotenie opakovateľnosti merania uránu v modelových 

roztokoch metódou AdRCH 
Obr. 31:  Porovnanie nameraných koncentrácií modelových roztokov uránu (3, 5 a 10 µg dm-3) pre 

vyhodnotenie opakovateľnosti merania uránu metódou AdRCH 
Obr. 32:  Vyhodnotenie experimentálne získaných dát s cieľom určiť hodnoty LOD a LOQ pre 

stanovenie uránu metódou AdRCH  
Obr. 33:  Chronopotenciogram merania prírodnej liečivej horkej vody Šaratica (pozadie:  R001) 
Obr. 34:  Chronopotenciogram merania prírodnej liečivej horkej vody Šaratica (pozadie: Šaratica) 
Obr. 35:  Kalibračné čiary pre spektrofotometrické stanovenie uránu vo vodách  
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1 ÚVOD 
 

Lignit, ktorého zásoby na území Slovenskej republiky predstavujú možnosť 

intenzívnej exploatácie po dobu minimálne jedného storočia, je jednou z najhodnotnejších 

prírodných surovín s mimoriadne širokými možnosťami využitia predovšetkým v 

energetike, poľnohospodárstve a v technológiách ochrany životného prostredia. 

Doterajšia prax na Slovensku v kontexte s lignitom sa vyznačuje nedostatočnou 

dôslednosťou poznávania jeho fyzikálno-chemických parametrov a v následnosti na túto 

skutočnosť i nízkym stupňom zhodnocovania a živelnosťou jeho ťažby a využitia. 

 

 Lignit ako produkt zložitých biotických i abiotických prírodných procesov 

prebiehajúcich státisíce rokov je svojim chemickým zložením a fyzikálnou morfológiou 

výrazne heterogénnou zmesou  chemických  látok. V závislosti od konkrétnych 

podmienok jeho vývoja môže byť zloženie lignitu v rôznych lokalitách, resp. aj v rámci 

toho istého ložiska značne diferentné. Uvedená skutočnosť na jednej strane sťažuje 

zovšeobecnené možnosti jeho charakterizácie, ale na druhej strane umožňuje širšiu 

paletu využiteľnosti lignitov z rôznych ložísk.   

 

 Vzhľadom na svoju chemickú i fyzikálnu heterogenitu lignit všeobecne predstavuje 

zmes látok, ktoré vykazujú kvalitatívne i kvantitatívne veľkú škálu interakcií s kovovými 

iónmi a s rádionuklidmi. Ide tu predovšetkým o rôzne formy a mechanizmy sorpcie 

a následnej desorpcie, iónovej výmeny, mobilizácie a imobilizácie, záchytu a uvoľnenia 

vody, rozpúšťania a zrážania.  

 

 Pre štúdium interakcií lignitu s kovovými iónmi a rádionuklidmi sa ponúkajú viaceré 

aplikácie rádionuklidov. Prvá aplikácia predstavuje štúdium možností remediácie pôd 

znečistených rádioaktívnymi kontaminantmi. Podstatnú časť sumárnej rádioaktivity 

štiepnych produktov tvoria, v závislosti od času uplynutého od prípadnej havarijnej emisie 

do prostredia po prvých štyroch až piatych mesiacoch, izotopy céru a stroncia (141Ce 

a 89Sr). Po približne troch rokoch najväčšiu časť rádioaktivity predstavujú izotopy céru, 

ruténia a prométia (144Ce, 106Ru a 147Pm), kým po ďalších niekoľkých rokoch väčšina 

zvyškovej rádioaktivity prislúcha rádioizotopom stroncia a cézia (90Sr  a 137Cs). Uvedené 

skutočnosti teda podnecujú k zvýšeniu miery výskumu v oblasti interakcií lignitu 

predovšetkým s iónmi céru, stroncia a cézia.  
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Z hľadiska rádiotoxicity treba zvýšenú pozornosť venovať predovšetkým 

rádiostronciu, ktoré sa vyznačuje výraznou migračnou schopnosťou v prostredí. Tu 

nachádza lignit svoje ďalšie uplatnenie ako účinný prírodný sorbent, ktorý môže byť spolu 

so zeolitmi a ílmi súčasťou inžinierskych bariér pri budovaní úložísk rádioaktívnych 

odpadov, a tak zaistiť ich lepšiu bezpečnosť pri potenciálnych priesakoch rádionuklidov do 

podzemných vôd. 

 

 Lignit, resp. jeho komponenty a ich modifikácie, našli v súčasnosti okrem svojho 

energetického využitia a využitia pri zvyšovaní obsahu humínových látok v pôdach i ďalší 

rad rôznych aplikácií. Využívajú sa pri čistení odpadových vôd od kovových znečistenín 

a farbív, ako sorpčné a desorpčné médiá pri remediácii pôd, ako súčasti chemických 

katalyzátorov. Nezanedbateľné sú tiež možnosti zhodnotenia jeho popolčekov pri syntéze 

zeolitov.  

 

 Priama aplikácia lignitu pre remediáciu naráža v prvom rade na problém transportu 

veľkých objemov na veľké vzdialenosti. Ďalším negatívnym vplyvom je netradičnosť jeho 

použitia na neenergetické účely a nedôvera potenciálnych konzumentov. Veľkoplošné 

aplikácie lignitu na poľnohospodársku pôdu vyžaduje okrem toho dlhodobé, a tým aj 

nákladné experimenty na potvrdenie účinkov efektivity takéhoto použitia jednotlivých 

modifikácii lignitu na rôzne druhy pôd. Bez ohľadu na uvedené negatíva sa výskum lignitu 

významne zintenzívnil, čo sa prejavuje zvyšujúcim sa počtom publikácií, ktoré sa venujú 

nielen aplikovateľnosti lignitu ako minimálne upraveného mladého uhlia, ale i podrobnému 

štúdiu jeho jednotlivých zložiek. 

 

V posledných rokoch sa zvýšenému záujmu teší i ekonomicky lákavá možnosť 

opätovnej ťažby uránovej rudy na Slovensku. Z tohto hľadiska nadobúda otázka 

chemickej špeciácie uránu vo vodách, sedimentoch a v pôdach na aktuálnosti. V 

súvislosti s očakávaným zvýšením kontaminácie prostredia uránom sa zároveň 

otvára i nový priestor pre vývoj rýchlej a spoľahlivej metódy detekcie uránu v prostredí. 

Popri klasických metódach stanovenia uránu sa do popredia dostávajú predovšetkým 

elektrochemické metódy. Prevažná väčšina publikovaných prác vychádza z možnosti 

sorpcie vytvoreného komplexu uránu so selektívnym činidlom na povrchu vhodnej 

pracovnej elektródy pri optimalizovaných elektrochemických parametroch daného 

zariadenia. Výsledky týchto štúdií jednoznačne poukazujú na fakt, že elektrochemické 

stanovenie uránu môže konkurovať doteraz využívaným technikám.  
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2 CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE   
 

Cieľom dizertačnej práce je uskutočniť komplexnú fyzikálno-chemickú 

charakterizáciu vybraných vzoriek slovenského lignitu (ložisko Čáry) z rôznych 

odberových miest v rámci jedného ložiska. Spolu so slovenským lignitom sú kvôli 

porovnaniu výsledkov študované aj vzorky českého lignitu (oblasť Mikulčice) a leonarditu 

(Gascoyne, USA). Fyzikálno-chemická charakterizácia zahŕňa nasledovné analýzy: 

 

- stanovenie zostatkovej vlhkosti, popola a merného povrchu, 

- analýzu vybraných organických a anorganických prvkov, 

- určenie základných kryštalických foriem anorganickej fázy vzoriek, 

- gamaspektrometrickú analýzu vzoriek, 

- určenie zastúpenia celkových a voľných humínových kyselín, 

- stanovenie katiónovej výmennej kapacity (CEC). 

 

Štúdium sorpčného správania sa slovenského lignitu vzhľadom na jeho použiteľnosť 

pre viazanie rádionuklidov pozostáva: 

 

- z určenia kinetiky sorpcie iónov Cs+ a Sr2+ na lignite, 

- zo zostrojenia sorpčných izoterm pre ióny Cs+ a Sr2+ na lignite, 

- z porovnania miery sorpcie rádiostroncia na lignite, prírodnom zeolite (klinoptilolite) 

a montmorillonite K-10 (Aldrich). 

 

Druhá časť dizertačnej práce má za cieľ priniesť novú spoľahlivú a rýchlu 

elektrochemickú metódu stanovenia uránu vo vodách. Je možné ju zhrnúť do 

nasledovných bodov, ktoré je nutné realizovať: 

 

- navrhnúť funkčný systém (vhodný typ elektrochemickej cely a pracovnej elektródy) 

pre adsorptívne stanovenie uránu, 

- optimalizovať nastavenie základných elektrochemických parametrov prístroja 

(nahromadzovací potenciál, dobu nahromadzovania analytu, regeneračný 

potenciál, dobu regenerácie pracovnej elektródy), 

- určiť optimálnu koncentráciu komplexačného činidla v pracovnom elektrolyte, 

- zistiť hodnotu optimálneho pH pracovného elektrolytu, 
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- realizovať stanovenie uránu v modelových roztokoch zvládnutím techniky 

kalibračného módu, 

- určiť vplyv vybraných interferujúcich látok (Ca, Mg, Th, Sr, La, Cu, Zn, Fe, Mn), 

- stanoviť lineárny rozsah metódy, opakovateľnosť merania ako aj hodnotu medze 

detekcie a medze stanoviteľnosti, 

- realizovať stanovenie uránu v reálnej vzorke prírodnej minerálnej vody využitím 

techniky štandardných prídavkov, 

- validovať výsledky stanovenia uránu adsorptívnou rozpúšťacou 

chronopotenciometriou pomocou ICP-MS a spektrofotometrie.  
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3 LITERÁRNA ČASŤ   

 

3.1 LIGNIT A SORPCIA KOVOV 

3.1.1 Výskyt lignitu a klasifikácia uhlia 
 

Využiteľné zásoby hnedého uhlia vo svete predstavujú 512 mld. ton, čo pri úrovni 

ročnej svetovej ťažby vo výške 941 mil. ton (1995) postačuje na viac ako 500 rokov. Na 

porovnanie zásoby čierneho uhlia vystačia približne na 150 rokov, zemného plynu na 65 

rokov a ropy len na 43 rokov. Z uvedených faktov vyplýva, že ložiská hnedého uhlia patria 

k najvýznamnejším zásobám energetických surovín (PETRÍK, 1998). 

 

Fosílne materiály, vrátane lignitu, následkom svojho charakteristického a súčasne 

výrazne heterogénneho zloženia sa vo všeobecnosti vyznačujú radom špecifických 

vlastností, ktoré umožňujú ich diferentné a často ekonomicky výhodné neenergetické 

využitie. Uhlie je klasifikovateľné rôznym spôsobom, pričom najširšie uplatnenie našla 

klasifikačná schéma založená na zhodnotení stupňa zuhoľnatenia  (Tab. 1). Na základe 

tejto schémy rozlišujeme nasledovné druhy uhlia: lignit, subbitumény, bitumény a antracit. 

Kým podiel uhlíka stúpa v poradí od lignitu po antracit, množstvo zohrievaním uvoľnených 

prchavých zložiek v tom istom poradí klesá. Jednotlivé typy uhlia sa signifikantne líšia 

v špecifickej hmotnosti, porozite, tvrdosti a reflektancii.  

 

Tab. 1: Klasifikácia uhlia pod ľa ASTM (ASTM, 2004) 
 

Trieda Skupina Hraničné hodnoty výhrevnosti  

[MJ kg -1] 

1. Meta-antracit –––––––– 
2. Antracit 32,5 – 34,0 

 
I. Antracit 

3. Semiantracit 26,7 – 32,5 
1. Nízko prchavé bitumény –––––––– 
2. Stredne prchavé bitumény –––––––– 
3. Vysoko prchavé A bitumény ≥ 32,6 
4. Vysoko prchavé B bitumény 30,2 – 32,6 

 
 
II. Bitumény 

5. Vysoko prchavé C bitumény 24,4 – 30,2 
1. Subbitumény A 24,4 – 26,7 
2. Subbitumény B 22,1 – 24,4 

 
III. Subbitumény  

3. Subbitumény C 19,3 – 22,1 
1. Lignit A 14,7 – 19,3 IV. Lignity 
2. Lignit B ≤ 14,7 
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Podľa všeobecne uznávanej klasifikácie Americkej spoločnosti pre testovanie a materiály 

(ASTM) je lignit „hnedočierne mladé uhlie, ktoré má výhrevnosť < 19,3 MJ kg-1“. Podľa 

tejto definície sa lignit vyskytuje v dvoch podtriedach: lignit A (14,7 - 19,3 MJ kg-1)  a lignit 

B (< 14,7 MJ kg-1). 

 

Lignit je jedným z prvých produktov procesu zuhoľnatenia, tvorí medzistupeň medzi 

rašelinovým a bitumenovým štádiom a obsahuje 60 – 70 % uhlíka. Špeciálnym typom 

mladého uhlia je leonardit, ktorý sa vyznačuje mimoriadne vysokým obsahom uhlíka. Jeho 

najznámejšie ložiská sa nachádzajú v USA a v Grécku. Odhaduje sa, že z celkových 

svetových zásob uhlia, tvorí lignit 45 % (PARKER, 1992). 

 

Hnedé uhlie a lignit sa vyskytuje v priemyselne významnom množstve na všetkých 

kontinentoch okrem Afriky, pričom hlavným centrom ťažby týchto surovín je stredná 

Európa. Zoznam vybraných štátov ťažiacich hnedé uhlie a lignit uvádzame v Tab. 2.  

V zahraničnom obchode sa z vyťaženého uhlia realizuje menej ako 1 % a vzhľadom na  

nižšiu výhrevnú hodnotu, a tým na neekonomickosť dopravy na väčšie vzdialenosti sa 

využíva predovšetkým v bezprostrednej blízkosti ložiska (PETRÍK, 1998). 

 

Tab. 2: Ťažba hnedého uhlia a lignitu v roku 1995  (PETRÍK, 1998; ŠPALDON a TURČÁNIOVÁ,  
             1998) 
 

Krajina Miera ťažby 

[mil. ton] 

Nemecko 193 
Rusko 92 
USA 79 
Poľsko 63 
Česká republika 58 
Grécko 58 
Turecko 51 
Austrália 50 
Čína 47 
Slovenská republika  3,76 

 

V porovnaní s ostatnými európskymi štátmi je Slovensko značne znevýhodnené 

tým, že naše uhoľné zásoby je možné dobývať iba hlbinným spôsobom ťažby, zatiaľ čo vo 

veľkom počte štátov sú v prevádzke rozsiahle povrchové lomy (ŠPALDON 

a TURČÁNIOVÁ, 1998). 
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Od roku 1972 sa vykonával systematický prieskum lignitu v slovenskej časti 

viedenskej panvy. Na základe geologického prieskumu výskytu lignitu a hnedého uhlia sa 

získali pozitívne výsledky v kútskej prepadline: Gbely  (veľmi homogénny lignit, 

výhrevnosť 10,27 MJ kg-1, vlhkosť 45 %, popolnatosť 18,86 %, obsah síry 2,21 % a obsah 

arzénu 18 mg kg-1) a Kúty - Sekule  (výhrevnosť  10 MJ kg-1, vlhkosť 39 %, popolnatosť 

28 %, obsah síry 1,7 % a obsah arzénu 25 mg kg-1). Menované ložiská lignitu sú 

stratigraficky ako aj z litologicko - petrografického hľadiska veľmi podobné. Spodné 

sedimenty sú tvorené ílovými a piesočnato-ílovými štruktúrami s rôznou hrúbkou, ktoré sú 

prevrstvené piesočnatými vrstvami naplaveninového pôvodu. Spodný kolektor s pomerne 

premenlivou hrúbkou má podobné petrografické zloženie ako sediment. Z hľadiska miesta 

vzniku sú tieto lignity považované za autochtónne. Vyznačujú sa orechovo hnedou farbou 

s tmavšími a svetlejšími odtieňmi. Xylitové vrstvy majú dobre viditeľnú štruktúru 

pripomínajúcu štruktúru dreva, zatiaľ čo detritické a zmiešané litotypy sú mladšieho 

pôvodu (BARTEK a JEZNÝ, 1987; ULEHLA, 1987). 

 

Podľa prognóz sa ťažba hnedého uhlia a lignitu na Slovensku do roku 2020 ustáli na 

3,3 mil. ton ročne. Ťažbu hnedého uhlia a lignitu v súčasnosti prevádzkujú tri podniky: 

Hornonitrianske bane , Baňa Dolina  a Baňa Čáry . Okrem uhoľných zásob spomenutých 

podnikov bolo na Slovensku lokalizovaných ešte niekoľko menších hnedouhoľných ložísk: 

Podunajská panva – Štúrovo  (bansko-technické a hydrogeologické podmienky sú tu pre 

ťažbu nepriaznivé), Beladice  a Pukanec , Hnojné  (lignit nízkej kvality s nižšou 

výhrevnosťou) (ŠPALDON a TURČÁNIOVÁ, 1998). 

 

Na Slovensku je celkovo osem ložísk lignitu s celkovými odhadnutými zásobami 780 

mil. ton, ťaží sa však iba v jednom ložisku, a to v Bani Čáry. Dostupné literárne zdroje 

publikovaných prác udávajú hodnoty stanovených parametrov lignitu z relevantnej lokality, 

pričom sa líšia v obsahu arzénu, čo pravdepodobne súvisí s miestom a hĺbkou odberu 

reprezentatívnej vzorky (PETRÍK, 1998; ŠPALDON a TURČÁNIOVÁ, 1998 ). 

  

Mletý lignit z Bane Čáry je tiež predávaný ako prírodné organické hnojivo pod 

komerčným názvom Lignofert. Výrobca uvádza, že daný produkt obsahuje 60-80 % 

organickej zložky (z toho 20 % tvoria humínové kyseliny),  maximálna vlhkosť je 45 % 

a má nasledovné zastúpenie kovov: 0,7 % Ca, 0,2 % Mg a 0,1 % Fe. Lignofert je 

definovaný ako pôdny kondicionér, ktorý výrazne zlepšuje kvalitu pôdy znížením jej 

mernej hmotnosti a zvýšením maximálnej kapilárnej vodnej kapacity, pričom prirodzeným 
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spôsobom reguluje pôdnu úrodnosť. Rovnako sa vyznačuje aj sorpciou cudzorodých 

látok, čo naznačuje jeho využitie pri revitalizácii a remediácii pôd.  

 

3.1.2 Petrografické zloženie lignitu 
 

Petrografické zloženie mladých uhlí (ich zachovanie, gelifikácia rastlinných pletív - 

tvorba huminitu, typ a zastúpenie liptinitu) poskytuje cenné informácie, ktoré odrážajú 

podmienky náleziska v rámci procesu zuhoľnatenia, pretože v maceráloch je možné 

priamo identifikovať a následne študovať zachovalé časti rastlinného materiálu (FLORES, 

2002). Uhlie je zložené z macerálov, z ktorých každý má vlastné špecifické fyzikálno-

chemické vlastnosti ovplyvňujúce jeho správanie sa. Termín macerál v súvislosti s uhlím 

je ekvivalentný pojmu minerál, ktorý sa používa v kontexte vyvrelých, resp. metamorfných 

hornín. Uhlie obsahuje tri základné typy macerálov (CARPENTER, 1988): 

 

• vitrinit (pre lignity a mladé uhlia je zaužívaný názov huminit ) – bunkové steny 

rastlín, drevnaté pletivá; predovšetkým celulóza a lignín, 

• liptinit  – rastlinné vosky a živice odolné voči zvetrávaniu a diagenéze, 

• inertinit – výrazne premenený rastlinný materiál, ktorý bol degradovaný v prvom 

rašelinovom štádiu procesu zuhoľnatenia. 

 

Macerály sa klasifikujú na základe zistených hodnôt ich odrazivosti (reflektancie). 

Huminit predstavuje skupinu stredne sivých macerálov, ktorých hodnoty reflektancie sa 

pohybujú väčšinou medzi tmavšími liptinitmi a svetlejšími inertinitmi (CARPENTER, 1988; 

SÝKOROVÁ a kol., 2005). 

 

Pre španielske lignity je charakteristické nasledovné zastúpenie jednotlivých 

macerálov: huminit 73-92 %, inertinit 4-14 % a liptinit 2-18 % (SUÁREZ-RUIZ a kol., 

2006). Na základe petrografického zloženia boli aj bulharské lignity zaradené do skupiny 

mladého uhlia, pretože obsahovali 82-85 % huminitu, 8-12 % liptinitu a 6-7 % inertinitu 

(STEFANOVA a kol., 2005). Pre porovnanie je vhodné uviesť aj petrografické zloženie 

leonarditov z Grécka, ktoré sú tvorené v rozsiahlej miere prevažne z huminitu (94-97 %), 

nasleduje liptinit (3-6 %) a len nepatrné množstvá inertinitu (~ 0,6 %) (KALAITZIDIS a kol., 

2003). 
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3.1.3 Základná charakterizácia lignitu 
 

Lignit ako komplexný makromolekulový systém premenený z rastlinného materiálu 

sa vyznačuje špecifickými chemickými vlastnosťami, ktoré určujú niektoré z jeho 

parametrov ako napr. typický voľný vnútorný objem (kapiláry a mikrotrhliny) a členitý 

povrch so situovanými defektmi (paramagnetické radikály, ionizovateľné skupiny) 

(MIKULÁŠKOVÁ a kol., 1997). Uhlie sa všeobecne charakterizuje dvoma spôsobmi: 

základnou analýzou (stanoví sa celkové percentuálne zastúpenie C, H, O, S a N) 

a doplňujúcou analýzou (určí sa vlhkosť, popol, koncentrácia prchavých látok a fixovaný 

uhlík) (YULE, 1978). 

 

3.1.3.1 Anorganické zložky lignitu 
 

Uhlie obsahuje okrem hlavnej skupiny organických zlúčenín aj viacero 

anorganických minerálov. Anorganické zložky sú v lignite prítomné v dvoch formách. Prvú 

skupinu tvoria minerály asociované s jednotlivými časticami lignitu, do druhej skupiny 

zaraďujeme anorganické materiály bez interakcie s organickou formou (CHEN a kol., 

1999). Najväčšie zastúpenie v lignite majú nasledovné minerály (ÖZBAYOĞLU a 

ÖZBAYOĞLU, 2006):  

 

•  bridlicovej skupiny  – najmä Na, K, Ca, Al, Mg a Fe silikáty (muskovit, illit, 

montmorillonit),  

• kaolínovej skupiny  (kaolíno – hlinité silikáty), 

• sulfidovej skupiny  (pyrit, markazit), 

• uhli čitanovej skupiny  (vápenec, ankerit) a  

• skupiny solí  (sadrovec, sylvín, kamenná soľ). 

 

Zastúpenie anorganických foriem lignitu z rôznych ložísk je veľmi rozdielne, niekedy 

je dokonca diferentné aj v rámci jedného ložiska. Majoritnou zložkou bulharských lignitov 

je hlavne kremeň, kaolinit, sadrovec, vápenec a pyrit (VASSILEVA a VASSILEV, 2005). 

Grécke leonardity sú zase bohaté na ílové minerály vo forme illitu, charakteristické pre ne 

sú zmiešané illit - montmorillonitové vrstvy a draselné živce. Len v malej miere sú 

zastúpené bazanit a kremeň (KALAITZIDIS a kol., 2003). Z tohto hľadiska sú veľmi 

zaujímavé lignity z Portugalska,  ktoré obsahujú veľké množstvá kremeňa (podobne ako 
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bulharské lignity), ale zároveň aj ílové minerály – kaolinit, illit, montmorillonit a illit - 

montmorillonit (ako grécke ložiská) (SUÁREZ-RUIZ a kol., 2006). 

 

Medzi zastúpením anorganického podielu  a výhrevnosťou lignitu existuje úzka 

súvislosť, ktorá je využiteľná pre hodnotenie jeho kvality. Viac než 95 % z celkového 

anorganického podielu lignitu tvorí päť minerálov: kaolinit, illit, kalcit, pyrit (markazit) 

a kremeň. V anorganickom podiele lignitu vzniknutom pri vysoko-teplotnomnom spaľovaní 

je najčastejšie zastúpených týchto desať zložiek vo forme oxidov: P2O5, SiO2, Fe2O3, 

Al2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3, K2O a Na2O. Okrem anorganického podielu lignitu 

vzniknutom počas vysoko-teplotného spaľovania sa stanovuje aj anorganický podiel po 

spaľovaní pri nižších teplotách (120 - 150 °C), pomocou  ktorého je možné vypočítať 

minerálny podiel lignitu (TEWALT, 1986). 

 

3.1.3.2 Prvky a chemické skupiny zastúpené v lignit e 
 

Modernými analytickými metódami boli v rôznych typoch uhlia stanovené takmer 

všetky v prírode sa bežne vyskytujúce prvky (C, H, N, S, Na, K, Ca, Mg, P, Si, Al, Fe, Ti) 

ako aj stopové prvky (HU a kol., 2006). V organickej aj anorganickej zložke lignitu sú 

prítomné aj organogénne prvky (H, C, S, N a O). Väčšina vyššie uvedených prvkov patrí 

medzi makrokomponenty, ktorých koncentrácia v lignite presahuje všeobecne 1 hm. % 

v popole. Nascu a kol. študovali afinitu prvkov voči anorganickej zložke lignitu, pričom 

zistili, že klesá v nasledovnom poradí: Si > P > Mn > Fe > Ca > Mg > Na > Ti > Al > (S, K). 

Prezentovali tiež nový spôsob určenia miery zastúpenia jednotlivých prvkov v organickej 

resp. anorganickej zložke uhlia (NASCU a kol., 1995).  

 

Distribúcia stopových prvkov v uhlí je veľmi dôležitým parametrom najmä z hľadiska 

jeho energetického využitia, s čím úzko súvisí posúdenie jeho vplyvu na životné 

prostredie. Stopové prvky (As, B, Be, Cd, Cl, Cr, Cu, F, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, U, V, Zn) 

vyskytujúce sa v lignite v koncentráciách < 0,1 hm. % (niektoré štúdie navrhujú 0,02 resp. 

0,01 hm. %) sa najčastejšie analyzujú v neupravenej vzorke alebo vo vzorke po spálení (v 

popole). Môžu byť asociované s organickou zložkou materiálu (fenolické, karboxylové, 

amidové a sulfohydroxylové funkčné skupiny), viazané na anorganický podiel (sulfidy, íly, 

príslušné minerály) alebo môžu byť združené s oboma zložkami lignitu. Rozloženie 

jednotlivých prvkov v uhlí bolo v procese zuhoľnatenia čiastočne riadené fyzikálno-

chemickými vplyvmi prostredia. Na základe toho sú niektoré prvky nachádzajúce sa 
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v lignite čiastočne mobilné, čo podmieňuje ich uvoľňovanie predovšetkým z ílov 

a následné vyzrážanie vo forme nesilikátových minerálov (TEWALT, 1986). Karayigit a 

kol. študovali stopové prvky v tureckom lignite, pričom zistili, že v porovnaní s inými vo 

svete obsahuje oveľa vyššie koncentrácie Zn, Mo a U (KARAYIGIT a kol., 2001). 

 

Morfologická štruktúra a distribúcia pórov lignitu je ovplyvnená predovšetkým 

aromatickými zlúčeninami síry, resp. väzbami síry v matrici uhlia (KARACA a kol., 2003). 

Z tohto dôvodu má síra v lignite osobitné postavenie. Vyskytuje sa v anorganickej forme 

(pyrit, markazit, iné sulfidy s veľmi nízkym zastúpením, sírany - sadrovec, síran železa) 

ako aj v organickej forme (aromatické kruhy, alifatické funkčné skupiny – merkaptány, 

alifatické a arylové sulfidy, disulfidy, tiofény). Elementárna síra, ktorá sa vytvára 

predovšetkým pri rozklade pyritu, síranov a plynných sírnych zlúčenín, sa môže združiť 

v organickej matrici a rozšíriť tak paletu sírnych zlúčenín v lignite (UZUN a ÖZDOĞAN, 

2006).  

 

3.1.3.3 Humínové látky v lignite a iných matriciach  
 

Organický podiel uhlia je zastúpený fixovaným uhlíkom a prchavými zložkami, 

pričom sa na charakterizáciu lignitu sa v tejto jeho frakcii často stanovuje uhlík, 

vodík, dusík a pomer kyslíka k uhlíku (O/C) a vodíka k uhlíku (H/C) (TEWALT, 1986).  

 

Keďže sa humínové látky zúčastňovali procesu tvorby uhlia, informácie o týchto 

významných lignitových zlúčeninách a ich premena počas dozrievania uhlia úzko súvisia 

s ich štúdiom. Medzi základné parametre, ktorými sa bližšie špecifikujú humínové kyseliny 

v lignite patrí: určenie celkovej kyslosti (acidity), stanovenie zastúpenia karboxylových, 

metoxy a karbonylových skupín i obsahu chinónov. Diagenetická transformácia kyslíka 

z rastlinného materiálu na karboxylové skupiny prebiehala tak, že ihneď ako sa v procese 

zuhoľnatenia objavili prvé humínové zlúčeniny, významne sa znížil počet voľných 

karboxylových skupín, následne metoxy- a karbonylových skupín. Z toho je zrejmé, že so 

zvyšujúcou sa triedou zuhoľnateného rastlinného materiálu (vyzretosti uhlia) obsah 

kyslíka vo forme karboxylových skupín klesá (STEFANOVA a kol., 1993).  

 

V procese karbonizácie lignitu dochádzalo k vzniku nepolárnych aromatických  

a alifatických organických štruktúr, čoho následkom je jeho afinita k širokej škále 

organických, väčšinou toxických zlúčenín, akými sú napr. fenoly, farbivá, pesticídy, rôzne 
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alifatické a aromatické uhľovodíky. Významnou zložkou lignitu sú humínové kyseliny, 

ktoré sa okrem iného vyznačujú mimoriadnou schopnosťou viazať katióny kovov do 

relatívne stabilných komplexov, a to hlavne na karboxylových a fenolických hydroxylových 

skupinách (BAKOŠ, EMRICH, KECSKÉS, 1994). 

 

Porovnanie výsledkov analýz rašeliny a lignitu poukazuje na degradáciu metoxy 

skupín a karboxylových skupín už v skorom štádiu procesu zuhoľnatenia, zatiaľ čo 

alifatické uhlíky sú menej atakované (KALAITZIDIS a kol., 2006).  

 

Na izolovanie humínových látok sa využíva celý rad chromatografických 

a elektroforetických separačných metód. Frakcionácia humínových látok pred ich ďalším 

štúdiom je dôležitá najmä z hľadiska získania potrebných informácii  o ich štruktúre 

a vlastnostiach. Vyššie uvedené techniky umožňujú určiť väzobné konštanty a iné 

potrebné dáta na predikciu mobility chemických znečistenín v životnom prostredí, ktoré by 

mohli interagovať s humínovými látkami (JANOŠ, 2003). Paulenová a kol. študovali 

pomocou ultrafiltrácie kompetitívnu tvorbu komplexov stroncia a vápnika s humínovými 

kyselinami izolovanými z pôd. Zistili, že vychytávanie stroncia humínovými kyselinami sa 

zvyšuje s rastúcim stupňom ionizácie karboxylových skupín (PAULENOVÁ a kol., 2000 

a)). Podobná štúdia bolo publikovaná aj pre komplexy amerícia, ytria a olova 

s humínovými kyselinami izolovanými z pôdy a rašeliny. Pre uvedené prvky boli 

stanovené i konštanty stability komplexov (PAULENOVÁ a kol., 2000 b)). 

 

Rašeliny, leonardity a lignity obsahujú veľké množstvá humínových zlúčenín, ktoré 

môžu byť charakterizované laserovou fluorescenciou, 13C-NMR, 1H-NMR, FT-IR, 

Ramanovou spektroskopiou, atď. Na charakterizáciu humínových zlúčenín sa v praxi 

využívajú chemické parametre opisujúce kvalitu organického uhlíka, humifikačné 

parametre a vzťahy medzi atómovými pomermi (FRANCIOSO a kol., 2003). 

 

Hlavnými humifikačnými parametrami, ktoré sa používajú na zhodnotenie stupňa 

humifikácie v organických materiáloch resp. v hnojivách sú: stupeň humifikácie (DH), 

miera humifikácie (HR) a humifikačný index (HI). Cavani a kol., publikovali, že týmito 

parametrami je možné len čiastočne charakterizovať rašelinu, leonardit a lignit. Zistili, že 

pomocou hodnoty HR je možné rozlíšiť leonardit od rašeliny a lignitu, ale tento parameter 

neumožňuje rozlíšenie rašeliny a lignitu. Pomocou hodnoty DH a HI je zase možné odlíšiť 

rašelinu od leonarditu a lignitu, ale nie leonardit od lignitu (CAVANI a kol., 2003). 
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Dôležité je zistenie, že humínové kyseliny (Obr.1) izolované z lignitu (LHA) majú 

niektoré charakteristiky porovnateľné s humínovými kyselinami, ktoré boli separované 

z pôdy (SHA), resp. z rašeliny. Ide predovšetkým o prítomnosť polyfenolických jadier, 

fenolických, hydroxylových a karboxylových skupín, ktoré disociujú v závislosti od hodnoty 

pH prostredia (WHITELEY, 1993). Čo sa týka štruktúry humínových zlúčenín, staršie 

publikácie uvádzajú, že sú to polyméry s mimoriadne vysokými molekulovými 

hmotnosťami. Najnovšie poznatky však naznačujú, že ide o asociácie menších 

heterogénnych molekúl, ktoré sú viazané pomerne slabými väzbami medzi susednými 

hydrofóbnymi a hydrofilnými doménami s väčšou molekulovou hmotnosťou. Štúdia LHA 

a humínových kyselín izolovaných z kompostu odhalila, že LHA sú omnoho 

hydrofóbnejšie ako tie, ktoré boli izolované z kompostu (SPACCINI a kol., 2002). LHA sú 

viac kondenzované a majú menej postranných reťazcov a funkčných skupín ako SHA 

(BARUAH a UPRETI, 1994).  Aj na základe tohto faktu je zrejmé, že humínové kyseliny 

rôzneho pôvodu sa líšia chemickými vlastnosťami. To v konečnom dôsledku ovplyvňuje 

stabilitu metalo-humínových komplexov, ale aj transportné mechanizmy relevantných 

kovov (SCHULZE a kol., 2000). 
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Obr.1: Štruktúrny vzorec humínovej kyseliny (STEVENSON, 1986) 
 

Najväčším pozorovateľným rozdielom medzi SHA a LHA je pokles v obsahu O a N 

(súvisí s vyšším stupňom vyzretia LHA) a nárastom zastúpenia S, P a popola smerom od 

SHA k LHA. Atómový pomer H/C pre LHA je vo všeobecnosti < 1,0, hoci už boli 

publikované aj vyššie hodnoty, ktoré naznačujú nízky stupeň zuhoľnatenia (ALLARD, 

2006). C/N atómový pomer je tiež ovplyvnený pôvodom humínovej kyseliny. Nižšie 

hodnoty obyčajne naznačujú prítomnosť nerozloženej organickej hmoty. Z tohto dôvodu 
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majú LHA významne vyšší atómový pomer C/N než SHA (RUMPEL a KÖGEL-

KNABNER, 2002; SCHNITZER a SCHUPPLI, 1989).  

 

3.1.4 Možnosti utilizácie lignitu s dôrazom na jeho  sorp čné vlastnosti 
 

Hoci sa významné ložiská hnedého uhlia a lignitu nachádzajú vo viacerých 

krajinách, efektívne využitie tejto cennej prírodnej suroviny na iné ako energetické využitie 

v praxi je stále problematické (MURAKAMI a kol., 2001). Spaľovanie menej hodnotného 

lignitu v tepelných elektrárňach má veľmi nepriaznivý vplyv na životné prostredie, pretože 

je zdrojom rôznych plynných emisií, predovšetkým SO2. Z toho dôvodu sa v posledných 

rokoch vynaložilo veľké úsilie zamerané na vývoj metód a technológií na odstránenie síry 

v lignitoch (ALVAREZ a kol., 2003; ÇELIK a YILDIRIM, 2000; DEMIRBAS, 1999; CHEN 

a kol., 1998;). Nie zanedbateľný vplyv na životné prostredie má aj ročná produkcia 

lignitových popolčekov v objeme  ~ 100 mil. ton na celom svete. Sľubné, aj keď zatiaľ len 

čiastočné riešenie tohto problému sa ponúka využitím odpadu po spálení lignitu 

(popolčeky z gréckych a thajských lignitov) na výrobu nových typov syntetických zeolitov 

(CHAREONPANICH a kol., 2004; MOUTSATSOU a kol., 2006). Bai a kol. vyskúšali využiť 

lignitovú trosku ako možný katalyzátor pri výrobe vodíka z metánu. Nekatalyzovaný 

rozklad metánu vyžaduje totiž vysoké reakčné teploty (1200–1700 °C) a použitie 

kovových katalyzátorov je neporovnateľne drahšie (BAI a kol., 2006).   

 

V praxi sa lignit využíva pri čistení priemyselných vôd (v metalurgii, pri ťažbe rúd) a 

na kvantitatívne zachytenie vzácnych kovov a ich spätné získavanie. V minulosti sa 

testovala aj jeho aplikácia ako možného sorbentu na skládkach odpadov (BAKOŠ, 

EMRICH, KECSKÉS, 1994). Lignit je tiež možné využiť na získanie niektorých 

špecifických organických zlúčenín, a to jeho termickým rozkladom (ŠPALDON 

a TURČÁNIOVÁ, 1998).  

 

Dôležitým parametrom hnedého uhlia a lignitu z hľadiska sorpcie je prítomnosť 

viacerých funkčných skupín obsahujúcich kyslík. Spomedzi týchto skupín, hrajú pri iónovej 

výmene najdôležitejšiu úlohu práve karboxylové skupiny. Mechanizmus výmeny katiónov 

na povrchu lignitu je možné uplatniť predovšetkým pri vychytávaní iónov ťažkých kovov 

z priemyselných kvapalných odpadov resp. pri spracovaní rádioaktívnych odpadov 

(MURAKAMI a kol., 2001).  
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Lignit ako veľmi lacný a ľahko dostupný sorbent sa vyznačuje nasledovnými 

sorpčnými charakteristikami (JOCHOVÁ a kol., 2004): 

 

• nie je citlivý na organické nečistoty, 

• nie je potrebná jeho regenerácia (je cenovo dostupný), 

• pre mnohé aplikácie je dostatočne selektívny pre ťažké kovy, 

• má vysokú efektivitu sorpcie aj pre nízke koncentrácie kovov (< 10 mmol dm-3). 

 

Sorpčné vlastnosti lignitu je možné ďalej vylepšovať rôznymi úpravami, napr. 

chemickým viazaním vápnika. Selektivita takto modifikovaného sorbentu voči študovaným 

katiónom kovov je nasledovná: Pb > Cr(III) > Fe(II) > Cu > Zn ≥ Cd ≥ Co ≥ Ni (JOCHOVÁ 

a kol., 2004). V tomto smere je zaujímavé porovnať publikovanú mieru sorpcie kovov na 

tuhých humínových kyselinách, ktorá potvrdzuje vyššie uvedený vplyv vápnika na sorpciu 

ako uvádza Jochová a kol.: Pb > Cu > Cd > Ba > Ni ~ Zn ~ Co ~ Mn > Mg > Ca  

(ČEŽÍKOVÁ a kol., 2001). 

 

Medzi najnovšie úpravy lignitu, ktoré sa realizujú s cieľom vylepšiť jeho vlastnosti 

patrí aj chemická úprava účinkom oxidačných činidiel (najčastejšie pomocou kyseliny 

dusičnej), pričom dochádza k deštrukcii uhoľnej hmoty za vzniku zlúčenín s veľmi 

podobnými vlastnosťami ako majú humínové kyseliny. V tomto procese vznikajú 

predovšetkým vo vode rozpustné fulvokyseliny, ktoré sú podstatne prístupnejšie rastlinám 

a mikroorganizmom nachádzajúcim sa v pôde než koloidné humínové kyseliny. 

V oxidačných produktoch lignitu tak vzrastá počet karboxylových skupín, s čím súvisí aj 

zvýšenie schopnosti viazať väčšie množstvo katiónov. Oxidačné produkty lignitu majú 

vysoký obsah organicky viazaného dusíka, čo tieto chemické formy predurčuje na 

efektívne využitie ako rastlinné hnojivá (MACHAJOVÁ, ČURILLOVÁ, BEŽOVSKÁ, 2002). 

 

Je všeobecne známe, že humínové látky ako organické komponenty pôdy majú 

spolu s anorganickými zložkami pôdy schopnosť znižovať horizontálnu a vertikálnu 

mobilitu kontaminantov. Práve táto prirodzená tlmiaca schopnosť pôdy sa v posledných 

rokoch využíva ako alternatívna metóda remediácie (MOORE a kol., 2002). 

 

Na zvýšenie prirodzenej schopnosti pôd eliminovať kontaminanty existuje niekoľko 

spôsobov. Často sa na tento účel využívajú ílové minerály (kaolinit, zeolity, bentonit) 

zriedkavejšie syntetické zeolity. Najnovším trendom v remediácii kontaminovaných pôd je 

použitie sorbentov na báze humínových kyselín, ktoré sa izolujú z rašelín a hnedého uhlia 
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(lignit), pričom tieto znižujú pohyblivosť ťažkých kovov v pôde. V prirodzenom pôdnom 

prostredí sú anorganické i organické zložky pôdy vo vzájomnej interakcii (ARIAS, 

BARRAL, MEJUTO, 2002). 

 

Humínové kyseliny sú obyčajne separované z lignitov vo forme humátov solí, ktoré 

sú rozpustné v zásaditom prostredí. Ak je surovinou na ich separáciu uhlie bohaté aj na 

dusík, získané humínové kyseliny sú hodnotnými hnojivami  a pôsobia aj ako rastové 

stimulátory (YILDIRIM  a ÖZBAYOĞLU, 1997). Pomocou vhodne modifikovaného humátu 

sa v kyslých a zásaditých pôdach preskúmala dostupnosť fosforu pre rastliny (MARTINEZ 

a kol., 1983). 

 

Pri aplikácii lignitu, obsahujúceho ako účinnú sorpčnú zložku humínové kyseliny na 

remediáciu pôd je potrebné porovnať ich sorpčné vlastnosti so sorpčnými vlastnosťami 

humínových kyselín, ktoré boli vyizolované z rôznych typov pôd. Autori sledovali sorpčné 

správanie sa medi a kadmia. Zistili, že selektivita kovu k sorbentu, tvoreného humínovými 

kyselinami odlišného pôvodu, je funkciou pH, pričom sorpcia je vyššia v neutrálnej až 

slabo alkalickej oblasti.  Zistili tiež, že sorp čná schopnos ť lignitu je porovnate ľná so 

sorp čnou schopnos ťou fluvizeme glejovej . Sorpčná schopnosť humínových kyselín 

izolovaných z lignitu je podľa citovanej štúdie porovnateľná so sorpčnou schopnosťou 

humínových kyselín izolovaných z karbonátových pôd. Veľká časť kadmia je sorbovaná 

pevnejšou väzbou, t.j. na uhličitany, Mn - oxidy a na organickú hmotu. Sila vzniknutých 

komplexov kadmia v slabo kyslých až kyslých pôdach je nižšia, ide prevažne o mobilnú 

frakciu kadmia. Sorpcia medi na pôdu je závislá predovšetkým na obsahu a kvalite 

organickej hmoty v pôde, ktorá je považovaná za hlavný sorbent tohto prvku v pôde 

(MAKOVNÍKOVÁ a kol., 2003). 

 

Štúdiom sorpcie kadmia na rôznych typoch pôd a lignite sa zaoberala ďalšia 

skupina autorov, ktorá vyhodnotila sorpčné experimenty adsorpčnými izotermami. 

Na základe získaných výsledkov autori konštatujú rozdielnu sorpčnú kapacitu 

povrchových horizontov pre sorpciu kadmia. Najvyššia sorpcia bola pozorovaná na vzorke 

černozeme (99,4 %) a najnižšia na kambizemi dystrickej (65 %). Sorpčná kapacita 

lignitu sa nachádza medzi kambizemou a fluvizemou , avšak adsorpčná izoterma 

lignitu na rozdiel od pôd vykazuje linearitu v celom rozsahu rovnovážnych koncentrácií. 

Adsorp čné maximum lignitu je teda ove ľa vyššie než pre pôdne vzorky . Sorpčná 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 35 

kapacita pôd a lignitu závisí okrem iného od distribučného koeficientu (KD) a pH, medzi 

ktorými bola zistená lineárna korelácia (MADARAS a kol., 2002). 

 

Lignit je využívaný aj ako organický kondicionér pôd. Experimenty naznačujú, že 

jeho včasná aplikácia má pozitívny vplyv na stabilizáciu pôdnej štruktúry. Podobný efekt 

má aj aplikácia amónnych humátov v kvapalnom stave na najvrchnejšie vrstvy pôdy. 

Uspokojivé výsledky však boli pozorované len pre materiály s obsahom ílových minerálov 

(WHITELEY, 1993).  

 

Barančíková a kol. preskúmali za účelom remediácie pôd využitie organo-

minerálneho komplexu pozostávajúceho z prírodného zeolitu resp. kaolínu a humínových 

kyselín, ktoré boli vyextrahované z lignitu (ložisko v okolí Hodonína). Na základe sorpčno 

- desorpčných experimentov s vybranými kovmi so signifikantne odlišnými 

charakteristikami a afinitou voči skúmaným prírodným sorbentom (Cd a Cu), prišli 

k záveru, že komplexy na báze zeolitu s obsahom humínových kyselín majú lepšiu 

retenčnú schopnosť (BARANČÍKOVÁ a kol., 2003). 

 
 

3.2 URÁN A MOŽNOSTI JEHO STANOVENIA 

3.2.1 Základné vlastnosti uránu 
 

Prírodný urán tvorí zmes troch izotopov: 238U(T1/2 = 4,51.109 r; 99,276%), 235U(T1/2 = 

7,1.108 r; 0,7196%) a 234U(T1/2 = 2,47.105 r; 0,0057%). Jadrovými reakciami boli umelo 

pripravené izotopy 227U(T1/2 = 1,3 min), 228U(T1/2 = 9,1 min), 229U(T1/2 = 58 min), 230U(T1/2 = 

20,8 d), 231U(T1/2 = 4,3 d ), 232U(T1/2 = 72 r), 233U(T1/2 = 1,62.105 r), 235mU(T1/2 = 26,1 min), 
236U(T1/2 = 2,39.107 r), 237U(T1/2 = 6,75 d), 239U(T1/2 = 23,54 min), 240U(T1/2 = 14,1 h). Všetky 

izotopy uránu sú rádioaktívne (HEATH, 1980-1981).  

 

Z celkovej rádioaktivity prírodného uránu 48,9 % tvorí rádioaktivita 238U rovnako ako 
234U, pričom zostávajúcich 2,2 % zodpovedá rádioaktivite 235U. Izotopy uránu vzhľadom na 

svoje diferentné jadrové vlastnosti majú rôznu rádiotoxicitu.  

  

Prírodný výskyt 238U a 235U podmieňuje ich čas polpremeny, ktorý je porovnateľný 

s vekom Zeme. 234U s podstatne kratším  časom polpremeny existuje v prírode iba vďaka 

tomu, že je členom uránového premenového radu s materským nuklidom 238U. 235U je 

materským nuklidom ďalšieho premenového radu, ktorý sa kvôli názvoslovnému 
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rozlíšeniu konvenčne nazýva aktinonouránový. Ako je všeobecne známe, v prírode sa 

nachádzajú tri dlhé genetické reťazce postupných rádioaktívnych premien. Materským 

nuklidom pre tretí prírodný premenový rad je 232Th (T1/2 = 1,39.1010 r). Pomer hmotností 

a rádioaktivít izotopických súčastí prírodného uránu sa vzhľadom na rôzne časy 

polpremeny v priebehu času mení (NAVRÁTIL a kol., 1985; TÖLGYESSY a kol., 2001). 

 

Elementárny  urán  je  biely  lesklý  kov s  hustotou 19,05 g cm-3, patrí medzi 

najťažšie kovy. Má tri kryštalické modifikácie: α - modifikáciu, ktorá pri 667 °C prechádza 

na β - modifikáciu, a tá sa pri 772 °C mení na γ - modifikáciu. Urán je ťažný a kujný, mäkší 

ako oceľ, v malej miere paramagnetický. Teplota jeho varu je 3818 °C a teplota topenia 

1133 °C. Pripravuje sa zo svojho oxidu redukciou za  pomoci vápnika resp. horčíka. 

Kovový urán je veľmi reaktívny. Ľahko sa rozpúšťa v HNO3, búrlivo v HClO4 a za horúca 

aj v koncentrovanej H3PO4 a HCl, v hydroxidoch je nerozpustný. Na vzduchu sa povrch 

uránu pokrýva vrstvou oxidu, ktorý chráni vnútorné vrstvy pred ďalšou oxidáciou 

(HAMMOND, 1980-1981).  

 

Urán patrí do 6. vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov a vystupuje ako prvok 

s oxidačnými číslami III, IV, V a VI. V nižších oxidačných stupňoch má zásadité vlastnosti, 

v oxidačnom stupni VI má amfoterný charakter. Šesťmocný urán poskytuje s hydroxidmi 

uránany a s kyselinami tvorí uranylové soli. 

 

Zo zlúčenín uránu sú najznámejšie oxidy, hydroxidy, hydratované oxidy, halogenidy, 

kyslíkaté a uranylové soli (predovšetkým šťaveľan a octan). Tvorí tiež fosforečnan, síran, 

uhličitan, chloristan, hexakyanoželeznatan, vanadičnan. Známe sú jeho hydridy, karbidy, 

nitridy, silicidy, selenidy, arzenidy, sulfidy, fosfidy a komplexné zlúčeniny (REMY, 1972). 

 
 

3.2.2 Chemická špeciácia uránu 
 

Na chemické formy uránu v prírode vplývala široká škála geologických procesov. 

Jednou z významných skutočností je, že vysoká koncentrácia uránu je typická na žulové 

masívy, ktoré sa vytvárali chladnutím magmy asi pred 2 miliardami rokov (BANNER, 

2004).  V časoch keď sa atmosféra stala oxidačnou t.j. pred približne 1,7 miliardami rokov 

zrážková voda penetrovala do pórov hornín oxidujúc urán na šesťmocný so súčasným 

rozpustením vo forme anionických komplexov predovšetkým UO2(CO3)n
2-2n resp. 

UO2(SO4)n
2-2n. Rozpustený urán migroval do údolí a stretával sa s redukujúcimi 
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anorganickými i organickými materiálmi (pyrit resp. humusové látky), ktorými sa  

redukoval na U (IV). Vzhľadom k tomu, že U(IV) je nerozpustný, dochádzalo k jeho 

zrážaniu vo forme sulfidov a hydroxidov. Mnohé z týchto uránových zoskupení boli neskôr 

prikryté sedimentmi. Vo väčšine svojich minerálov je urán v štvormocnom stave 

(CHOPPIN a kol., 2002). 

 

V geochémii je najdôležitejší urán U(IV), ktorý sa v prírodných podmienkach často 

oxiduje na U(VI) a vytvára uranylový ión (UO2
2+). Hydratovaný ión UO2

2+ je prítomný vo 

vodných roztokoch pri hodnote pH ≤ 2,5. Pri vyššej hodnote pH a koncentráciách UO2
2+ > 

1 µmol dm-3 začína uranyl hydrolyzovať a tvoriť polynukleárne komplexy (LUBAL a 

HAVEL, 1997; GREENWOOD a EARNSHAW, 1993; GRENTHE, 1992).  

 

Ión UO2
2+ reakciou s uhličitanmi vytvára vo vode rozpustné komplexy, ktoré sa môžu 

vylúhovať, koncentrovať, prípadne reagovať s inými ligandmi za vzniku komplexu. Každý 

ligand vytvára s uranylovým iónom komplexy s rôznym zložením a stabilitou v závislosti 

od experimentálnych podmienok (celková koncentrácia všetkých iónov tvoriacich 

komplexy s iónmi uranylu, hodnota pH prostredia, oxidačno-redukčný potenciál, iónová 

sila, atď.). Z týchto komplexov potom môžu vzniknúť v závislosti od hodnoty pH prostredia 

rôzne minerály alebo môže dôjsť ku zmene oxidačno-redukčného potenciálu (Eh), pričom 

je uranylový ión redukovaný na U(IV) (MONPEAN, 2002; ALLARD a kol., 1997; CLARK 

a kol., 1995; GRENTHE,1992). 

 

3.2.3 Uránové rudy a ich ťažba 
 

Urán je v prírodne pomerne rozšírený. Jeho priemerná koncentrácia v litosfére 

predstavuje 3 - 4.10-4 hm. %. Vo vrchnej časti zemskej kôry je tohto prvku asi tisíckrát viac 

ako zlata (MORSS a kol., 2006). Na porovnanie, koncentrácia uránu v oceánoch má 

hodnotu ~ 3.10-7 hm. %, pričom celkové množstvo 238U v oceánoch predstavuje 4,3.1012 

kg (CHOPPIN a kol., 2002). 

 

Urán síce patrí medzi najviac rozptýlené prvky v zemskej kôre, ale a z jeho 

celkového množstva sa iba malá časť nachádza v bohatších rudných ložiskách. 

Vzhľadom na svoj amfoterný charakter sa urán nachádza vo veľkom počte minerálov. 

Známe sú náleziská uránu i v asociácii s inými využiteľnými minerálmi a horninami 

(apatity, bridlice, rašeliny a iné). Na základe obsahu uránu sa uránové minerály delia do 
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dvoch skupín, a to na primárne (obsah uránu 50-80 %) a sekundárne (obsah uránu 45-60 

%). V reálnych ložiskách však obsah uránu prakticky nikde neprekračuje 5 %. Uránové 

rudy sú na základe intenzity zastúpenia uránových minerálov rozdelené na bohaté (obsah 

uránu > 0,3 %) a chudobné (obsah uránu < 0,1 %). Okrem množstva uránu hrá však pri 

zhodnotení efektivity potenciálnej ťažby uránovej rudy významnú úlohu aj jeho dostupnosť 

v rude, resp. teritoriálne umiestnenie ložiska. (NININGER, 1954; PLANT a kol., 1999).  

 

Medzi najvýznamnejšie uránové rudy patria uraninit (UO2), smolinec (U3O8) a davidit 

((Fe, Ce, U)2(Ti, Fe, V, Cr)5O12). Z technologického hľadiska je významnou sekundárnou 

uránovou rudou aj karnotit (K2(UO2)2(VO4)2⋅3 H2O). Urán sa však v menšom zastúpení 

nachádza i v ďalších mineráloch, napr. v brannerite, torbenite, autunite a ťujamunite. 

Mineralogickou raritou na Slovensku je coffinit, ktorý sa vyskytuje v lokalite Novoveská 

Huta a v Banskej Štiavnici (DANIEL a kol., 1996). 

 

Od polovice 20. storočia sa vyvíjalo úsilie objavovať a využívať uránové zdroje 

predovšetkým na výrobu zbraní. Významný rozvoj  v tomto smere začal počas 2. svetovej 

vojny a pokračuje dodnes. V Tab. 3 je uvedený prehľad krajín, kde sa nachádzajú 

uránové bane. Ťažba uránu je spojená s možnými rizikami a uskutočňuje sa buď 

povrchovým alebo hlbinným spôsobom. Pri povrchovej ťažbe dochádza často k erózii, 

k nestabilnému zošikmeniu a porušeniu skalnej steny. Závaly v hlbinných baniach sa 

môžu prejaviť aj na zemskom povrchu a ohroziť miestnu populáciu. Prítomnosť kyslíka 

a následná oxidácia sulfidových minerálov a hornín v uránových rudách vedie k vytváraniu 

kyslých priesakov (IAEA, 2004).  

 

V posledných rokoch sa aj na Slovensku po dlhšej dobe otvorila otázka opätovnej 

ťažby uránu. Hoci väčšina ložísk na našom území nepatrí medzi najbohatšie, ľahko 

dostupné a rozsiahle, stúpajúca cena uránu spôsobila príchod zahraničných firiem na 

Slovensko. Celková rozloha uránových prieskumných územní presahuje dnes na 

Slovensku  300 km2. Väčšinu licencií na prieskum slovenských zásob uránu vlastnia 

zahraničné spoločnosti z Kanady a Austrálie cez svoje dcérske spoločnosti. Spoločnosť 

Tournigan Energy, Ltd. kontroluje cez svoju dcérsku spoločnosť Ludovika Energy 

prieskumné územia na Jahodnej pri Košiciach, v oblasti Spišskej Novej Vsi, Spišskej 

Teplice, Chrasti nad Hornádom pri Gelnici a v oblasti Kluknava pri Krompachoch a na 

Zemplíne. V lokalite Vikartovce vlastní spoločnosť povolenie na prieskum výskytu 

rádioaktívnych nerastov. Ďalšie firmy plánujú realizovať alebo už realizujú prieskum uránu 
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v priestore Spišské Vlachy, Vikartovce, Košická Belá či v blízkosti Dobšinej. Známe sú aj 

aktivity kanadskej firmy Ultra Uranium, ktorá má prostredníctvom spoločnosti BECKOV 

Minerals pridelené dve prieskumné územia na západnom Slovensku medzi obcami 

Kálnica a Selec pri Novom Meste nad Váhom (KOSORÍNOVÁ, 2009).  

 
 
Tab. 3: Preh ľad uránovej ťažby v rôznych krajinách sveta (upravené podľa IAEA, 2004) 
 

 
Krajina 

Začiatok 
ťažby 
uránu 

Počet  
ťažobných 

 miest 

Miera 
vzniknutých 

odpadov 
[mil. m 3] 

Gabon 1956 5 ––––– 
Južná Afrika –––– 34 ––––– 
Kanada 1933 24 30 
USA 1898 3 900 120 
Argentína 1950 11 ––––– 
Brazília 1981 1 2,2 
Austrália 1930 25 48,6 
Čína –––– 8 ––––– 
India –––– 4 ––––– 
Japonsko 1957 1 0,03 
Kazachstan 1955 19 209 
Kirgistan –––– 4 ––––– 
Uzbekistan –––– 4 30 
Bulharsko –––– 20 18,5 
ČR 1948 13 46,8 
Estónsko  1 8 
Fínsko 1958 1 0,04 
Francúzsko 1970 15 47,3 
Nemecko 1946 9 161 
Maďarsko 1956 1 20,4 
Poľsko –––– ––––– 0,11 
Portugalsko –––– 55 3,5 
Rumunsko –––– 10 4,5 
Rusko 1950 21 54,1 
Slovinsko –––– 1 0,7 
Španielsko 1959 21 2,4 
Švédsko 1965 1 1 
Ukrajina 1950 6 130 
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3.2.4 Transport uránu v životnom prostredí 
 

Zložky ekosystému možno rozdeliť do niekoľkých väčších skupín, pričom žiadna 

z nich nemôže existovať oddelene, pretože majú funkciu spájať sa alebo vymieňať sa 

medzi sebou. Urán a zložky ekosystému sú medzi sebou spojené mechanizmom 

transportných ciest, cez ktoré sa urán dostáva do populácie. Počiatočné uloženie uránu 

v jednotlivých zložkách životného prostredia, ako aj pohyblivosť uránu medzi týmito 

zložkami závisia od viacerých faktorov: fyzikálno-chemických vlastností uránu, zložky 

životného prostredia (vzduch, voda, pôda), prítomnosti organického materiálu, oxidačno-

redukčného potenciálu, druhu sorbovaného materiálu, veľkosti a zloženia sorbovaných 

častíc, atď. K prerozdeleniu uránu v horninách a v pôde dochádza počas veternej 

či vodnej erózie, rozpúšťania, zrážania ako aj vulkanickou činnosťou. Mobilita uránu 

v pôde a jeho vertikálny transport do podzemných vôd závisí od vlastností pôdy (pH, 

oxidačno-redukčný potenciál, koncentrácia aniónov tvoriacich komplexy, pórovitosť 

pôdnej matrice, veľkosť pôdnych častíc, sorpčné schopnosti, množstvo dostupnej vody) 

(BIBLER a MARSON, 1999). Zadržiavanie uránu v pôde je následkom viacerých 

procesov: adsorpcie, chemisorpcie, iónovej výmeny alebo ich kombináciou  (ALLARD 

a kol., 1982). Miera sorpcie uránu u väčšiny pôd,  predovšetkým ílových a pôd s vysokým 

obsahom oxidov železa, je vysoká. Preto pri normálnych okolnostiach nedochádza 

k transportu uránu do podzemných vôd (SHEPPARD a kol., 1987). Geologické materiály 

(kremene, bridlice, žula) majú však z pochopiteľných dôvodov slabé sorpčné vlastnosti 

(BIBLER a MARSON, 1999). 

 

Urán nachádzajúci sa vo vzduchu predstavuje potenciálny zdroj kontaminácie ľudí, a 

to inhaláciou. Jeho obsah závisí predovšetkým od koncentrácie a veľkosti častíc, ktoré 

v tomto prostredí dosahujú rozmery 1-10 µm. Vypadávanie atmosferického uránu sa 

môže uskutočniť suchou alebo mokrou cestou. Suché vypadávanie je výsledkom 

predovšetkým gravitačného pôsobenia. Jeho stupeň závisí od veľkosti distribuovanej 

častice, jej chemickej formy, hustoty a stupňa vzduchovej turbulencie. Mokrým 

vypadávaním z atmosféry je urán vyplavený zrážkami, krúpami, snehom alebo inými 

vodnými formami. Stupeň mokrého vypadávania závisí od veľkosti častice a jej 

rozpustnosti. Urán vypadnutý z atmosféry je následne akumulovaný v pôde alebo v 

povrchových vodách. Ak je tu prítomný i v biologicky dostupných chemických formách, 

môže sa začleniť aj do rastlín (BIGU a DUPORT, 1992; ESSIEN a kol., 1985).   
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Urán je transportovaný do vegetácie vzduchom alebo vodou. Môže sa priamo 

ukladať na povrchu rastlín, resuspendovať alebo sa procesom špecifickej sorpcie dostáva 

cez vonkajšie membrány koreňového systému do rastlín. Podobne môže byť sorbovaný aj 

na vodné rastliny. V ďalšom stupni potravného reťazca sú suchozemské, resp. vodné 

rastliny skonzumované človekom alebo živočíchmi, ktoré sú tiež zdrojom ľudskej potravy. 

Spomenutý proces, ktorým sa urán z pôdy, vzduchu a vody dostáva do potravného 

reťazca ľudí, sa nazýva biokoncentrácia uránu.  Stanovením biokoncentračných faktorov 

uránu sa zaoberali viacerí autori (SWANSON, 1983; MAHON, 1982; POSTON, 1982).  

 

3.2.5 Analytické stanovenie uránu 
 

Chémia aktinoidov, ku ktorým patrí aj urán, bola z pochopiteľných dôvodov do hĺbky 

preštudovaná až po objavení rádioaktivity. Urán bol pritom preskúmavaný viac než 

ostatné prvky tejto skupiny. V prírode sa totiž tento prvok dôležitý pre jadrový priemysel 

nachádza v relatívne veľkom množstve, hoci s nízkou rádioaktivitou. Štúdium vlastností 

aktinoidov prostredníctvom uránu má niekoľko výhod. Vďaka prírodnému výskytu sú 

experimentálne práce vo všeobecnosti finančne menej náročné a vďaka jeho pomerne 

nízkej rádioaktivite je práca s ním v porovnaní s inými aktinoidmi menej nebezpečná 

(ROTH a JONSSON, 2008).  

 

Aj pri práci s uránom je však potrebné brať do úvahy, že tento analyt je nebezpečný 

nielen z rádiologického hľadiska. Keďže patrí medzi ťažké kovy, je dobre preštudovaná aj 

jeho chemická toxicita. Tú možno porovnať napr. s olovom. Hlavnými orgánmi príjmu 

uránu do organizmu a jeho následnej akumulácie sú predovšetkým obličky a kostné 

tkanivo (LINARES a kol., 2007). Obličky dospelého človeka sú schopné bez významného 

rizika vylúčiť denne len približne 50 µg uránu. Je potrebné zdôrazniť, že riziko z chemickej 

toxicity rozptýleného uránu prevažuje nad rizikami z jeho radiácie (BLEISE a kol., 2003).  

 

Súčasne platná legislatíva na Slovensku zaraďuje všetky  tri prírodné izotopy 

uránu  (238U, 235U a 234U)  Nariadením vlády SR č. 345/2006 Z.z.  o základných 

bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred 

ionizujúcim žiarením v Prílohe č. 8, v Tabuľke č. 2 s názvom Rozdelenie rádionuklidov do 

tried podľa rádiotoxicity a potenciálneho ohrozenia vonkajším ožiarením do 1. triedy 

rádiotoxicity .  V Prílohe č. 8 tohto nariadenia, v Tabuľke č.1 sú navyše definované 

uvoľňovacie úrovne na uvádzanie rádioaktívnach látok do životného prostredia 

a najvyššie prípustné hodnoty pre rádioaktívnu kontamináciu materiálov a ich povrchov, 
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a to na základe vyššie spomenutého zaradenia daného rádionuklidu do príslušnej triedy 

rádiotoxicity.   

 

Medzi základné analytické metódy stanovenia uránu patria gravimetria, 

spektrofotometria, rádiometrické metódy, neutrónová aktivačná analýza, atómová 

a hmotnostná spektrometria, elektrochemické metódy a izotopová zrieďovacia analýza 

(WOLF, 1999). 

 

3.2.5.1 Spektrofotometria 
 

Najčastejšie využívaná metóda stanovenia uránu vo vzorkách životného prostredia 

je kvôli najlepšej dostupnosti práve spektrofotometria. Na základe spracovania 

dostupných publikovaných prác je zrejmé, že viacero autorských tímov študovalo širokú 

paletu spektrofotometrických činidiel. 

 

3.2.5.1.1 Spektrofotometria s využitím činidla arzenázo III 
 

Kahn a kol. sa zaoberali štúdiom stanovenia uránu vo vzorkách rúd v porovnaní so 

štandardnými roztokmi v koncentračnom rozsahu 10 - 50 µg g-1. Na základe experimentov 

zistili, že spektrofotometické stanovenie uránu pomocou arzenáza III  (dvojsodná soľ 

kyseliny 2,2´ - [1,8 – dihydroxy - 3,6 – disulfo - 2,7 – naftalén – bis (azo)] dibenzén 

arzónovej) s koncentráciou 0,07 % v prítomnosti HClO4 (3 mol dm-3), ktorá rozkladala 

organické nečistoty, je spoľahlivejšie než iné analytické metódy. Spektrofotometria 

vykazuje totiž v danom prípade vyššiu toleranciu voči bežným interferenciám. Autori 

preskúmali vplyv vybraných iónov na parametre farebnej reakcie vzniknutého komplexu 

urán – arzenázo III, ktorý bol stabilný až tri týždne. Zistili, že katióny Fe3+, Ce3+ a Y3+ 

zvyšujú absorbanciu komplexu, zatiaľ čo Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ a Cr3+ ju znižovali. Ďalšie 

katióny ako aj anióny, okrem fosforečnanov a citranov, nepôsobia pri tomto stanovení 

interferenčne ani v nadbytku. Metóda je vhodná na stanovenie uránu v upravených 

vzorkách rúd v množstvách µµµµg g -1 (KHAN a kol., 2006).  

 

Činidlo arzenázo III  sa využíva aj na bežné stanovenie prírodného uránu (Unat) vo 

vodách, ktoré je definované platnou STN 75 7614. Zakoncentrovaný urán sa oddelí od 

sprievodných prvkov sorpciou na širokopórovitom silikagéli. Po elúcii kyselinou octovou 

reagujú v tomto prostredí uranylové ióny s arzenázo III za vzniku fialovoružového 

komplexu, ktorého absorbancia sa meria pri vlnovej dĺžke 650 nm. Toto stanovenie však 
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rušia organické látky a zirkón pri koncentrácii 50-krát vyššej než je koncentrácia 

stanovovaného uránu. Tórium však ruší stanovenie vždy.    

 

Yong a kol. navrhli s využitím arzenázo III  spektrofotometrickú metódu na 

stanovenie uránu, tória a lantánu v ich zmesných roztokoch. Princíp je založený na 

meraní absorbancie relevantných komplexov pri zodpovedajúcich vlnových dĺžkach 

v troch rozdielnych roztokoch. Absorbancia skúmaných kovov bola vo všetkých troch 

roztokoch priamo úmerná koncentrácii. Hodnoty molárnych absorpčných koeficientov boli 

vypočítané z nameraných absorbancií metódou najmenších štvorcov pomocou zistených 

koncentrácií jednotlivých kovov v štandardných roztokoch. Koncentrácia každého kovu 

v zmesnom roztoku bola potom vypočítaná na základe ich známeho molárneho 

absorpčného koeficientu v tomto roztoku (YONG a kol., 1996). 

 

Metilda a kol. modifikovali živicu Amberlit XAD-4 pomocou kyseliny jantárovej 

v prítomnosti kyseliny dibrómjantárovej po acetylácii v snahe zvýšiť efektivitu 

vychytávania uránu zo zmesných roztokov. Zistili, že optimálne hodnoty pH novej živice 

na kvantitatívnu sorpciu U(VI) z roztoku sa pohybujú v rozpätí 4,5 – 8,0. Platí to pri 

dynamických i pri statických experimentoch. Sorbovaný urán sa zo živice eluuje malým 

objemom HCl (1 mol dm-3). Sorpčná kapacita tuhej fázy je 12,3 mg g-1. Zakoncentrovaný 

a eluovaný urán z morských sedimentov a pôdy bol následne stanovený 

spektrofotometicky opäť použitím arzenáza III . Autori zistili, že ani 200-násobok iných 

katiónov a aniónov prítomných v stanovovanej vzorke nezapríčiňuje interferenciu počas 

zakoncentrovania 5 µg uránu z objemu 1000 cm3 (dynamický režim) resp. 100 cm3 

(statický režim) analyzovaného roztoku (METILDA a kol., 2005). 

 

Z dostupnej literatúry je známe, že činidlom arzenázo III  sa pri spektrofotometickom 

stanovení uránu deteguje len U(IV), pretože U(VI) s ním nevytvára komplex potrebný na 

meranie absorbancie (STRELOW a Van der WALT, 1979). 

 

3.2.5.1.2 Spektrofotometria s využitím iných činidiel 
 

Madrakian a kol. publikovali prácu, ktorej hlavným cieľom bolo preveriť použitie 

povrchovo aktívnych látok na stanovenie uránu vo vzorkách vôd. Katiónový surfaktant 

(CTAB – cetyl trimetylamónium bromid) v kombinácii s neiónovým typom surfaktantu 

(TritonX-114) vytvorili micelárny systém, ktorý efektívne zachytil urán z roztokov, a tým ho 

zakoncentroval.  Samotná spektrofotometrická metóda stanovenia zakoncentrovaného 
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uránu je založená na jeho farebnej reakcii s pyrokatecholovou viole ťou  (1,2 – 

benzéndiol – sulfónftaleín) v prítomnosti jodidu draselného. Optimálne pH reakčnej zmesi 

bolo udržiavané na hodnote 6,6 - 7,0 pomocou hexametyléntetraamínového pufra. 

Navrhnutá metóda je v porovnaní s inými rýchlejšia, jednoduchšia, ale hlavne má nižšie 

detekčné limity (0,06 ng cm -3) (MADRAKIAN a kol., 2006). 

 

Suresh a kol. riešili problém vyvinutia novej metódy spektrofotometrického 

stanovenia uránu, a to v prítomnosti vysokého obsahu tória vo vzorke. Pri svojom 

výskume vychádzali zo staršej metódy publikovanej Johnsonom a Florenceom, ktorá 

umožňovala stanoviť mikrogramové množstvá  U(VI) pomocou činidla 2-(5-bromo-2-

pyridylazo)-5-dietylaminofenol. Modifikovanou metódou je možné stanoviť urán vo veľkom 

prebytku tória (U:Th = 1:10 000), a to vo vzorkách vôd ako aj vo vzorkách organického 

pôvodu (SURESH a kol., 2002). 

 

Abbas a kol. vyvinuli novú spektrofotometrickú metódu stanovenia U(VI) a vanádu 

V(V) vedľa seba použitím činidla 4-(2´pyridylazo) rezorcinol  v prítomnosti 

cetylpyridínchloridu a EDTA. Ich metóda je aplikovateľná na stanovenie spomenutých 

kovov v niektorých syntetických matriciach, vo vzorkách riečnej a slanej vody. Optimálne 

pH 6,0 bolo dosiahnuté prídavkom octanového tlmivého roztoku. Autori tiež zisťovali vplyv 

vybraných katiónov a aniónov na spektrofotometrické stanovenie. Zistili, že spomedzi 

testovaných iónov len Ti(III) silne interferoval s použitým činidlom, a teda rušil stanovenie  

(ABBASS a kol., 2001). 

 

Aj Ru a kol. skúmali využitie nového spektrofotometrického činidla, ktoré by bolo 

vhodné na stanovenie uránu vo vzorkách morskej aj  sladkej vody. Syntetizovali a 

purifikovali p - karboxylchlorofosfonázo , ktoré reaguje s U(VI) v silne kyslom prostredí 

a vytvára s ním stabilný komplex. Tiež zisťovali mieru interferencie širokého množstva 

katiónov bežne sa vyskytujúcich vo vzorkách vôd na nimi navrhovanú metódu. Na základe 

pokusov dospeli k záveru, že medzi katióny, ktoré ovplyvňujú toto analytické stanovenie 

uránu patria len Cd(II), Y(III), Bi(III), Ce(III) a Zr(IV) (RU a kol., 1995). 

 

Spektrofotometrické stanovenie uránu v geologických vzorkách si vyžaduje 

rozpustenie tuhej fázy v HNO3 a HF. Následne je väčšina železa zo vzorky extrahovaná 

pomocou etylacetátu. Ak stanovované vzorky obsahujú aj ťažké kovy, vyžaduje sa ich 

separácia pomocou H2S. Následne je urán vo vzorke redukovaný a vyzrážaný spolu s 

titánom a vanádom pomocou kupferónu  (amónna soľ nitrózofenylhydroxylamínu). Ten 
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v kyslom prostredí poskytuje s trojmocnými a štvormocnými kovmi nerozpustné 

komplexné soli. Vzniknuté kupferáty sa termicky upravia, pričom dochádza k oxidácii 

uránu. Titán a vanád sa po ďalšom prídavku kupferónu vyextrahujú. Výsledná 

koncentrácia uránu vo zvyškovom roztoku je stanovená spektrofotometricky oproti 

rovnako pripraveným štandardom (WOLF, 1999). 

 

Hosseini a kol. publikovali zaujímavú prácu o spektrofotometrickom stanovení  uránu  

po   úprave  vzoriek  flotačným   procesom  použijúc n-heptán, ktorý zvýšil účinnosť 

samotného stanovenia. Ako činidlo použili alizarín  (1,2 – dihydroxyantrachinón) 

v prítomnosti diamínových zlúčenín, ktorý pri hodnote pH 5,0 vytváral stabilný komplex  

s U(VI). Autori zistili, že iba malé množstvo zriedkavo sa vyskytujúcich konkurenčných 

katiónov k U(VI) zapríčiňujú interferenciu. Tieto je však možné maskovať pomocou EDTA. 

Spoľahlivosť a využiteľnosť vyvinutej metódy testovali autori na geologických 

štandardných materiáloch ako aj na umelo pripravených vzorkách vôd (HOSSEINI a kol., 

2006). 

 

3.2.5.2 Hmotnostná spektrometria s induk čne viazanou plazmou 
 

Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) sa v súčasnosti 

pokladá za jednu z najefektívnejších multielementárnych simultánnych techník na 

stanovenie prvkov v stopových a ultrastopových koncentráciách v rôznych typoch matríc. 

Vyžaduje ionizáciu analytu v roztoku alebo v rôznych typoch matríc tuhej vzorky. Na 

rozdiel od metód atómovej spektrometrie umožňuje ICP-MS stanoviť aj izopotické 

zloženie jednotlivých prvkov. Táto metóda je neoceniteľná aj pri stanovení uránu vo 

vzorkách životného prostredia, zvlášť pri vzorkách geologického pôvodu.  

 

Na prvkovú analýzu pomocou ICP-MS je potrebné určiť obyčajne koncentráciu 

jedného izotopu prvku nezaťaženého rušivými vplyvmi matrice a mať informácie 

o izotopickej distribúcii daného prvku. Z tohto hľadiska je stanovenie uránu 

v environmentálnych vzorkách o to jednoduchšie, že izobarické alebo molekulárne vplyvy 

tu nie sú významné. Stanovenie množstva uránu vo vzorke je väčšinou založené na 

meraní izotopu 238U, ktorý sa v prírode vyskytuje v najväčšom zastúpení (99,276 %). Táto 

metóda umožňuje stanoviť urán v prítomnosti ďalších prvkov. Vzorky vôd môžu byť 

analyzované priamo po konzervácii kyselinou dusičnou, len s minimálnou predúpravou. 

Detekčný limit ICP-MS je pre všetky analyty všeobecne závislý od použitej prístrojovej 
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sústavy, od matrice a od experimentálnych podmienok. Podľa Wolfa pre 238U predstavuje 

hodnotu 20 pg cm-3 (WOLF, 1999).  

 

Na základe vyššie uvedených faktov, bola metóda ICP-MS zvolená ako hlavná 

porovnávacia metóda (okrem spektrofotometrického stanovenia) v procese validácie 

získaných výsledkov pri stanovení uránu vo vzorke prírodnej liečivej vody pomocou novej 

elektrochemickej metódy -  adsorptívnej rozpúšťacej chronopotenciometrie. 

 
 

3.2.5.3 Elektrochemické metódy  
 

 

Jednou zo skupín mimoriadne účinných analytických metód na stanovenie iónov 

v roztoku ako aj na rozlíšenie iónov s rozdielnymi oxidačnými číslami sú elektrochemické 

metódy. Zaznamenávajú sa pri nich pomerne jednoducho merateľné veličiny: potenciál 

(potenciálový rozdiel), prúd, vodivosť a elektrický náboj. Medzi základné typy 

elektrochemických metód patria: potenciometria, elektrogravimetria, coulometria, 

polarografia, voltametria a konduktometria (ČAKRT a kol., 1989). Za posledné desaťročia 

sa kombináciou neustále rozširovanej škály elektród, senzorov a stabilizátorov ako 

i zdokonaľovaním aplikovanej výpočtovej techniky vytvoril rozsiahly súbor jednotlivo 

definovateľných metód.  

 

V nedávno publikovanom revuálnom článku sú elektrochemické stanovenia 

rozdelené nasledovne: anodická rozpúšťacia (stripovacia) voltametria, rovnovážna 

adsorpčná katodická rozpúšťacia voltametria s konkurenčným ligandom, rozpúšťacia 

chronopotenciometria, rozpúšťanie bez rovnovážneho Nernstovho gradientu 

a voltametrické merania (PESAVENTO a kol., 2009). 

 

Pri posudzovaní kvality analytických metód hrajú významnú úlohu predovšetkým 

nasledujúce ukazovatele: medza detekcie a stanoviteľnosti (LOD a LOQ), presnosť, 

finančná dostupnosť zariadení a cena jednotlivého stanovenia vrátane potreby chemikálií, 

náročnosť obsluhy, šírka palety stanoviteľných analytov totožným zariadením, selektivita 

stanovenia a možnosti eliminovania interferencií, požiadavky na lokalizáciu zariadení, 

nutnosť a náročnosť predúpravy vzoriek a zakoncentrovania analytu.  Splnenie nárokov 

vyplývajúcich z viacerých hore uvedených požiadaviek jediným zariadením (jedinou 

metódou) často naráža na problémy. Riešenie sa ponúka v optimalizácii miery dôležitosti 

jednotlivých požiadaviek pre danú analýzu resp. pre danú matricu.  
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3.2.5.3.1 Voltametrické stanovenie uránu 
 

Medzi najvhodnejšie elektrochemické metódy aplikovateľné na stanovenie kovov 

v prírodných vzorkách zaraďujú Ure a Davidson anodickú a katodickú rozpúšťaciu 

voltametriu (URE a DAVIDSON, 2002). Ich názor je podporený v súčasnosti značným 

počtom publikácií, ktorých podstata spočíva v návrhu a validácii  analytických metód 

patriacich do tejto skupiny (MEN a kol., 2005; REHACEK a kol., 2005; MULLER, 1996).             

 

Voltametria je elektroanalytická metóda, pri ktorej sa sleduje závislosť elektrického 

prúdu tečúceho pracovnou elektródou ponorenou v analyzovanom roztoku od jej 

potenciálu meniaceho sa v čase (obyčajne lineárne s časom rastie alebo klesá). Ak na 

pracovnej elektróde nie je látka, ktorá by sa redukovala alebo oxidovala, je elektróda 

spolarizovaná a tečie ňou iba kapacitný, teda nabíjací prúd. Ak sa do blízkosti pracovnej 

elektródy dostane látka, ktorá sa pri určitom potenciáli oxiduje alebo redukuje 

(depolarizátor), dôjde k depolarizácii elektródy a začne ňou pretekať prúd faradayický. 

Veľkosť zodpovedajúceho anodického alebo katodického prúdu je mierou koncentrácie 

depolarizátora (analytu) (LEXA a ŠTULIK, 1983). 

 

Počas voltametrického stanovenia môže byť nahromadená vrstva analytu 

rozpustená buď smerom ku kladným hodnotám potenciálov - anodická stripovacia 

voltametria (ASV) alebo k záporným hodnotám potenciálov - katodická stripovacia 

voltametria (CSV) (BEINROHR a kol., 1994). 

 

Elektrochemická rozpúšťacia analýza sa v praxi často využíva na analýzu nečistôt 

vo veľmi čistých materiáloch, morských a sladkých vodách ako aj v ovzduší v súvislosti so 

znečisťovaním životného prostredia. Výhodné je jej využitie na stopovú analýzu kovov 

najmä Bi, Cu, Tl, Cd, Sn, In, Zn, Ag, Hg, As, Sb, Se a iných. Z organických látok sa 

pomocou ASV a CSV stanovujú látky ako nitrobenzén, dinitronaftalén, rôzne herbicídy, 

anestetiká (KONVALINA a VYTŘAS, 2001; LOCATELLI a TORSI, 2001). 

 

Veľké množstvo publikovaných prác v tejto oblasti naznačuje, že ani 

elektrochemické stanovenie uránu nezostalo bez povšimnutia. Nasledovná časť prináša 

stručný prehľad o rôznych typoch testovaných elektród, pracovných elektrolytoch, 

komplexačných činidlách, nahromadzovacích potenciáloch a časoch ako aj 

o koncentračných rozsahoch zistených využitím techník rozpúšťacej voltametrie. 
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Farias a Ohara použili rozpúš ťaciu voltametriu  na stanovenie uránu založenú na 

adsorpcii komplexu uránu s  4-(2-pyridylazo)-rezorcinol na kvapkovej ortuťovej elektróde. 

Získané signály boli lineárne v koncentračnom rozsahu od 9,3.10-9 mol dm-3 do 3,0.10-6 

mol dm-3 (FARIAS a OHARA, 1991).  

 

Gholivand a Nassab stanovovali urán metódou adsorpčnej katodickej rozpúšťacej 

voltametrie (AdCSV ) v prítomnosti kyseliny benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylovej na 

kvapkovej ortuťovej elektróde. Urán stanovili v  prírodnej vzorke morskej vody ako aj 

v modelových roztokoch. Študovali tiež vplyv pH, akumulačného potenciálu a času 

akumulácie na citlivosť a selektivitu stanovenia. Signály získané pri akumulácii s dĺžkou 

trvania 120 s  boli priamo úmerné stanovovanej koncentrácii v rozsahu od 1,19 do 40,16 

µg dm-3. Autori preskúmali aj interferenčný vplyv vybraných katiónov Pb2+, V5+, Ni2+, Zn2+, 

Cd2+ a Cu2+ na stanovenie uránu (GHOLIVAND a NASSAB, 2005). 

 

V ďalšej práci Gholivand a kol. využili skutočnosť, že U(VI) tvorí komplex aj s 2,6-

pyridíndikarboxylovou kyselinou, ktorým je možné vysoko selektívne a citlivo stanoviť urán 

pomocou AdCSV . Pracovnou elektródou v tomto prípade bola tiež kvapková ortuťová 

elektróda. Autori zisťovali vplyv viacerých faktorov (pH, koncentrácie ligandu, 

akumulačného potenciálu a času akumulácie) na citlivosť a selektivitu stanovenia. Limitná 

stanoviteľná koncentrácia uránu dosiahnutá pri optimalizovaných experimentálnych 

podmienkach (150 s akumulácia) predstavovala hodnotu 0,27.10-9 mol dm-3. Nameraný 

signál bol úmerný koncentrácii uránu v rozsahu od 1.10-9 do 1,2.10-7 mol dm-3 

(GHOLIVAND a kol., 2005).  

 

Na stanovenie uránu pomocou AdCSV na kvapkovej ortuťovej elektróde bol použitý 

aj uránový komplex s aluminónom. Išlo o simultánne stanovenie U a Zn za prítomnosti 

močoviny po 180-200 sekundovej akumulácii pri potenciáli 0,05 V. Ako podporný 

elektrolyt sa osvedčil CH3COONa (0,1 mol dm-3, pH 6,5 – 7,0), pričom koncentrácia 

aluminónu predstavovala 1.10-6 mol dm-3. Močovina hrala úlohu maskovacej látky pre 

prípadnú interferenciu iných prítomných iónov (CHA a kol., 2000). 

 

Pomocou AdCSV  bol stanovený aj komplex uránu a sodnej soli Mordantovej 

červene 19 na kvapkovej ortuťovej elektróde. Získané signály boli úmerné koncentrácii 

uránu v rozsahu od 4.10-8 do 5.10-6 mol dm-3 (CHOI a kol., 2000). 
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Komersová a kol. stanovili koncentráciu uránu pomocou AdCSV v komplexe 

s arzenázo III na kvapkovej ortuťovej elektróde. Študovali vplyv pH, koncentrácie 

elektrolytu, vplyv akumulačného času a potenciálu. Podporným elektrolytom bol roztok 

KCl v HCl (0,1 mol dm-3) s hodnotou pH 1,8  s prídavkom komplexačného činidla (5,7.10-7 

mol dm-3). Akumulačný potenciál mal hodnotu 0 V. Po akumulácii s dĺžkou trvania 120 s 

boli získané signály priamoúmerné stanovovanej koncentrácii uránu do 1.10-8 mol dm-3 

(KOMERSOVÁ a kol., 1998).  

 

Stanovenie uránu pomocou AdCSV bolo realizované aj v komplexe s kyselinou 

chloranilovou (2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-1,4-benzochinón). Ďalším krokom pri tomto 

štúdiu bolo určenie vplyvu vybraných prvkov (molybdénu, antimónu a vanádu) na 

stanovenie uránu. Detekčný limit pre urán predstavoval hodnotu 0,18 µg dm-3, pre vanád 

0,14 µg dm-3, pre antimón 0,27 µg dm-3 a pre molybdénu 0,07 µg dm-3(SANDER a kol., 

1995, SANDER, 1999). 

 

Piech a kol., stanovovali urán s aplikáciou striebornej elektródy potiahnutej 

ortuťovým filmom pomocou diferen čnej pulzovej AdCSV . Optimalizovali pritom 

nasledovné parametre stanovenia: akumulačný čas, výšku signálu a koncentráciu 

pracovného elektrolytu, ktorý obsahoval zmes 60 µL HNO3 (1:10) a 25 µL  kyseliny 

chloranilovej (0,01 mol dm-3) vo vode. Táto metóda umožňuje stanoviť urán s veľmi 

dobrou reprodukovateľnosťou do koncentrácie 12 ng dm-3 po akumulácii s dĺžkou trvania 

120 s (PIECH a kol., 2007).   

 

El-Maali a El-Hady použili na stanovenie uránu cyklickú rozpúš ťaciu voltametriu. 

Využili pritom tvorbu komplexu uránu s kys. 4-(2-hydroxyetyl)-1-piprazín etán sulfónovou 

(HEPES). Komplex akumulovali v prítomnosti HClO4 (0,02 mol dm-3) pri pH 4,0 

a akumulačnom potenciáli 0,1 V na sklenej uhlíkovej elektróde. Získané výsledky boli 

úmerné stanovovanej koncentrácii 1.10-9 mol dm-3. Autori sledovali aj interferencie 

vybraných druhov iónov kovov (Cu2+, Fe3+, Al3+ a Mg2+) (EL-MAALI a EL-HADY, 1999). 

 

3.2.5.3.2 Voltametrické stanovenia uránu v komplexo ch s kupferónom  
 

Z hľadiska vývoja novej elektrochemickej metódy stanovenia uránu, ktorá je 

založená na adsorpcii a následnom rozpúšťaní vytvoreného komplexu urán - kupferón na 

pracovnej elektróde, predstavujú nižšie uvedené publikácie východiskové oporné body. 

Tieto bolo potrebné brať do úvahy, samozrejme s prihliadnutím na možnosti nami 
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využívaného elektrochemického analyzátora typu EcaFlow (fy ISTRAN) a komunikačného 

softvéru. 

 

Pre lepšiu prehľadnosť činidiel používaných pri elektrochemickom stanovení uránu 

prináša Obr. 2 prehľadný zoznam ich štruktúrnych vzorcov. 
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Obr. 2: Preh ľad štruktúrnych vzorcov činidiel používaných pri elektrochemickom 
stanovení uránu 
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Korolczuk a kol. realizovali štúdium stanovenia U(VI) pomocou AdCSV , a to 

aplikáciou elektródy s oloveným filmom. Komplex U(VI) s kupferónom akumulovali za 

prítomnosti octanového tlmivého roztoku (pH 4,2) pri potenciáli – 0,65 V. Autori 

experimentovali s neodvzdušnenými roztokmi. Získané signály aplikovanej analytickej 

sústavy pri čase akumulácie 180 s boli priamo úmerné stanovovanej koncentrácii v 

rozsahu od 5.10-10 do 2.10-8 mol dm-3. Určená relatívna štandardná odchýlka 

predstavovala pri koncentrácii 2.10-8 mol dm-3 4,3 % (KOROLCZUK a kol., 2006).   

 

Kupferón bol použitý aj na stanovenie uránu pomocou AdCSV na uhlíkovej 

elektróde potiahnutej bizmutom (KEFALA a kol., 2006 a LIN a kol., 2005). Lin a kol. 

akumulovali na takejto elektróde komplex uránu s kupferónom pri potenciáli – 0,3 V. 

Študovali tiež vplyv pH roztoku, koncentrácie kupferónu a akumulačného času 

a potenciálu na stanovenie uránu. Výsledky potvrdili, že kupferón vystupuje v systéme 

ako komlexotvorné aj oxidačné činidlo (LIN a kol., 2005). Procesy odohrávajúce sa na 

elektróde môžeme potom zapísať nasledovne pomocou vzťahov (1-5) (PANELI a kol., 

1995): 

[ ]kkupferónVIUkupferónVIU −→+ )()(                                 (1) 

[ ] [ ]adsk kupferónVIUkupferónVIU −→− )()(                              (2) 

[ ] [ ]adsads kupferónVUekupferónVIU −→+− − )()(                         (3) 

[ ] [ ]adsads kupferónIIIUekupferónVU −→+− − )(2)(                       (4) 

)()( redkupferónoxkupferón →                                       (5) 

 
 

Paneli a kol. podrobne študovali mechanizmus redukcie komplexu uránu 

s kupferónom rozpúšťacou voltametriou a cyklickou voltametriou. Zistili, že ióny U(VI) vo 

forme  adsorbovaného  komplexu s  kupferónom boli  redukované na  U(V) pri  potenciáli 

– 0,46 V (PANELI a kol., 1995). 

 

Wang a kol. porovnali elektrochemické stanovenie uránu s kupferónom a inými 

vybranými komplexačnými činidlami (propylgalátom (PG), N-benzoyl-N-

fenylhydroxylamínom (BPA) a oxínom) na uhlíkovej elektróde s vrstvou ortuti. Všetky 

skúmané ligandy umožňujú stanoviť urán v nízkych koncentráciách (µg dm-3) už pri 

krátkych akumulačných časoch. Zistili, že citlivosť študovaných činidiel klesá 

v nasledovnom poradí: PG > kupferón > oxín > BPA (WANG a kol., 1994). 
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Stanovenie uránu v komplexe s kupferónom bolo realizované aj metódou 

adsorp čnej rozpúš ťacia potenciometrie . Pracovnou elektródou bola uhlíková elektróda 

potiahnutá ortuťou. Komplex uránu s kupferónom (5.10-6 mol dm-3) sa akumuloval v 

prítomnosti octanového tlmivého roztoku (0,05 mol dm-3)  pri pH 4,2. Akumulačný čas bol 

20 s a akumulačný potenciál mal hodnotu – 0,05 V (WANG a kol., 1994).  

 

Wang a kol. študovali stanovenie uránu metódou AdCSV , a to zmenou viacerých 

faktorov vplývajúcich na stanovenie. Išlo hlavne o zmeny koncentrácie kupferónu, zmeny 

koncentrácie iónov kovov (Fe(III), U(VI), Cr(VI), V(V) a Bi(III)) a zmeny času akumulácie 

(WANG a kol., 1997).  

 

3.2.5.3.3 Rozpúš ťacia chronopotenciometria 
 

Rozpúšťacia (stripovacia) chronopotenciometria je dvojkrokovou metódou, kde prvý 

krok pozostáva z nahromadzovania, počas ktorého sú ióny kovov redukované alebo ich 

komplexy sorbované pri konštantnom potenciáli za stanovenú dobu. Druhým krokom je 

samotné rozpúšťanie, pričom sa registruje zmena potenciálu pracovnej elektródy 

v priebehu rozpúšťania (E = f(t)) (ISTRAN, 2007, PESAVENTO a kol., 2009). 

 

Nahromadená vrstva je rozpúšťaná  buď elektrochemicky použitím konštantného 

rozpúšťacieho prúdu (galvanostatické stanovenie ) alebo chemicky použitím oxidačného 

činidla (potenciometrická stripovacia analýza ). V oboch prípadoch sa zaznamenáva 

a vyhodnocuje zmena potenciálov pracovnej elektródy (BEINROHR a kol., 1994, 

KONVALINA a VYTŘAS, 2001). 

 

Zmena potenciálu má tvar oxidačno – redukčnej titračnej krivky. Z tejto závislosti 

možno zistiť hodnotu tzv. chronopotenciometrického prechodového času τ (τ = t2 – t1), 

ktorý zodpovedá dobe trvania, za ktorú sa rozpustí analytu vylúčený na pracovnej 

elektróde. Chronopotenciometrický prechodový čas je možné vypočítať podľa vzťahu (6): 

 

                                               
stripI

RzFcV=τ                                                           (6) 
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kde: 

 
Prechodový čas (τ) je priamo úmerný koncentrácii analytu vo vzorke a nepriamo 

úmerný rozpúšťaciemu prúdu. Namerané  hodnoty potenciálu sa ukladajú do pamäte 

počítača a  pôvodná závislosť E = f(t) sa pretransformuje na závislosť dt/dE = f(E). Pri 

rozpúšťaní depozitu konštantným prúdom je analytickým signálom časová zmena 

potenciálu pracovnej elektródy – chronopotenciogram (MAMANTOV a kol., 1977; 

ISTRAN, 2007). 

 

Meranou veličinou je teda potenciál ako funkcia času E = f(t), ktorý sa matematicky 

transformuje na závislosť dt/dE = f(E), kde sa namiesto rozpúšťacích vĺn objavia 

rozpúšťacie píky. Integrovaním rozpúš ťacieho píku sa získa priamo hodnota 

chronopotenciometrického prechodového času  (GARAJ a kol., 1987). 

 

Elektródy z tuhých materiálov vykazujú pri elektrochemických meraniach všeobecne 

horšie vlastnosti oproti ortuťovým elektródam. Jednou z hlavných experimentálnych 

komplikácií pri ich používaní je náchylnosť elektródy k oxidácii, ktorej sa nevyhnú ani 

elektródy z najušľachtilejších kovov. Povrchové oxidy potom brzdia rýchlosť elektródovej 

reakcie a majú nepriaznivý vplyv aj na hodnoty prechodových časov. V súčasnosti sú pri 

praktickej analytickej aplikácii v elektrochemických rozpúšťacích analyzátoroch používané 

prevažne elektródy z rôznych foriem uhlíka, ktoré javia nižšiu náchylnosť k oxidácii ako 

kovové elektródy (AYDIN a YAHAYA, 1992).  

 

3.2.5.3.4 Galvanostatický chronopotenciometer typu EcaFlow model 150 GLP 
 

Vzhľadom k tomu, že súčasťou predkladanej dizertačnej práce je návrh a validácia 

novej aplikácie stanovenia uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou 

v modelových roztokoch a v prírodnej liečivej vode, uvádzame na tomto mieste stručný 

opis zariadia EcaFlow 150 Model GLP (fy Istran, SR).  

R – elektrochemický výťažok (ak sa stanovovaná látka, príp. látky, nevylučujú 
kvantitívne na pracovnej elektróde (R<1) hodnota R sa určuje experimentálne 
pomocou kalibrácie), 

z – nábojové číslo elektródovej reakcie počas rozpúšťacieho kroku, 

F – Faradayova konštanta (96 485,3415 C mol-1), 

c – koncentrácia analytu vo vzorke, 

V – objem analyzovanej vzorky, 

Istrip – rozpúšťací prúd. 
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EcaFlow 150 Model GLP (Obr. 3) je elektrochemický analyzátor s prepínateľným 

potenciostatom a galvanostatom a možnosťou merania chronopotenciometrických 

prechodových  časov  > 1 ms. Detailný opis jednotlivých častí predmetného zariadenia 

ako i jeho cely uvádzame v Prílohe 1 na Obr. P1-1 a P1-2.    

 

Jednou z podstatných výhod tohto prístroja je použitie princípu flow injection, t.j. 

prietokového systému, čím sa výrazne znižuje množstvo požadovaného objemu vzorky, 

ako aj chemických reagentov potrebných pre uskutočnenie analýzy. Na základe 

aplikačných listov vypracovaných pre túto elektrochemickú analytickú sústavu je zrejmé, 

že bola vyvinutá predovšetkým pre stanovenie ťažkých a toxických kovov v prírodných 

vzorkách, resp. vo vzorkách odpadových vôd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 3: Poh ľad na elektrochemické zariadenie EcaFlow model 150 GLP (Istran, SR) 
 

Medzi významné možnosti využitia prístroja EcaFlow model 150 GLP patrí napr. 

bezkalibračná (absolútna) metóda stanovenia stopových koncentrácií niektorých ťažkých 

kovov (Hg, As, Se, Zn, Cd, Pb, Cu, Mn), priame stanovenie celkového arzénu v rôznych 

typoch vzoriek, napr. vody, technologické kvapaliny, potraviny a meranie stopových 

množstiev arzénu v roztokoch kademnatých solí (http://www.istran.sk).  

 

Zariadenie EcaFlow 150 Model GLP je prepojené s počítačovou jednotkou a 

ovládané pomocou softvéru EcaFlow (verzia 2.3q).  Na Obr. 4 je znázornené základné 

komunikačné okno s vyvolaným zadávacím oknom pre nastavenie jednotlivých 

parametrov elektrochemického merania. 
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Obr. 4: Základné komunika čné okno softvéru EcaFlow (verzia 2.3q) 
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  

4.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A MATERIÁLY 
 
argón 4.6 stlačený (MESSER, SR); arzenázo III  (Fluka, Rakúsko); BaCl2 p.a. 

(LACHEMA, ČR); brómtymolová modrá  (LACHEMA, ČR); CaCO3 p.a. (LACHEMA, ČR); 

CdCl 2 p.a.  (LACHEMA, ČR);  CsCl  p.a. (SERVA, Nemecko);  demineralizovaná voda  

(χ < 0,054 µS cm-1); eriochromová čerň T (LACHEMA, ČR); etanol  p.a. (Mikrochem, 

SR); fenolftaleín (LACHEMA, ČR); H2O2 p.a. (Mikrochem, SR); H2SO4 p.a. (Mikrochem, 

SR); H3BO3 p.a. (LACHEMA, ČR); HCl p.a. (Mikrochem, SR); HNO3 p.a. (Mikrochem, 

SR); CH3COO(UO2)2⋅⋅⋅⋅2H2O  p.a. (LACHEMA, ČR); CH3COOH, ľadová  p.a. (Mikrochem, 

SR); CH3COONa p.a. (LACHEMA, ČR); chelatón 3  p.a. (LACHEMA, ČR); K2Cr2O7 

(LACHEMA, ČR); kupferón  p.a. (97 %) (Sigma-Aldrich, USA); kyselina vínna  p.a. 

(LACHEMA, ČR); MgSO4 p.a. (LACHEMA, ČR); montmorillonit K-10  (Aldrich, 

Švajčiarsko); Na4P2O7 · 10 H2O (LACHEMA, ČR); NaF (Mikrochem, SR); NaOH p.a. 

(LACHEMA, ČR); NH3 p.a. (Mikrochem, SR); NH4Cl p.a. (LACHEMA, ČR); (NH4)2 Fe 

(SO4)2 p.a. (LACHEMA, ČR); R001c – pracovný elektrolyt na acetátovej báze s obsahom 

Na2SO4, koncentrát (Istran, SR); R008 – pracovný elektrolyt na acetátovej báze 

s obsahom NaCl (Istran, SR); silikagél 60 , 0,2 – 0,5 mm (Merck, Nemecko); SrCl 2 p.a. 

(LACHEMA, ČR); štandardný roztok Ca pre AAS  (1000 mg dm-3) (Fluka, Švajčiarsko); 

štandardný roztok Cu  (CertiPur) (1001 ± 2 mg dm-3) (Merck, Nemecko); štandardný 

roztok Fe pre AAS  (TraceCERT) (1000 ± 4 mg dm-3) (Fluka, Švajčiarsko); štandardný 

roztok La pre AAS  (1021 mg dm-3) (Fluka, USA); štandardný roztok Mg pre AAS  (1000 

mg dm-3) (Fluka, Švajčiarsko); štandardný roztok Mn pre AAS  (TraceCERT) (999 ± 4 

mg dm-3) (Fluka, Švajčiarsko); štandardný roztok Sr  (CertiPur) (999 ± 2 mg dm-3) 

(Merck, Nemecko); štandardný roztok Zn  (CertiPur) (1001 ± 2 mg dm-3) (Merck, 

Nemecko); Th(NO3)4 p.a. (dodaný z PRIF UK); Triton - X100  (dodaný fy Istran, SR); 

UO2(NO3)2⋅⋅⋅⋅6H2O (Chemapol, ČR); ZnCl 2 p.a. (LACHEMA, ČR); 1,10 – fenantrolín  

(LACHEMA, ČR). 

roztok 65ZnCl2 (4,901 MBq g-1, 50 mg ZnCl2 v HCl (3 g dm-3)) (ČMI, Inspektorát pro 

ionizující záření, Praha, ČR); roztok 85SrCl2 (3,794 MBq g-1, 20 mg SrCl2 v HCl (3 g dm-3)) 

(ČMI, Inspektorát pro ionizující záření, Praha, ČR); roztok 109CdCl2 (3,937 MBq g-1, 50 mg 

CdCl2 v HCl (3 g dm-3) ) (ČMI, Inspektorát pro ionizující záření, Praha, ČR); roztok 137Cs  

(980 Bq cm-3), pH 7,0 upravené pomocou Tris HCl (dar VÚJE, Trnava, SR); 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 57 

4.2 POUŽITÉ POMÔCKY A PRÍSTROJE 
 

analytické váhy JL-200  (CHYO, Japonsko);  

automatické mikropipety (1-10 µl, 2-20 µl,  20-100 µl, 100 – 1000 µl) (BIOHIT, Fínsko); 

centrifuga MLW T62  (Engelsdorf, Nemecko); 

centrifuga Universal 320R  (HETTICH ZENTRIFUGEN, Nemecko); 

EcaFlow model 150 GLP,  cela typu 353 C  s amalgámovou elektródou (E-T/Ag ) resp. 

cela typu 104  s makropórovou elektródou s čistým uhlíkom (E-104 C) alebo 

s makropórovou uhlíkovou elektródou s latentnou vrstvou ortuti (E-104 L)  a 

vyhodnocovacím programom EcaFlow 2.3q (Istran, SR); 

laboratórna sušiare ň UM 40 (MEMMERT, Nemecko); 

laboratórna trepa čka Kavalier LT1  (SKLÁRNY KAVALIER, ČR); 

laboratórne výhrevné hniezda LTHS 1 000  (BRNĚNSKÁ DRUTĚVA, ČR); 

multimeter pH 330i/SET s kompatibilnou pH elektródou Sentix 81 (WTW, Nemecko); 

pH meter Checker 3  (HANNA INSTRUMENTS, Portugalsko); 

predvažovacie váhy Owa Labor 34011  (VEB WÄGETECHNIK RAPIDO, Nemecko); 

scintila čný gamaspektrometer  so studnicovým NaI(Tl) kryštálom, priemer studnice (φ) 

20 mm, hĺbka 40 mm (Scionix, Holandsko) s vyhodnocovacím programom 

Scintivision32 (Ortec, USA); 

scintila čný gamaspektrometer  so studnicovým NaI(Tl) kryštálom, priemer studnice (φ) 

25,4 mm, hĺbka 50,8 mm (Scionix, Holandsko) s vyhodnocovacím programom 

Scintivision32 (Ortec, USA); 

Simplicity 185  - zariadenie na prípravu demineralizovanej vody pre analytické účely,  

χ < 0,054 µS cm-1 (Millipore, USA); 

Termostat ECOLINE 011  (LAUDA, Nemecko); 

Test Tube Shaker  (VWR International, Nemecko); 

UV-VIS spektrofotometer Cary 50 Bio  (VARIAN, Austrália). 

 

4.3 POUŽITÉ VZORKY 
 

Študované vzorky slovenského lignitu  boli po konzultácii s banskými odborníkmi 

odobraté na troch odberových miestach v Bani Čáry, a.s, pričom sme brali do úvahy 

možné rozdiely v zložení a iných parametrov lignitu v rámci jedného ložiska. Na všetkých 

odberových miestach (pozri Obr. 5) sme odobrali približne 5 kg lignitu, a to vždy v dolnej 
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časti banskej šachty. Na druhom odberovom mieste sme na porovnanie odobrali aj vzorku 

lignitu z hornej časti banskej šachty (Lignit 2).  

 

 
Obr. 5: Banská mapa ložiska lignitu na Záhorí s vyz načenými miestami  

odberu vzoriek (Baňa Čáry, a.s.) 
 

Vzorky z jednotlivých odberových miest boli potom podrvené plastovým náradím na 

menšie kusy, vysušené na vzduchu a pomleté na guľovom mlyne (FRITSCH, Nemecko), 

čím sa zabezpečila aj ich homogenizácia. Následne sme vzorky presitovali, pričom na 

ďalšie analýzy (ak nie je uvedené inak) sa používala len veľkostná frakcia < 2 mm. 

Označenie vzoriek slovenského lignitu používané v tejto práci je uvedené v Tab. 4. 

 

Tab. 4: Označenie vzoriek slovenského lignitu a identifikácia mi est ich odberu 
 

Označenie vzorky  Odberové miesto  Banský záznam odberu  
Lignit 1 1. ODBER 109/102 (D) 
Lignit 2  2. ODBER 109/201 (H) 
Lignit 3  2. ODBER 109/201 (D) 
Lignit 4  3. ODBER 109/302 (D) 

 

Okrem slovenského lignitu bola na porovnanie základných charakteristík mladého 

uhlia študovaná aj vzorka lignitu z južnej Moravy , oblasť Mikulčice. Tú sme získali 

z Výskumného ústavu anorganickej chemie v Ústí nad Labem (ČR) a v práci je označená 

ako Lignit M . Štandardným referenčným materiálom pri štúdiu charakterizácie uvedených 

lignitov bol Leonardit (Gascoyne, Severná Dakota, USA) získaný z IHSS (St. Paul, 
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Minnesota, USA). Na všetky analýzy oboch týchto vzoriek boli použité ich zrnitostné 

frakcie < 2 mm. 

 

 Miera sorpcie slovenského lignitu bola porovnaná aj s ďalšími sorpčnými materiálmi. 

Na tento účel sme testovali prírodný klinoptilolit (Nižný Hrabovec, SR) a komerčne 

dostupný ílový minerál montmorillonit K-10  (Aldrich). Na sorpčné pokusy uvedených 

matríc sme použili ich zrnitostné  frakcie  < 0,02 mm.   

 

Na validáciu novej metódy stanovenia uránu vo vodách adsorptívnou rozpúšťacou 

chronopotenciometriou sme použili prírodnú liečivú horkú vodu Šaratica (MARILA 

BALÍRNY, a.s., Praha; provozovna Ondrášov, ČR), ktorá je bežne komerčne dostupná 

v maloobchodnej sieti a lekárňach v hnedých PET fľašiach s objemom 0,5 dm3. Výťah 

z analýzy uskutočnenej RLPLZ Mariánske Lázne (august 2007) uvedený na obale 

výrobku uvádza, že obsah rozpustených pevných látok v danej vode predstavuje hodnotu 

12 785 mg dm-3. Súčasťou analýzy chemického zloženia tejto prírodnej vody bolo aj 

stanovenie koncentrácií vybraných iónov, ktoré sú uvedené v Tab. 5. Výrobca tiež 

deklaruje mikrobiálnu stabilizáciu vody, ktorá bola zaistená membránovou filtráciou.   

 

Tab. 5: Koncentrácie vybraných katiónov a aniónov v  prírodnej lie čivej horkej vode Šaratica  
              uvedené výrobcom na obale 
 

Koncentrácia katiónov  
[mg dm -3] 

Koncentrácia aniónov  
[mg dm -3] 

Na+ 2 117 SO4
2¯ 8 383 

Mg2+ 861 HCO3
¯ 517 

Ca2+ 268 Cl¯ 78,6 

K+ 29 F¯ 1,52 
 

 

4.4 CHARAKTERIZÁCIA LIGNITU A SORP ČNÉ EXPERIMENTY  

4.4.1 Stanovenie zostatkovej vlhkosti, popola, mern ého povrchu  
              a organických prvkov lignitov 
 

Pre všetky študované vzorky lignitov a Leonarditu boli urobené základné analýzy, 

ktoré predstavujú príspevok k ich komplexnej charakterizácii. Z tohto dôvodu bola vo 

vzorkách gravimetricky stanovená zvyšková vlhkosť pri 105 °C a žíhaním pri 900 °C sa 

zistil obsah popola. Analýzy boli realizované na Výzkumnom ústave anorganickej chemie 

(Ústí nad Labem, ČR).  
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Merný povrch lignitov a Leonarditu bol stanovený na základe metódy BET - izotermy 

s adsorpciou N2. Analýza zastúpenia organických prvkov (C, H N, O, S) vo vzorkách bola 

robená pomocou Analyzátora prvkov typu PE 2400 (Perkin Elmer). Uvedené merania boli 

uskutočnené na Výzkumnom ústave hnědého uhlí (Most, ČR).  

 
 

4.4.2 Analýza vybraných anorganických prvkov a ur čenie kryštalických    
           foriem anorganickej fázy lignitov 
 
 Pre neenergetické využitie lignitu je veľmi potrebné poznať predovšetkým 

zastúpenie ťažkých kovov v tejto prírodnej surovine. Z tohto dôvodu bolo vo vzorkách 

slovenského lignitu (Lignit 1, Lignit 2, Lignit 3 a Lignit 4) stanovené zastúpenie vybraných 

kovov (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn) pomocou ICP-OES. Stanoveniu sa podrobili 

vzduchosuché vzorky. Merania boli realizované fy UIS Ungarn, Laboratórne analýzy 

a služby, s.r.o. (Mosonmagyaróvár, Maďarsko). Ide o dcérsky podnik nemeckého ústavu 

Umweltinstitute Synlab. 

 

Kryštalické formy anorganickej fázy vzoriek slovenského lignitu (Lignit 1, Lignit 2, 

Lignit 3, Lignit 4) ako aj vzorka juhomoravského lignitu (Lignit M) a Leonarditu boli 

identifikované pomocou röntgenového difraktometra typu X´Pert Pro (PANAnalytical, 

Holandsko). Analýza bola uskutočnená na Ústave analytickej chemie Vysokej školy 

chemicko-technologickej (Praha, ČR).  

 

4.4.3 Gamaspektrometrická analýza lignitov a leonar ditu 
 

Vzorky slovenského lignitu (Lignit 1, Lignit 2, Lignit 3 a Lignit 4) ako aj Lignit M 

a Leonardit boli podrobené gamaspektrometrickej analýze, pričom sa zisťovala špecifická 

aktivita vybraných prírodných (40K, 226Ra a 228Ac) a antropogénnych (137Cs a 60Co) 

rádionuklidov. Merania boli realizované na gamaspektrometrickom mnohokanálovom 

analyzátore typu Canberra 35 Plus s germániovým polovodičovým detektorom IGC 30 

z čistého germánia v laboratóriu Odboru ochrany zdravia pred žiarením, Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Bratislave. 
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4.4.4 Určenie zastúpenia celkových a vo ľných humínových kyselín v  
           lignitoch 
 

Stanovenie celkových humínových kyselín (wHA,t ) a voľných humínových kyselín 

(wHA,f ) podľa záväznej platnej STN ISO 5073 sme realizovali pre vzorky lignitov (Lignit 1, 

Lignit 2, Lignit 3 Lignit 4 a Lignit M) a Leonardit. Vzorky boli pred analýzou vysušené pri 

105 °C do konštantnej hmotnosti. Ur čenie zastúpenia celkových a voľných humínových 

kyselín sme pre každú vzorku realizovali pomocou dvoch paralelných stanovení. Princíp 

stanovenia humínových kyselín je založený na oxidácii uhlíka v získanom extrakte lignitu 

pomocou dichrómanu draselného, ktorého prebytok sa zistí titráciou odmerným roztokom 

síranu železnato-amónneho. 

 

Pri stanovení w HA,t sme postupovali nasledovne. Do banky (250 cm3) sme navážili 

presne asi 0,2 g vzorky lignitu resp. Leonardit, pridali sme 150 cm3 alkalického 

extrakčného roztoku Na4P2O7, zmes sme dôkladne premiešali a vložili sme ju na 2 h do 

vriaceho vodného kúpeľa s občasným premiešaním. Potom sme obsah banky ochladili na 

laboratórnu teplotu a extrakt sme kvantitatívne preniesli do odmernej banky (200 cm3), 

doplnili demineralizovanou vodou po rysku a následne prefiltrovali. Z filtrátu sme odobrali 

5 cm3, pridali sme 5 cm3 oxidačného roztoku K2Cr2O7 a opatrne 15 cm3 H2SO4 (konc.). 

Banku sme znovu umiestnili do vriaceho vodného kúpeľa na 30 minút, jej obsah sme 

potom ochladili na laboratórnu teplotu a zriedili demineralizovanou vodou na 100 cm3. 

Extrahovaný uhlík  sme titrovali 0,1 M (NH4)2Fe(SO4)2 (štandardizovaný pomocou K2Cr2O7 

v kyslom pH na 1,10-fenantrolín) do tehlovo červenej farby. Na slepý pokus sme zobrali 5 

cm3 alkalického extrakčného roztoku Na4P2O7, pridali sme 5 cm3 oxidačného roztoku 

K2Cr2O7 a opatrne 15 cm3 H2SO4 (konc.).  Ďalej sme postupovali ako je uvedené vyššie 

pri analýze vzorky. Na základe zistenej spotreby titračného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 pre 

analyzovanú vzorku a pre slepý pokus sme vypočítali podľa vzťahu (7) zastúpenie 

celkových humínových kyselín (wHA, t) v študovaných lignitoch a Leonardite. 

 

Postup stanovenia w HA,f v študovaných vzorkách lignitov a Leonardite je veľmi 

podobný stanoveniu wHA,t. Jediný rozdiel pri stanovení predstavuje používaný extrakčný 

roztok. V tomto prípade sme k návažku presne asi 0,2 g vzorky pridali 150 cm3 

extrakčného roztoku NaOH. Zmes sme dôkladne premiešali a vložili na 2 h do vriaceho 

vodného kúpeľa s občasným premiešaním. Ďalší postup spracovania vzorky bol totožný 

s vyššie uvedeným. Slepý pokus sme pripravili pomocou 5 cm3 extrakčného roztoku 

NaOH s prídavkom 5 cm3 oxidačného roztoku K2Cr2O7 a 15 cm3 H2SO4 (konc.). Ďalej sme 
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postupovali ako je uvedené pri analýze vzorky. Zo zistenej spotreby titračného roztoku 

(NH4)2Fe(SO4)2 pre analyzovanú vzorku a pre slepý pokus sme podľa vzťahu  (7) 

vypočítali zastúpenie voľných humínových kyselín (wHA, f) v študovaných lignitoch a 

Leonardite. 

               =
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kde 

wHA - obsah celkových (wHA, t) resp. voľných (wHA, f) humínových kyselín [%], 
VSP  - objem titračného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 pri titrácii slepého pokusu [cm3], 
VVZ - objem titračného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 pri titrácii extraktu vzorky [cm3], 
Vox - objem roztoku K2Cr2O7 pridaného na oxidáciu extraktu vzorky [dm3], 
cox - koncentrácia K2Cr2O7 pridaného na oxidáciu extraktu vzorky [mol dm-3], 
mVZ - hmotnosť vzorky [g], 
Ve - celkový objem získaného extraktu vzorky [dm3], 
Vp  - objem extraktu vzorky braný na oxidáciu roztokom K2Cr2O7 [dm3], 
cT - koncentrácia titračného roztoku (NH4)2Fe(SO4)2 [mol dm-3]. 

 
 

4.4.5 Stanovenie katiónovej výmennej kapacity (CEC)   
 
 

CEC bola určená pre všetky študované vzorky lignitov (Lignit 1, Lignit 2, Lignit 3, 

Lignit 4 a Lignit M) a pre Leonardit podľa modifikovanej STN ISO 11260.  

 

K 0,25 g vzdochosuchej vzorky sme pridali 3 cm3 0,1 M BaCl2 a suspenziu sme 

trepali 1h pri laboratórnej teplote. Následne sme ju centrifugovali 5 minút pri 3500 ot. min-1 

(čo pri dĺžke ramena otáčania 5,5 cm predstavuje 753 g). Získaný supernatant sme 

dekantovali. Tento postup sme zopakovali ešte dvakrát. K tuhej fáze nasýtenej báriom 

sme potom pridali 3 cm3 0,025 M BaCl2 a suspenziu sme trepali 19 h pri laboratórnej 

teplote. Potom sme ju centrifugovali pri rovnakých podmienkach ako je uvedené vyššie 

a kvapalnú fázu sme opäť dekantovali. K sedimentu sme pridali 3 cm3 0,02 M MgSO4 

a zmes  sme nechali trepať  19  h pri laboratórnej telote. Po centrifugácii (5 minút, 753 g) 

sme v supernatante chelatometricky stanovili koncentráciu horčíka (0,02 M chelatón 3 

štandardizovaný pomocou CaCO3 na eriochromovú čerň T, pH 10,0) (ČAKRT a kol., 

1989). Celú analýzu sme opakovali dvakrát, pričom sme pracovali s troma paralelkami 

študovaných vzoriek. Hodnotu CEC sme vypočítali podľa nasledovného odvodeného 

vzťahu (8): 
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kde  

 

CEC - katiónová výmenná kapacita [meq/100g] 
M0  - mólová koncentrácia horčíka pridaného ku vzorke [mol dm-3] 
V0  - objem roztoku horčíka pridaného ku vzorke [dm3] 
M   - mólová koncentrácia horčíka vo výluhu [mol dm-3] 
Vv  - objem získaného výluhu [dm3] 
ε  - prepočítavací faktor (pre dvojmocný ión a návažok 0,25 g)  

  ε = 800   meq (100g mol)-1. 
 

Vypočítané hotnoty CEC sme prepočítali na sušinu vzorky a následne štatisticky 

vyhodnotili, pričom sme určili interval spoľahlivosti na hladine významnosti α = 0,05.  

 

4.4.6 Určenie kinetiky sorpcie Cs + a Sr2+ na lignite 
 

Štúdium kinetiky sorpcie Cs+ a Sr2+ na lignite sme na základe výsledkov stanovenia 

merného povrchu realizovali len pre vzorku Lignit 4 (vzduchosuchá vzorka, veľkostná 

frakcia < 1,2 mm) pomocou rádioindikátorovej metódy využitím rádionuklidov 137Cs (T1/2 = 

30 r) a 85Sr (T1/2 = 64,78 d) ako stopovačov.  

 

V prípade štúdia sorpcie iónov Cs + na danej matrici sme do plastových 

centrifugačných skúmaviek s uzáverom navážili presne asi 0,05 g vzorky a pridali sme 5 

cm3 roztoku CsCl so známou špecifickou aktivitou a s počiatočnou koncentráciou C0(Cs+): 

0,03; 0,148 resp. 1,218 mmol dm-3. Po rôznom čase (0,01667 h; 0,1667 h; 0,5 h; 0,0833 h 

a 1,667 h) trepania suspenzie (s frekvenciou 120 min-1) pri laboratórnej teplote sme 

kvapalnú fázu oddelili centrifugáciou (5 minút, 753 g).  Priebeh sorpcie iónov Cs+ na danej 

vzorke  sme  určili  meraním špecifickej početnosti 1 cm3 supernatantu po dobu 400 s na 

scintilačnom γ-spektrometri so studnicovým NaI(Tl) kryštálom, φ = 20 mm (Scionix, 

Holandsko) s využitím vyhodnocovacieho programu Scintivision32 (Ortec, USA). Výsledky 

sme spracovali ako časové závislosti ln (1-(at/amax)) = f (t) resp. 1/(amax - at) = f (t) , kde 

hodnoty amax resp. at zodpovedajú zdanlivej maximálnej mernej sorpcii resp. zdanlivej 

mernej sorpcii v čase t. 
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Pri sledovaní kinetiky sorpcie iónov Sr 2+ na vzorke slovenského lignitu sme 

postupovali podobne. Do rovnakých centrifugačných skúmaviek s uzáverom sme navážili 

presne asi 0,05 g vzorky a pridali sme k nej 5 cm3 roztoku SrCl2 so známou špecifickou 

aktivitou a s počiatočnou koncentráciou C0(Sr2+): 2,24.10-4;  5,82.10-3;  0,564  a  5,652  

mmol dm-3. Suspenziu sme trepali s frekvenciou 120 min-1 pri laboratórnej teplote po dobu 

0,01667 h; 0,1667 h; 0,5 h; 0,0833 h a 1,667 h. Následnou centrifugáciou za rovnakých 

podmienok ako je uvedené vyššie sme oddelili kvapalnú fázu. Priebeh sorpcie iónov Sr2+ 

na danej matrici sme vyhodnotili meraním špecifickej početnosti 1 cm3 supernatantu po 

dobu 400 s na scintilačnom γ-spektrometri so studnicovým NaI(Tl) kryštálom, φ = 20 mm 

(Scionix, Holandsko) s využitím vyhodnocovacieho programu Scintivision32 (Ortec, USA). 

Výsledky sme tiež spracovali ako časové závislosti ln (1-(at/amax)) = f (t) resp. 1/(amax - at) = 

f (t).  

 

Relatívne smerodajné odchýlky špecifických početností sme vypočítali podľa 

odvodeného vzťahu (9), pričom pri jednotlivých meraniach neprekročili hodnotu nad 5 %. 
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kde  
 

sr (Iv) - relatívna smerodajná odchýlka početnosti impulzov vzorky [%], 
  I v + p - početnosť impulzov vzorky aj pozadia [s-1], 
  Ip - početnosť impulzov pozadia [s-1], 
  Iv - početnosť impulzov vzorky [s-1], 
  t0 - doba merania vzorky aj pozadia [s]. 
 
 

4.4.7 Stanovenie sorp čných izoteriem pre Cs + a Sr2+ na lignite 
 

 Čas potrebný na dosiahnutie rovnovážneho stavu pri rôznych koncentráciách CsCl 

aj SrCl2 sme na základe testovacích meraní určili na 20 h. Do uzavierateľných 

centrifugačných skúmaviek sme navážili presne asi 0,05 g vzduchosuchej vzorky Lignit 4 

a pridali sme 5 cm3 roztoku CsCl so známou špecifickou aktivitou v koncentráciách 

C0(Cs+):  0,03;  0,148;  1,218; 5,97 a 11,91 mmol dm-3. Zmes sme trepali 20 h (frekvencia 

120 min-1) pri laboratórnej teplote, centrifugovali 5 minút pri 753 g a zmerali sme 

špecifickú početnosť 1 cm3 supernatantu.  
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 Meranie  početnosti po dobu 400 s sme uskutočnili pomocou scintilačného γ-

spektrometra so studnicovým NaI(Tl) kryštálom, φ = 20 mm (Scionix, Holandsko) a 

vyhodnocovacím programom Scintivision32 (Ortec, USA).  

 

 V prípade Sr2+ sme k 0,05 g vzduchosuchej vzorky Lignit 4 pridali 5 cm3 roztoku 

SrCl2 so známou špecifickou aktivitou v koncentráciách C0(Sr2+): 1,15.10-3; 0,03; 0,289; 

2,88; 5,75 a 11,51 mmol dm-3. Zmes sme trepali 20 h frekvenciou 120 min-1 pri 

laboratórnej teplote, centrifugovali za rovnakých podmienok ako je uvedené vyššie. 

Špecifickú početnosť 1 cm3 supernatantu sme premeriavali po dobu 400 s použitím 

scintilačného γ-spektrometra so studnicovým NaI(Tl) kryštálom, φ = 20 mm (Scionix, 

Holandsko) s vyhodnocovacím programom Scintivision32 (Ortec, USA). 

 

 Relatívne smerodajné odchýlky špecifických početností jednotlivých meraní 

vypočítané podľa vzťahu (9) neprekročili pri meraní 137Cs a 85Sr hodnotu nad 2 %.  

 

4.4.8 Stanovenie sorp čných izoteriem pre Sr 2+, Zn2+ a Cd2+ na iných typoch   
          matríc 
 

Na porovnanie sorpčného správania sa Sr2+ na slovenskom lignite s inými tuhými 

matricami sme uskutočnili sériu ďalších sorpčných experimentov dvojmocných katiónov, 

pričom sme okrem Sr2+ testovali aj Zn2+ a Cd2+. Na rádioindikáciu sme v tomto prípade 

použili 85Sr, 65Zn (T1/2 = 243,9 d) a 109Cd (T1/2 = 462,6 d). Z potenciálne dostupných matríc 

sme testovali prírodný zeolit s 85 % obsahom klinoptilolitu (ložisko Nižný Hrabovec, SR) 

a referenčný ílový minerál montmorillonit K-10  (Aldrich, Švajčiarsko). Vzhľadom na 

veľmi jemný zrnitostný charakter motmorillonitu sme na pokusy použili zrnitostnú frakciu 

klinoptilolitu < 0,02 mm.   

 

K návažku vzorky klinoptilolitu (0,04 g) sme pridali 4 cm3 nasledovných roztokov so 

známou špecifickou aktivitou a v koncentráciách: 

 

� SrCl2 (C0 (Sr2+) = 0,39; 0,78; 3,13; 6,25; 12,5 a 25 mmol dm-3), 

� ZnCl2 (C0 (Zn2+) = 0,39; 0,78; 1,56; 3,13; 12,5 a 25 mmol dm-3), 

� CdCl2 (C0 (Cd2+) = 0,39; 0,78; 3,13; 6,25; 12,5 a 25 mmol dm-3).  
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K návažku vzorky montmorillonitu K-10 (0,04 g) sme tiež pridali 4 cm3 nasledovných 

roztokov so známou špecifickou aktivitou a v koncentráciách: 

 

� SrCl2 (C0 (Sr2+) = 0,39; 0,78; 1,56; 3,13; 6,25; 12,5 a 25 mmol dm-3), 

� ZnCl2 (C0 (Zn2+) = 0,39; 0,78; 1,56; 3,13; 6,25; 12,5 a 25 mmol dm-3), 

� CdCl2 (C0 (Cd2+) = 0,39; 0,78; 1,56; 6,25; 12,5 a 25 mmol dm-3).  

 

Zmes sme v oboch prípadoch trepali 2 h frekvenciou 120 min-1 pri laboratórnej 

teplote a následne centrifugovali (5 minút pri 4000 ot. min-1 s dĺžkou ramena otáčania 5,5 

cm, t.j. pri 984 g). Doba trepania vzoriek bola zvolená na základe predbežných 

testovacích meraní a bola dostatočná na ustálenie rovnováhy medzi kvapalnou a tuhou 

fázou.  Sorpciu sme vyhodnotili meraním špecifickej početnosti 2 cm3  supernatantu  po 

dobu 300 s (resp. 600 s pri sorpcii Cd2+ na klinoptilolite) pomocou scintilačného  γ-

spektrometra so studnicovým NaI(Tl) kryštálom, φ = 25,4 mm (Scionix, Holandsko) s 

využitím vyhodnocovacieho programu Scintivision32 (Ortec, USA). 

 

 Relatívne smerodajné odchýlky špecifických početností jednotlivých meraní 

vypočítané podľa vzťahu (9) neprekročili pri meraní 85Sr a 65Zn hodnotu nad 2 % pre obe 

testované matrice. V prípade 109Cd boli vypočítané smerodajné odchýlky nameraných  

špecifických aktivít o niečo vyššie,  a to  do 3 % pre sorpcie na klinoptilolite a do 4 % pre 

montmorillonit K-10. 

 
 

4.5 VÝVOJ METÓDY, OPTIMALIZÁCIA A VALIDÁCIA ELEKTRO CHEMICKÉHO     
       STANOVENIA URÁNU METÓDOU AdRCH 
 

4.5.1 Priebeh vývoja novej elektrochemickej metódy stanovenia uránu 
 

Vývoj novej metódy elektrochemického stanovenia uránu sme realizovali na 

laboratórnom zariadení EcaFlow model 150 GLP (Istran, SR). Vychádzali sme pritom 

z dostupných publikácií, ktoré sa však v prevažnej miere týkali voltametrického stanovenia 

uránu v rôznych typoch vzoriek. Našim cieľom bolo priniesť novú metódu stanovenia 

uránu založenú na adsorptívnej rozpúšťacej chronopotenciometrii (AdRCH). Hneď na 

úvod je potrebné zdôrazniť, že prístroj EcaFlow pracuje na princípe prietokového systému 

s malým objemom vzorky. V porovnaní s inými elektrochemickými zariadeniami, na 

ktorých sa väčšinou realizovali už vyššie spomenuté publikácie, má niekoľko výhod. 

Jednak sa minimalizuje objem vzorky potrebnej na analýzu a celkovo sa zefektívňuje 
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samotný proces stanovenia daného analytu. Prostredníctvom fáz preplachu pracovnej 

cely medzi jednotlivými meracími cyklami sa totiž zabezpečí kontinuálny priebeh merania 

n - počtu vzoriek bez manuálneho zásahu do elektrochemického systému. Aj naše 

merania potvrdili, že elektrochemické merania sú citlivé na zmeny reakčných podmienok 

danej sústavy (napr. nahromadzovacieho a regeneračného potenciálu, teploty, atď.).  

 

 

Na začiatku našej experimentálnej práce sme si teda boli vedomí, že odlišnosť 

nášho meracieho zariadenia (prietokový systém, malý objem analyzovanej vzorky, typ 

a konfigurácia elektród v cele, typ a geometrické usporiadanie pracovnej elektródy) sa 

určite odzrkadlí na nastavení hodnôt najdôležitejších elektrochemických parametrov 

merania (potenciál nahromaďovania (Edepos), rozpúšťací prúd (Istrip), potenciál v pokojovom 

režime (Estndby) atď.). Ako sa ukázalo už po prvých experimentoch, naša predpoveď bola 

správna. Rešerš realizovaná v tejto oblasti nám skôr poslúžila na záverečné porovnanie 

získaných výsledkov než ako oporné body pri samotnej fáze vývoja novej metódy 

stanovenia uránu. Pri našej práci sme mohli priamo využiť len veľmi málo publikovaných 

informácií (napr. typ, koncentrácia a pH pracovného elektrolytu, koncentrácia 

komplexačného činidla). Všetko ostatné, čo je predmetom nižšie uvedených kapitol, je 

výsledok každodenného experimentálneho úsilia a predstavuje náš nový príspevok 

k riešeniu problematike stanovenia uránu v životnom prostredí.  

 

 

V tejto kapitole uvádzame stručný prehľad prvých elektrochemických experimentov, 

ktorý má slúžiť ako úvod do riešenia danej problematiky a umožniť komplexnejší pohľad 

na výber nami používaného elektrochemického systému, ktorý sme nakoniec 

optimalizovali.  

 

 

Súčasťou zariadenia EcaFlow je odnímateľná cela (Obr. 6), do ktorej je možné 

podľa potreby vložiť rôzne typy pracovných elektród. V priebehu vývoja novej metódy 

stanovenia uránu pomocou AdRCH sme celkovo testovali dva typy ciel a tri typy 

pracovných elektród.  
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Obr. 6: Poh ľad na odnímate ľnú celu zariadenia EcaFlow model 150 GLP (Istran, S R) 

 

Prvú sériu elektrochemických meraní sme uskutočnili s celou typu 104 , ktorá mala 

nasledovnú trojelektródovú konfiguráciu: pomocná Pt - elektróda, referenčná Ag/AgCl 

elektróda a pracovná elektróda. Ako prvú pracovnú elektródu v tejto cele  sme  testovali  

makropórovú uhlíkovú elektródu s latentnou  vrstvou   ortuti  (Obr. 7)  s označením 

E-104 L (priemer 9 mm, výška 4 mm, dodaná fy Istran). Podľa dostupných publikácií boli 

totiž uhlíkové elektródy s vrstvou kovu (Hg, Pb resp. Bi) najčastejšie aplikované pri 

adsorptívnom stanovení uránu v komplexe s kupferónom (WANG a kol., 1994; LIN a kol., 

2005; KEFALA a kol., 2006). Z pomedzi rôznych testovaných pracovných elektrolytov sa 

ako najvhodnejší javil elektrolyt R008 (fy Istran, SR). Ide o elektrolyt na acetátovej báze 

s obsahom NaCl, s pH okolo 4,5. Koncentrácia uránu v modelovom roztoku predstavovala 

100 µg dm-3. Komplexačné činidlo kupferón (250 µM) bolo pridané k modelovému roztok 

uránu aj k pracovnému elektrolytu. Predbežné merania však ukázali, že vrstva ortuti na 

tomto type elektródy v našom prípade nepostačuje na získavanie kvalitných signálov 

s dobrou opakovateľnosťou. Po malom počte meraní (∼ 10) sme totiž nedokázali pre urán 

zmerať žiaden signál. Po vymenení elektródy za novú sa tento jav zopakoval. To 

naznačovalo, že počas regenerácie elektródy sa v dôsledku pôsobenia vysokého 

regeneračného potenciálu (Eregen = - 1 500 mV) úplne narušil tenký Hg - film na povrchu 

elektródy, čím sa elektróda pre naše merania stala nefunkčná. Zníženie hodnoty Eregen by 

však viedlo z nasledovných dôvodov k nedostatočnému vyčisteniu pracovnej elektródy. 

Pre adsorbovaný komplex U(VI)-kupferón (pri potenciály nahromadenia -100 mV) je 

charakteristický pík okolo -460 mV, zatiaľ čo pre adsorbovaný komplex U(V)-kupferón, 

ktorého dvojelektrónová redukcia prebieha simultánne s oxidáciou kupferónu, bol 
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pozorovaný ešte jeden pík pri -1 130 mV (PANELI a kol. 1995). Mierne zníženie hodnoty 

Eregen by to za následok neustále zvyšovanie nameraných signálov. Pri realizácii meraní 

s odpočítavaním pozadia by sme potom v dôsledku tohto javu dostávali výsledky, ktoré by 

nezodpovedali skutočnej koncentrácii uránu v študovanom roztoku.  

 

 
 

Obr. 7: Poh ľad na makropórovú uhlíkovú elektródu s latentnou vr stvou ortuti  
typu E-104 L(Istran, SR) 

 

Z tohto dôvodu sme vyskúšali iný typ pracovnej elektródy, a to makropórovú elektródu 

s čistým uhlíkom typu E-104 C  (dodaná fy Istran), ktorá má rovnakú geometriu ako 

elektróda E-104 L, ale neobsahuje ortuť. Nový ortuťový film na tejto elektróde sme 

vytvárali pred každým cyklom meraní (10 minút, Estnby = -500 mV). Za týmto účelom sme 

otestovali dve rôzne koncentrácie ortuti (5 a 80 mg dm-3) v pracovnom elektrolyte. Ako 

dostatočne účinná sa ukázala už nižšia koncentrácia Hg. Ostatné parametre merania (typ 

cely, pracovný elektrolyt, modelový roztok uránu, koncentrácia kupferónu) zostali 

zachované ako je uvedené v predchádzajúcom prípade. Týmto krokom sme síce 

zaznamenali zlepšenie opakovateľnosti nameraných signálov pre urán, ale objavili sa 

nové ťažkosti, ktoré bolo nutné riešiť. Jedným z problémov, ktorý negatívne ovplyvňoval 

naše merania bola rôzna koncentrácia rozpusteného kyslíka v meraných roztokoch. Toto 

sme do určitej miery eliminovali používaním prevarenej a na laboratórnu teplotu 

vychladenej demineralizovanej vody pri zarábaní všetkých roztokov. Tiež sme uskutočnili 

experiment, počas ktorého sme do pracovného elektrolytu aj modelové roztoku uránu 

(200 µg dm-3) zavádzali argón v rôznych časových intervaloch (1, 2 a 3 minúty) a banky 

sme následne tesne uzavreli. Výsledky meraní takto upravených roztokov uránu po ich 1 

h ustálení pri laboratórnej teplote preukázali, že so znižujúcou sa koncentráciou kyslíka 

v modelovom roztoku uránu klesá aj signál (z 10 000 na 7 500 impulzov, pre roztok uránu 

bez vybublania roztoku s argónom bolo nameraných ∼ 30 000 impulzov). Po 10 
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minútovom vybublaní argónom sme pre urán nenamerali už žiaden signál. Toto zistenie je 

v zhode s publikovanými prácami. Autori, ktorí sa zaoberali stanovením uránu v komplexe 

s kupferónom analyzovali výlučne neodvzdušnené roztoky uránu. Prítomnosť 

rozpusteného kyslíka v niektorých prípadoch zvýšila nameraný signál až dvojnásobne. 

Tento jav sa pripisuje katalytickému účinku kyslíka pri redukcii vzniknutého komplexu urán 

– kupferón (WANG a kol., 1994; LIN a kol., 2005). Záporne nabitý  komplex  šesťmocného 

uránu s kupferónom (Obr. 8)  kryštalizuje v kubickej sústave (a = 13,3 Å) (HORTON, 

1956).  
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Obr. 8: Štruktúrny vzorec komplexu kupferátu uranyl u (C18H15N6O8U1
1-, H4N1

1+)  
(upravené podľa HORTON,  1956) 

 

Ďalším negatívom uvedenej elektrochemickej sústavy bola jej nedostatočná 

citlivosť. V tomto prípade sme dokázali merať len vyššie koncentrácie uránu v modelovom 

roztoku (50 - 400 µg dm-3), čo  bolo ovplyvnené vysokou úrovňou samotného pozadia. Pre 

stanovenie nízkych koncentrácií uránu vo vodách by bola takáto metóda nepoužiteľná. 

Najzložitejším problémom, ktorý sa po čase ukázal ako ťažko riešiteľný, bolo zaistenie 

tvorby ortuťového filmu na uhlíkovej elektróde vždy s rovnakou hrúbkou. Vyplynulo to z 

optimalizačných meraní, kedy sme postupne sledovali vplyv zmeny jednotlivých 

elektrochemických parametrov (Edepos, Estndby, Istrip) na namerané signály pre urán. Ak sme 

totiž porovnali výsledky viacerých sérií meraní pri zmene toho istého parametru dostávali 

sme odlišné signály. Optimalizovať nastavenia toľkých elektrochemických parametrov, 

ktoré tu vystupovali ako navzájom sa ovplyvňujúce premenné bolo z tohto hľadiska 

nereálne.   
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Na základe vyššie uvedených skutočností sme teda upustili od používania 

uhlíkových makropórových elektród a začali sme pracovať s amalgámovou pracovnou 

elektródou typu  E-T/Ag  (strieborná elektróda valcovitého tvaru pokrytá vrstvou ortuti, 

dodaná fy Istran). Dĺžka a priemer aktívnej časti elektródy je 4 mm a 0,5 mm. Keďže má 

táto elektróda úplne inú geometriu (Obr. 9), bolo potrebné vymeniť aj pracovnú celu za typ 

kompatibilný s E-T/Ag. Z tohto dôvodu sme všetky ďalšie merania uskutočnili na 

pracovnej cele 353 C (má rovnakú trojelektródovú konfiguráciu ako cela typu 104). 

Rovnako sme zmenili aj typ pracovného elektrolytu na R001 (fy Istran, SR), ktorý viac 

vyhovuje danej elektróde. Je tiež na acetátovej báze (pH 4,55), ale na rozdiel od 

elektrolytu R008 obsahuje Na2SO4. Predbežné testovacie merania sme realizovali s 

modelovým roztokom uránu s koncentráciou 10 µg dm-3. Kupferón (5 µM) bol pridávaný k 

pracovnému elektrolytu aj k modelovému roztoku uránu. Už prvé merania ukázali veľmi 

sľubné výsledky. Najpozitívnejšie bolo výrazné zníženie signálu pre pozadie (samotný 

pracovný elektrolyt), ktorý sa pohyboval len od 50 do 250 impulzov. Práve tento rozptyl 

meraní súvisí s našim prvým poznatkom. Zistili sme, že roztok kupferónu je mimoriadne 

teplotne citlivý a v priebehu dlhšieho státia pri laboratórnej teplote dochádzalo k jeho 

zmenám, ktoré viedli k zvyšovaniu signálu pozadia. Aby sme minimalizovali tento vplyv, 

zarábali sme zásobný roztok kupferónu (0,1 mol dm-3) každý týždeň čerstvý a uskladnili 

sme ho v chlade (∼ 10 °C). Z neho sme potom alikvotným prídavkom denn e pripravovali 

vždy čerstvý roztok pracovného elektrolytu aj modelových roztokov uránu. Bol to prvý 

krok, ktorý viedol k zlepšeniu reprodukovateľnosti nameraných signálov.  

 

                         

Obr. 9: Poh ľad na amalgámovú elektródu typu E-T/Ag (Istran, SR)  

 

Ak sme však realizovali väčší počet meraní, stávalo sa, že v blízkosti pracovnej 

elektródy resp. v cele sa zachytila mikrobublina vznikajúca pri regenerácii pracovnej 

elektródy. Je všeobecne známe, že pri adsorptívnych elektrochemických metódach 
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predstavuje obnovenie aktívneho povrchu elektródy zákonite sa objavujúci a všeobecne 

ťažšie riešiteľný problém. Súčasne však z literatúry vyplýva, že práve tento spôsob 

nahromaďovania vedie k dostatočne citlivému a selektívnemu stanoveniu uránu. Pri 

výrazne negatívnych regeneračných potenciáloch (v našom prípade Eregen = -2 500 mV) 

sa na pracovnej elektróde začne redukovať voda na vodík, ktorý vo forme mikrobubliniek 

na povrchu elektródy účinne napomáha desorpcii depozitu. Zachytená mikrobublina vo 

vnútornom priestore cely však jednorazovo enormne zvýšila signál pri ďalšom meraní 

(rádovo až na 10 000 impulzov). Tento problém sme sa snažili riešiť prídavkom 

neiónového tenzidu Triton - X100 ku všetkým meraným roztokom. Museli sme pritom zistiť 

jeho optimálny prídavok k analyzovaným roztokom. Vysoké prídavky tenzidu (100, 20 a 

10 µl dm-3) totiž rušili elektrochemické stanovenie, čo sa prejavilo zvýšením signálu 

pozadia (∼ 5 000 pri najväčšom prídavku) a  nízke prídavky  (0,5 µl dm-3)  boli  zase 

neúčinné.  Ako optimálny sa  ukázal  prídavok  2 µl dm-3 tenzidu k roztoku pracovného 

elektrolytu aj modelovému roztoku uránu. Tento krok však viedol len k čiastočnému 

zlepšeniu získavania reprodukovateľných signálov, pretože prítomnosť mikrobublín v cele 

stále, aj keď s menšou pravdepodobnosťou, negatívne ovplyvňovali naše merania. 

 

Ku konečnému vyriešeniu tohto problému prispelo až krátke (∼ 5 sekundové) 

manuálne odvzdušnenie cely, ktoré sme realizovali počas fázy preplachu medzi 

jednotlivými meraniami po regenerácii pracovnej elektródy. Uskutočnili sme to 

povytiahnutím hadičky, ktorou sa čerpal pracovný elektrolyt, pričom sa do nej načerpal 

vzduch vždy po označenú značku. Následne sa hadička zasunula späť do roztoku a 

peristaltické čerpadlo zabezpečilo načerpanie pracovného elektrolytu, ktorého objem stále 

postačoval na dôkladný preplach cely. Natiahnutá vzduchová bublina pritom prešla 

pracovnou celou a stiahla so sebou všetky mikrobubliny usadené v blízkosti pracovnej 

elektródy. Tento krok si síce vyžadoval stálu prítomnosť experimentátora pri zariadení, ale 

ihneď sa odzrkadlil na získaných výsledkoch. Reprodukovateľnosť nameraných signálov 

pre pracovný elektrolyt aj pre modelové roztoky uránu sa zlepšili tak výrazne, že sme 

mohli ihneď pristúpiť k optimalizácii jednotlivých elektrochemických parametrov daného 

stanovenia. Tu je potrebné uviesť, že odvzdušnenie pracovnej cely v danej fáze merania 

neovplyvňuje negatívne elektródu (prejavilo by sa to na nameraných signáloch) a nie je 

neobvyklým krokom, pretože tento spôsob „mechanického vyčistenia“ elektródy sa už 

používa v automatických analyzátoroch fy Istran. 
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4.5.2 Optimalizácia metódy stanovenia uránu adsorpt ívnou rozpúš ťaciou   
          chronopotenciometriou (AdRCH) 
 

4.5.2.1 Zmena doby regenerácie a regenera čného potenciálu 
 

Optimalizačné merania, pri ktorých sme cielene menili hodnoty doby regenerácie 

(tregen) a regenerečného potenciálu (Eregen), sme uskutočnili na modelovom roztoku uránu 

s koncentráciou 10 µg dm-3. Roztok pracovného elektrolytu R001 aj modelový roztok 

uránu obsahoval kupferón (5 µmol dm-3)  ako aj  rovnaký prídavok Tritonu – X100 (2 µl 

dm-3). Merania zmeny tregen sme realizovali v bezkalibračnom móde bez odpočítavania 

pozadia. Ostatné elektrochemické parametre prístroja EcaFlow model 150 GLP boli 

nastavené nasledovne: Edepos = +200 mV, ta = 60 s, Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, prietok 

3 cm3 min-1. V prípade optimalizácie doby regenerácie  sme uskutočnili merania pre 

hodnoty tregen  = 3 s, 6 s, 10 s a 15 s , a to pri konštantnej hodnote Eregen = -2 500 mV. 

S cieľom zistiť najvhodnejší regenera čný potenciál  sme realizovali testovacie merania, 

pri ktorých sme menili hodnotu Eregen  = -2 400 mV, -2 450 mV, -2 500 mV,   -2 550 mV  a 

-2 600 mV pri konštantnej hodnote tregen = 3 s (kratšia doba regenerácie je výhodnejšia 

z hľadiska množstva tvorby mikrobublín vodíka pri regenerácii a ich zachytenia v priestore 

cely). Tieto merania sme robili tiež v bezkalibračnom móde, ale s odpočítavaním pozadia 

pred každým meraním (pri meraní pozadia bol premeriavaný vyššie uvedený roztok 

pracovného eleltkrolytu). Výsledky sme vyhodnotili na základe získaným signálov pre 

urán. 

 

Vyššie uvedené parametre sme sledovali ako prvé, pretože pri stanovení uránu 

metódou AdRCH hrajú kľúčovú úlohu. Významnou mierou totiž zodpovedajú za 

„vyčistenie“ pracovnej elektródy po fáze nahromadenia a následného rozpustenia 

študovaného analytu (komplex urán - kupferón) z jej povrchu.  

 

4.5.2.2 Zistenie optimálnej hodnoty potenciálu nahr omadenia a doby  
                     nahromadenia komplexu urán - k upferón 
 
Za vysokú selektivitu elektrochemických metód zodpovedá predovšetkým hodnota 

potenciálu nahromadenia  (Edepos) pre študovaný analyt, o čom sme sa presvedčili aj pri 

našich meraniach. Tieto testovania sme uskutočnili v bezkalibračnom meracom móde 

s odpočítavaním pozadia pred každým meraním, a to pre modelový roztok uránu s  
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koncentráciu  10  µg dm-3.  Ten  spolu  s  pracovným  elektrolytom  obsahoval  kupferón  

(5 µmol dm-3) ako aj rovnaký prídavok tenzidu Triton – X100 (2 µl dm-3). Premeriavali sme 

nasledovný rozsah hodnôt Edepos : -100 mV, +50 mV, +100 mV, +150 mV , +200 mV, 

+250 mV a +300 mV pri konštantnej hodnote ta = 60 s (odporúčaná hodnota zistená na 

základe štúdia mechanizmu sorpcie komplexu urán – kupferón na kvapkovej ortuťovej 

elektróde, PANELI a kol., 1995). Ostatné elektrochemické parametre prístroja EcaFlow 

model 150 GLP boli nastavené nasledovne: Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, Eregen = - 2 500 

mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1. 

 

Zisťovanie optimálnej hodnoty doby nahromadenia  (ta) sme uskutočnili pre totožný 

elektrochemický systém, ale pre dve koncentrácie uránu v modelovom roztoku 5  µg dm-3 

a 10  µg dm-3. Pre obe koncentrácie uránu sme premeriavali nasledovné hodnoty ta: 20 s, 

40 s, 60 s, 80 s a 120 s  pri konštantnej hodnote Edepos = +200 mV.  

 

Nahromadenie analytu na zariadení EcaFlow model 150 GLP je možné ovplyvniť aj 

zmenou prietoku premeriavaných roztokov, ktoré sú čerpané do cely prístroja. Tu je 

možné nastaviť dve hodnoty: 3 cm3 min-1 a 6 cm3 min-1. Pri väčšom prietoku je teda 

možné znížiť dobu nahromadenia, čo môže byť v niektorých prípadoch výhodné. Na 

druhej strane je však nutné počítať s väčším objemom vzniknutého odpadu.  

 

4.5.2.3 Optimalizácia koncentrácie komplexa čného činidla kupferónu 
 

Cieľom optimalizačného procesu bolo v tomto prípade znížiť koncentráciu 

kupferónu, používaného ako komplexačné činidlo pri stanovení uránu metódou AdRCH, 

na maximálne možnú mieru. Jeho nadbytok totiž negatívne ovplyvňoval regeneráciu 

pracovnej elektródy. Je tiež všeobecne známe, že táto zlúčenina sa zaraďuje medzi 

potenciálne mutagény a karcinogény.  

 

V rámci tohto kroku sme testovali rôzne prídavky  kupferónu  v modelovom roztoku 

uránu (10 µg dm-3) ako aj v pracovnom elektrolyte R001, tak aby jeho koncentrácia 

v uvedených roztokoch  predstavovala hodnotu: 1, 3, 5, 10 a 20 µµµµmol dm -3. Prídavok 

Tritonu – X100 v meraných roztokoch zostal nezmenený (2 µl dm-3). Elektrochemické 

parametre prístroja EcaFlow model 150 GLP boli počas jednotlivých meraní nastavené 

nasledovne: Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, Eregen = - 2 500 
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mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1. Všetky merania boli realizované v bezkalibračnom 

móde s odpočítavaním pozadia pred každým meraní.  

 

4.5.2.4  Určenie optimálnej hodnoty pH pracovného elektrolytu 
 

Merania, pri ktorých sme zisťovali optimálnu hodnotu pH pracovného elektrolytu  

R001 sme realizovali pri nasledovnom nastavení elektrochemických parametrov prístroja 

EcaFlow model 150 GLP: Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, Eregen 

= - 2 500 mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1. Merali sme v bezkalibračnom móde 

s odpočítavaním pozadia pred každým meraní. Prvým krokom pri príprave roztokov, ktoré 

sme analyzovali bolo zarobenie roztoku pracovného elektrolytu z jeho koncentrátu 

(R001c) príslušným riedením. Ďalej nasledoval prídavok kupferónu tak, aby jeho 

koncentrácia v pracovnom elektrolyte bola 5 µmol dm-3 a prídavok Tritonu – X100 (2 µl 

dm-3). Následne sme upravili  pH pracovného elektrolytu na hodnotu: 3,8; 4,0; 4,1; 4,2; 

4,3; 4,4; 4,8; 5,0; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5 resp. 6,0. Keďže je pracovný elektrolyt R001 na 

acatátovej báze (pH pufrované na hodnotu 4,55), menšie zmeny pH sme docielili 

prídavkom 0,1 mol dm-3 CH3COOH resp. CH3COONa. Väčšie zmeny v hodnote pH (pri 

minimálnej zmene objemu) sme zabezpečili prídavkom až 1 mol dm-3 CH3COOH resp. 

CH3COONa. Z tohto pripraveného roztoku pracovného elekrolytu sme potom zarobili aj 

modelový roztok uránu (10 µg dm-3), čím sme významne eliminovali vplyv nepresností pri 

individuálnom zarábaní roztokov a úprave ich pH. Pri vyhodnocovaní získaných výsledkov 

sa toto opatrenie ukázalo ako veľmi podstatné. Roztoky sme následne merali podľa vyššie 

uvedeného spôsobu. 
 

4.5.2.5 Koncentra čné závislosti a technika kalibra čnej krivky 
 

Pred samotnou sériou elektrochemických meraní modelových roztokov uránu 

v kalibračnom móde bolo najprv potrebné zistiť koncentračnú závislosť signálu. Z tohto 

dôvodu sme najprv uskutočnili testovacie merania  modelových roztokov uránu  

s rôznymi koncentráciami (5, 10, 20 a 30 µµµµg dm -3) v bezkalibra čnom móde 

s odpo čítavaním pozadia pred každým meraním , a to s niekoľkými opakovaniami pre 

každú premeriavanú koncentráciu uránu. Parametre prístroja EcaFlow model 150 GLP 

boli nastavené nasledovne: Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, 

Eregen = - 2 500 mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1. Koncentrácia kupferónu vo všetkých 
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roztokoch (aj v pracovnom elektrolyte R001 (pH 4,55)) bola 5 µmol dm-3 a prídavok 

Tritonu – X100 (2 µl dm-3).  

 

Na základe výsledkov z vyššie uvedených testovacích meraní sme v ďalšom kroku 

pristúpili k meraniu modelových roztokov uránu v kalibra čnom móde 

s odpo čítavaním pozadia pred každým meraním . Elektrochemické parametre merania 

ako aj zloženie analyzovaných roztokov bolo totožné s vyššie uvedenými hodnotami. 

V kalibračnom móde sme pracovali s troma rôznymi koncentráciami uránu v modelovom 

roztoku, ktoré predstavovali Štandard 1 (10 µg dm-3), Štandard 2  (20 µg dm-3) 

a Štandard 3  (30 µg dm-3). Každý roztok štandardu bol meraný trikrát. Namerané 

výsledky boli štatisticky vyhodnotené využitím aplikačných možností používaného softvéru 

EcaFlow 2.3q., pričom sme pre kalibračnú čiaru modelových roztokoch uránu 

v premeriavanom koncentračnom rozsahu dostali zodpovedajúci hodnotu koeficientu 

determinácie. 

 

4.5.3 Určenie vplyvu vybraných interferujúcich látok pre AdR CH uránu 
 

Vplyv vybraných interferujúcich látok sme testovali v modelovom roztoku uránu s 

koncentráciou 10 µg dm-3. Koncentrácia kupferónu v pracovnom elektrolyte (R001) aj 

v roztoku uránu bola 5 µmol dm-3, prídavok tenzidu Trinton - X100 v oboch roztokoch 

predstavoval 2 µL dm-3. K meranému modelovému roztoku uránu sme jednotlivo pridávali 

nasledovné katióny v uvedených koncentráciách: Ca2+ (1 000 µµµµg dm -3), Mg2+ (1 000 µµµµg 

dm -3), Fe2+ (100 µµµµg dm -3), Mn2+ (100 µµµµg dm -3), Zn2+ (100 µµµµg dm -3), Cu2+ (100 µµµµg dm -3), 

Sr2+ (100 µµµµg dm -3), La3+ (100 µµµµg dm -3) a Th4+ (100 µµµµg dm -3). Takto pripravené roztoky 

sme ihneď merali na prístroji EcaFlow model 150 GLP v bezkalibračnom móde 

s odpočítavaním pozadia pred každým meraním. Nastavené elektrochemické parametre 

prístroja boli nasledovné: Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, Eregen 

= - 2 500 mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1.  

 

Vyššie vybrané katióny potenciálne interferujúcich látok v rovnakých testovaných 

koncentráciách sme následne pridali aj k roztoku pracovného elektrolytu R001 (s 

koncentráciou kupferónu 5 µmol dm-3 a s prídavkom tenzidu 2 µL dm-3). Tento roztok totiž 

reprezentoval odpočítavané pozadie v predošlých meraniach modelových roztokov uránu. 

Takto upravené roztoky pracovného elektrolytu sme zmerali pri rovnakých parametroch 
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merania na prístroji EcaFlow model 150 GLP. Využili sme pritom bezkalibračný mód 

merania bez odpočítavania pozadia. Na jeho základe sme zistili celkový prehľad 

o možnom vplyve testovaných interferujúcich látok na merané signály pracovného 

elektrolytu. Tento krok sme robili s cieľom vylúčiť potenciálnu možnosť, že kupferón pri 

daných elektrochemických parametroch interaguje s testovanými katiónmi. Ak by tomu 

bolo v skutočnosti tak, pri vyššie opísaných meraniach modelových roztokov uránu by 

sme dostali výsledky, ktoré by nezodpovedali skutočným hodnotám.   

 

4.5.4 Stanovenie lineárneho rozsahu, opakovate ľnosti meraní, medze  
            detekcie a medze stanovite ľnosti pre AdRCH uránu 
 

Lineárny rozsah  metódy stanovenia uránu pomocou AdRCH sme určili na 

základe merania modelových roztokov uránu s koncentráciou: 4, 6, 8,  10, 15, 20, 30, 

40, 50, 60, 80 a 100 µµµµg dm -3 v bezkalibračnom móde s odpočítavaním pozadia pred 

každým meraním. Elektrochemické parametre prístroja EcaFlow model 150 GLP boli 

nasledovné: Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, Eregen = - 2 500 

mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1. Tieto dáta zodpovedajú optimálnemu nastaveniu 

prístroja pre danú metódu. Koncentrácia kupferónu vo všetkých roztokoch (ako aj 

v pracovnom elektrolyte R001 (pH 4,55)) bola 5 µmol dm-3 a prídavok Tritonu – X100 

predstavoval hodnotu 2 µl dm-3. Namerané signály pre urán sme vyhodnotili na základe 

získaných hodnôt prechodového času (τ), ktorý je priamoúmerný koncentrácii analytu v 

roztoku. 

 

Opakovate ľnos ť meraní  sme zisťovali pre modelové roztoky uránu 

s koncentráciou 3, 5 a 10 µµµµg dm -3 v kalibračnom móde s odpočítavaním pozadia pred 

každým meraním (Štandard 1 : 5 µg dm-3, Štandard 2 : 15 µg dm-3 a Štandard 3 : 25 µg 

dm-3). Premeriavané modelové roztoky uránu, štandardy ako aj pracovný elektrolyt (pH 

4,55) obsahovali kupferón s koncentráciou 5 µmol dm-3, prídavok tenzidu bol 2 µL dm-3. 

Elektrochemické parametre prístroja EcaFlow model 150 GLP boli nastavené na 

optimalizované hodnoty: Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, Eregen 

= - 2 500 mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1. Po štatistickom vyhodnotení kalibračnej 

čiary, sme merali vyššie uvedené modelové roztoky uránu (3, 5 a 10 µg dm-3), a to 

s desiatimi opakovaniami pre každý roztok. Výsledky sme štatisticky vyhodnotili pomocou 

aplikácie softvéru EcaFlow 2.3q.  
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Určenie hodnôt medze detekcie (LOD)  a medze stanovite ľnosti (LOQ) pre 

AdRCH sme realizovali na základe merania modelových roztokov uránu v koncentračnom 

rozsahu 4 – 20 µg dm-3 v bezkalibračnom móde s odpočítavaním pozadia pred každým 

meraním. Pozadie predstavoval pracovný elektrolyt s prídavkom kupferónu (5 µmol dm-3) 

a tenzidu Triton – X100 (2 µL dm-3). Elektrochemické parametre prístroja EcaFlow model 

150 GLP boli nastavené na optimalizované hodnoty (Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 

µA, Estndby = -500 mV, Eregen = - 2 500 mV, tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1). Výsledky sme 

vyhodnotili pomocou lineárnej regresie a z pásu spoľahlivosti zostrojenom v programe 

OriginPro 7.0. sme určili hodnotu LOD. Hodnotu LOQ sme potom vypočítali podľa vzťahu 

(10):  

LODLOQ 3=                                                         (10) 

 

 

4.5.5 Stanovenie obsahu uránu v prírodnej vode pomo cou AdRCH 
 

Keďže vzorka prírodnej liečivej horkej vody Šaratica obsahovala v porovnaní 

s modelovými roztokmi uránu vysoké koncentrácie ďalších katiónov a aniónov 

(predovšetkým Mg2+ 861 mg dm-3 a SO4
2- 8 383 mg dm-3) (pozri Tab. 4), nebolo možné ju 

analyzovať v kalibračnom móde. Stanovenie obsahu uránu  v Šaratici  sme uskutočnili 

metódou  štandardných prídavkov s odpočítavaním pozadia pred každým meraním. 

Táto metóda zohľadňuje heterogénnosť študovanej matrice, pričom sa využíva 

skutočnosť, že nameraný signál vzorky je rovnako ovplyvnený jej matricou ako získaný 

signál vzorky s prídavkom štandardu/-ov.  

 

Vzorku Šaratice sme 20-krát riedili roztokom pracovného elektrolytu R001, ktorý 

obsahoval kupferón (5 µmol dm-3) a prídavok tenzidu Triton – X100 (2 µL dm-3). Zriedenú 

vzorku sme potom odliali do troch odmerných baniek s objemom 50 cm3 a v mikro-

množstvách sme k nej pipetovali roztok uránu (100 µg dm-3), tak aby koncentrácia 

prídavku uránu  v danom objeme vzorky predstavovala  5, 10 a 15 µµµµg dm -3. Uvedené 

roztoky sme merali na prístroji EcaFlow model 150 GLP s nasledovne nastavenými 

hodnotami: Edepos = +200 mV, ta = 60 s,  Istrip = 3 µA, Estndby = -500 mV, Eregen = - 2 500 mV, 

tregen = 3 s, prietok 3 cm3 min-1. Pri meraní pozadia sme premeriavali roztok vyššie 

uvedeného pracovného elektrolytu.  
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Toto isté meranie sme opakovali s rovnako nastavenými elektrochemickými 

parametrami prístroja EcaFlow model 150 GLP aj s totožnými roztokmi, avšak ako 

pozadie sme nechali premeriavať roztok vzorky Šaratice (20 x zr.). Na základe tejto 

analýzy bolo možné získať dôkaz o koncentračnej závislosti štandardných prídavkov 

uránu ku vzorke.    

 

4.5.6 Validácia metódy AdRCH pre stanovenie uránu  

4.5.6.1 Validácia výsledkov AdRCH pre urán pomocou ICP MS 
 

Vo vzorke prírodnej liečivej horkej vody Šaratica (rovnaká šarže analyzovaná 

metódou AdRCH) bol stanovený celkový obsah uránu (vzhľadom na 238U) pomocou ICP-

MS na hmotnostnom spektrometri s indukčne viazanou plazmou typu HP 4500 (Hewlett 

Packard, USA). Na kalibráciu sa použili kalibračné roztoky ICP-MS VI (Merck), nosným 

plynom bol argón. Kontrola kvality merania bola preverená prostredníctvom nasledovných 

referenčných materiálov (National Water Research Institute, Kanada): certifikovaný 

referenčný materiál TMDA 53,1; TMDA 62 a TMDA 64. Merania boli realizované na 

Oddelení stopovej anorganickej analýzy, Výskumného ústavu vodného hospodárstva 

v Bratislave. Namerané výsledky poslúžili na validáciu stanovenia uránu pomocou 

AdRCH.  

 

4.5.6.2 Validácia výsledkov AdRCH pre urán pomocou  
                          spektrofotometrie 
 

Obsah uránu vo vzorke prírodnej liečivej vody Šaratica (iná šarža než pri analýze 

metódou AdRCH) sme stanovili aj normatívnou spektrofotometrickou metódou podľa STN 

75 7614, ktorá slúži na bežné stanovenie prírodného uránu vo vodách. Pri stanovení sa 

používajú nasledovné typy roztokov: 

 

Zásobný roztok uránu  (0,47 mg cm-3) Do kadičky sme navážili ∼ 0,1 g dusičnanu 

uranylu a pridali sme 20 cm3 kyseliny chlorovodíkovej. Roztok sme potom kvantitatívne 

prenesie do odmernej banky (100 cm3) a doplnili po značku demineralizovanou vodou. 

Pracovný roztok uránu  (9,4 µg cm-3) 20 ml zásobného roztoku uránu sme 

napipetovali do odmernej banky s objemom 1000 cm3, pridali sme 40 cm3 kyseliny 

chlorovodíkovej a odmerku sme doplnili po značku demineralizovanou vodou.  
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Roztok arzenázo III   V roztoku hydroxidu sodného (1 g dm-3) sme rozpustili  0,05 g 

činidla arzenáza III a odmerku (100 cm3) sme doplnili po značku roztokom hydroxidu.  

Premývací roztok : 20 g chelatónu 3, 8 g kyseliny vínnej a 6 g chloridu amónneho 

sme rozpustili v 800 cm3 vody. Potom sme amoniakom upravili hodnotu pH roztoku na 

6,5. Roztok sme preliali do odmerky s objemom 1 000 cm3, ktorú sme doplnili po značku 

demineralizovanou vodou.  

Zmesový roztok  Zarobili sme roztok chelatónu 3 (37,2 g dm-3) a roztok chloridu 

amónneho (350 g dm-3), ktorý sme zmiešali v pomere 1:1. 

Maskovací roztok  Zarobili sme roztok chelatónu 3 (nasýtený pri 20°C ), roztok 

kyseliny boritej (nasýtený pri 20°C) a roztok fluor idu sodného (4,2 g dm-3), ktoré sme 

zmiešali v pomere 2:2:1.  

 

Príprava kalibra čných roztokov 

Do kadičiek s objemom 250 cm3 sme napipetovali nasledovné objemy pracovného 

roztoku uránu: 0 cm3, 1 cm3, 2 cm3, 3 cm3, 4 cm3 a 5 cm3. Ku všetkým sme pridali 10 cm3 

kyseliny vínnej (100 g dm-3) a 20 cm3 zmesového roztoku. Kadičky sme doplnili 

demineralizovanou vodou na objem ∼ 200 cm3. Potom sme zriedeným roztokom 

amoniaku (1:1) upravili hodnoty pH roztokov na 6,5. Takto upravené kalibračné roztoky 

sme prepúšťali cez vopred pripravené chromatografické kolóny so širokopórovým 

silikagélom.  

 

Príprava prírodnej vzoriek na stanovenie 

K 500 cm3 vzorky prírodnej liečivej horkej vody Šaratica sme pridali na konzerváciu 

2,5 cm3 HNO3 (konc.) a 2,5 cm3 zriedenej H2SO4 (1:1). Vzorku sme potom odparili na 

výhrevnom hniezde takmer dosucha. Odparok sme navlhčili pár kvapkami zriedenej 

kyseliny chlorovodíkovej (1:1) a rozpustili v horúcej demineralizovanej vode (100 cm3). 

Roztok sme potom prefiltrovali a filtračný papier sme ešte trikrát premyli horúcou 

demineralizovanou vodou (10 cm3), ktorú sme okyslili 0,2 cm3 prídavkom zriedenej 

kyseliny chlorovodíkovej (1:1). Roztok sme nechali vychladnúť a kvantitatívne sme ho 

preniesli do kadičky s objemom 250 cm3. Potom sme k nemu pridali 10 cm3 kyseliny 

vínnej (100 g dm-3), 20 cm3 zmesového roztoku a demineraliovanou vodou sme ho doplnili 

na objem ∼ 200 cm3. pH sme upravili zriedeným roztokom amoniaku (1:1) na hodnotu 6,5. 

Po tomto kroku sme vzorku mohli prepúšťať cez chromatografickú kolónu (podobne ako 

kalibračné roztoky uránu).  
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Príprava chromatografickej kolóny 

Nový silikagél 60 sme najprv aktivovali pri laboratórnej teplote roztokom zriedenej 

kyseliny chlorovodíkovej (1:1) s prídavkom pár kvapiek peroxidu vodíka. Nasledovala 

opakovaná dôkladná dekantácia silikagélu demineralizovanou vodou. K poslednému 

podielu demineralizovanej vody sme pridali niekoľko kvapiek etanolového roztoku 

brómtymolovej modrej (0,4 g dm-3). Vodu sme priliali k silikagélu a po kvapkách sme 

pridávali zriedený roztok amoniaku (1:1), kým indikátor nezmenil farbu na modro. 

Aktivovaným silikagélom sme naplnili chromatografické kolóny až vtedy, ak sa modrá 

farba roztoku nad silikagélom nezmenila ani po niekoľkohodinovom státí pri laboratórnej 

teplote. Výška stĺpca silikagélu v kolóne bola ∼ 10 cm. Takto naplnené kolóny sme ešte 

premyli 50 cm3 demineralizovamej vody, pričom nad stĺpcom silikagélu sme ponechali 

vrstvu vody (∼ 1 cm).  

 

Spektrofotometrické stanovenie uránu 

Kalibračné roztoky resp. vzorky prírodnej liečivej horkej vody Šaratica upravené 

podľa vyššie uvedených postupov sme prepúšťali chromatografickou kolónou so široko-

pórovitým silikagélom prietokom 0,5 – 2,0 cm3 min-1. Po skončení sorpcie sme obsah 

kolón premyli premývacím roztokom (100 cm3) a demineralizovanou vodou (100 cm3), 

ktorej pH sme upravili na hodnotu 6,5. Zachytený urán sme eluovali 40 cm3 zriedenej 

kyseliny octovej (1:4). Prvý podiel sme nechali vtiecť do stĺpca silikagélu tak, aby hladina 

dosahovala 2 – 3 mm nad silikagélom. Nechali sme ho pôsobiť ∼ 10 minút. Ďalšie podiely 

sme prepúšťali opäť prietokom 0,5 – 2,0 cm3 min-1. Eluáty sme odoberali do odmerných 

baniek s objemom 50 cm3. Potom sme ku každému pridali maskovací roztok (5 

cm3) a roztok arzenázo III (2 cm3). Po premiešaní sme odmernú banku doplnili po značku 

zriedenou kyselinou octovou (1:4). Absorbanciu vzniknutého ružovo-fialového komplexu 

sme merali až po 30 minútach pri vlnovej dĺžke 650 nm oproti slepému pokusu. Ten sme 

pripravili z demineralizovanej vody rovnakou úpravou ako vzorku. 

 

Meranie kalibračných roztokov a vzorky prírodnej liečivej horkej vody Šaratica sme 

realizovali dvakrát s dvomi, resp. tromi paralelnými stanoveniami. Namerané hodnoty 

absorbancií sme štatisticky vyhodnotili pomocou programu v jazyku QBASIC 

(ŠČERBÁKOVÁ, 2008). Výsledky nám poslúžili na nepriamu validáciu (vzorka z inej šarže 

Šaratice) stanovenia uránu pomocou AdRCH. 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 82 

5 VÝSLEDKY A DISKUSIA   

5.1 CELKOVÉ ZHODNOTENIE CHARAKTERIZÁCIE VZORIEK LIG NITOV 

5.1.1 Stanovenie zostatkovej vlhkosti, popola, mern ého povrchu  
              a organických prvkov lignitov 
 

Výsledky stanovenia zostatkovej vlhkosti, obsahu popola, analýzy merného povrchu 

a zastúpenia organických prvkov v študovaných vzorkách lignitov a Leonarditu sú 

prehľadne uvedené v Tab. 6. Rozdiely v zostatkovej vlhkosti testovaných vzoriek sú len 

minimálne. Čo sa týka obsahu popola, tu sme pre slovenské lignity zaznamenali mierne 

rozdiely v závislosti od miesta odberu v banskej šachte. Vzorky Lignit 1, Lignit 3 a Lignit 4 

(odber spodná časť banskej šachty) mali veľmi podobné hodnoty (∼ 18-19 %). Pre vzorku 

Lignit 2 (odber horná časť banskej šachty) bola nameraná vyššia hodnota obsahu popola 

(23,2 %). Lignit M mal nižší obsah popola (15,6 %) ako slovenské lignity a najmenej 

popola obsahoval Leonardit (13,9 %). Stanovená hodnota dobre koreluje s referenčnou 

hodnotou (13 %), ktorú uvádza IHSS (http://www.ihss.gatech.edu/ihss2/elements.html). 

Zistené rozdiely v obsahu popola slovenských lignitov a Lignitu M súvisia pravdepodobne 

so stupňom zuhoľnatenia daných vzoriek. Je všeobecne známe, že leonardit a české 

lignity a oxyhumolity majú vyššie zastúpenie humínových látok, teda sú bohatšie na 

organickú zložku uhlia.  

 
Tab. 6: Zostatková vlhkos ť, obsah popola, merný povrch a analýza organických prvkov  

vo vzorkách lignitov a Leonarditu 
 

Zastúpenie organických prvkov 3) 

[%] 
 

Označenie  
vzorky 

 
Vlhkos ť  

[%] 

 
Popol 1) 

[%] 

 
Merný povrch 2) 

[m2 g-1] C H N O S 

Lignit 1 12,18 18,49 1,9 63,46 5,64 1,03 26,08 3,79 

Lignit 2 10,30 23,22 < 1 63,10 5,00 0,82 27,29 3,79 

Lignit 3 11,72 19,19 3,1 63,61 5,20 1,03 27,91 2,25 

Lignit 4 11,56 18,14 9,4 63,67 5,79 0,92 27,53 2,09 

Lignit M 12,74 15,63 < 1 62,79 5,86 0,92 28,10 2,33 

Leonardit 12,31 13,91 < 1 64,64 5,00 1,14 27,78 1,44 

 
Poznámka: 1) vysušená vzorka, 

    2) metóda BET izotermy (sorpcia N2), 
    3) vysušená vzorka bez obsahu popola (tzv. daf sample). 
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Analýza zastúpenia organických prvkov (C, H, N, O a S) potvrdila správnosť 

klasifikácie študovaných vzoriek, podľa ktorej lignit obsahuje 60-70 % uhlíka (PARKER, 

1992). Výsledky tejto analýzy preukázali aj vysoký stupeň homogenity vzoriek, ktorá bola 

zaistená ich predúpravou. Väčší rozdiel medzi vzorkami lignitov a Leonarditu bol 

zaznamenaný len v obsahu síry (2,09 – 3,79 % resp. 1,44 %). 

 

Neočakávané výsledky prinieslo stanovenie merného povrchu, ktoré naznačuje 

výrazné rozdiely medzi študovanými vzorkami. Najväčší merný povrch bol nameraný pre 

Lignit 4 (9,4 m2 g-1), z tohto dôvodu boli všetky sorpčné experimenty realizované práve na 

tejto vzorke lignitu. Naopak experimentálne určená hodnota merného povrchu pre Lignit 2, 

Lignit M a Leonardit je < 1 m2 g-1. Túto heterogenitu môžeme dať do súvisu so zastúpením 

kryštalických foriem anorganickej fázy uvedených vzoriek (Tab. 8).  

 

5.1.2 Analýza vybraných anorganických prvkov a ur čenie kryštalických  
           foriem anorganickej fázy lignitov 
 

Ak zvažujeme neenergetické využitie lignitu, prichádza do úvahy buď jeho aplikácia 

v poľnohospodárstve (cenný zdroj postupne sa uvoľňujúcich humínových látok a 

kondicionér pôdy) alebo uplatnenie jeho sorpčných vlastností začlením lignitu 

k inžinierskym bariéram. To je možné využiť hlavne pri budovaní skládok resp. úložísk 

rádioaktívnych odpadov. V týchto prípadoch bude dochádzať k vzájomným interakciám 

medzi lignitom a zložkami prostredia. Z podstaty problému vyplýva, že treba brať do 

úvahy predovšetkým procesy súvisiace so zložením pôdy a povrchových resp. 

podzemných vôd. Na základe vyššie uvedených skutočností je nevyhnutné mať teda 

reálnu predstavu o zastúpení ťažkých a toxických kovov v lignite. Tab. 7 predstavuje 

prehľad výsledkov analýzy vybraných kovov, ktorých obsah bol stanovený vo vzorkách 

slovenských lignitov metódou ICP-OES.  

 

Najväčší rozptyl medzi nameranými údajmi pre slovenské lignity z jednotlivých 

odberových miest bol zaznamenaný pre meď (14,8 mg kg-1). Naopak najnižší rozptyl sa 

preukázal v prípade stanovenia kadmia (rozdiel medzi sledovanými odberovými miestami 

je len 0,42 mg kg-1).  
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Tab. 7: Zastúpenie vybraných kovov vo vzorkách slov enského lignitu stanovené metódou 
             ICP-OES 
 

Zastúpenie kovov vo vzorke 
[mg kg -1] 

 
Označenie 

vzorky As Ba Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Lignit 1 12,80 9,84 0,27 10,80 10,30 24,30 12,30 7,80 8,64 

Lignit 2 5,07 15,00 0,52 5,82 18,30 17,40 13,50 10,20 7,77 

Lignit 3 13,30 14,60 < 0,1 2,59 17,10 22,70 7,45 5,05 9,79 

Lignit 4 11,00 16,60 0,14 3,67 12,10 9,50 9,21 2,90 9,51 
 

 

V súčasnosti platný Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

definuje v Prílohe 2, Tab. č. 1 limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde 

v závislosti od pôdneho druhu (piesočnaté a hlinito-piesočnaté pôdy; piesočnato-hlinité 

a hlinité pôdy; ílovito-hlinité, ílovité pôdy a íl) a stupňa kontaminácie. Na základe 

porovnania nameraných výsledkov vzoriek slovenských lignitov s najvyššími prípustnými 

obsahmi rizikových látok uvedenými v tejto legislatíve môžeme tvrdiť, že zastúpenie Co, 

Cu, Cr, Pb, Ni a Zn vo vzorkách Lignit 1 – 4 je výrazne podlimitné. Vo vyššie uvedených 

vzorkách sú len v prípade obsahu As a Cd mierne prekročené hodnoty definované 

zákonom pre piesočnaté a hlinito-piesočnaté pôdy (10 resp. 0,4 mg kg-1). Celkovo teda 

neenergetická aplikácia slovenského lignitu z daného ložiska nepredstavuje vážne riziko 

kontaminácie poľnohospodárskej pôdy či iných zložiek životného prostredia. 

 

Röntgenová difrakcia anorganickej fázy študovaných vzoriek prispela k celkovej 

charakterizácii slovenských lignitov a k ich porovnaniu s Leonarditom a Lignitom M. 

Analýzou sa zistilo percentuálne zastúpenie troch základným skupín minerálov, a to 

kremeňa, kaolinitu a sadrovca (Tab. 8). Najvyššie zastúpenie kremeňa (8 %) bolo 

stanovené pre vzorku Lignit 4, najnižšie pre Lignit M (1,5 %). Obsah kaolínu sa vo 

vzorkách slovenského lignitu pohybuje v závislosti od odberového miesta od 2,5 do 5,0 %. 

Lignit M naopak obsahuje viac kaolinitu (7,5 %). Sadrovec je najhojnejšie zastúpený 

v Lignite 2 (až 15 %). Za účelné považujeme porovnanie výsledkov stanovenia merného 

povrchu vzoriek v súvislosti s obsahom kremeňa a kaolinitu. Vzorky s nízkym resp. 

žiadnym obsahom kremeňa (Lignit 2 a Lignit M) ako aj vzorka Leonarditu, v ktorej nebol 

identifikovaný kaolinit, mali najnižšie merné povrchy (< 1 m2 g-1).  
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Tab. 8: Hlavné kryštalické formy  zastúpené v anorganickej fáze lignitov a Leonarditu  
                zistené röntgenovou difrakciou  
 

Označenie 
vzorky 

Kremeň 
[%] 

Kaolinit  

[%] 
Sadrovec  

[%] 

Lignit 1 2,5 4,5 7,0 

Lignit 2 –- 5,0 15,0 

Lignit 3 6,0 4,0 5,0 

Lignit 4 8,0 2,5 1,5 

Lignit M 1,5 7,5 3,0 

Leonardit 6,0 –- 3,0 

 
Poznámka: Dáta sú vztiahnuté na vysušenú vzorku. 

 
Výsledky analýzy študovaných vzoriek môžeme porovnať aj s dostupnými údajmi 

iných európskych lignitov. Bulharský lignit z okolia Sofie má napr. v porovnaní s našimi 

vzorkami vyššie zastúpenie kremeňa aj kaolinitu (12 % resp. 14 %). Tento lignit však 

obsahuje len 2 % sadrovca, čo je podobné hodnote, ktorá bola stanovená pre moravský 

lignit (Lignit M) a Leonardit (VASSILEVA a VASSILEV, 2005). Podobná štúdia 

portugalských lignitov z oblasti Rio Maior uvádza, že ich hlavnú časť anorganickej fázy 

tvorí kremeň, v menšej miere je zastúpený aj kaolinit, výskyt sadrovca je však zriedkavý 

(SUÁREZ-RUIZ a kol., 2006). Zaujímavé je porovnanie zastúpenia kremeňa v nami 

študovanej vzorke Leonarditu (Gascoyne, USA) s publikovanými údajmi pre iné dva 

grécke leonardity (ložisko Achlada a Zeli). Tieto na rozdiel od amerického Leonarditu (6 % 

zastúpenie kremeňa) obsahujú kremeň len v stopových množstvách (KALAITZIDIS a kol., 

2003). 

 

5.1.3 Gamaspektrometrická analýza lignitov 
 

Výsledky gamaspektrometrickej analýzy všetkých študovaných vzoriek lignitov 

a Leonarditu pre tri prírodné (226Ra, 228Ac a 40K) a dva antropogénne (60Co a 137Cs) 

rádionuklidy sú zhrnuté v Tab. 9. Nameraná rádioaktivita vzoriek je pomerne nízka a je 

porovnateľná s priemernou rádioaktivitou zemskej kôry. Podobné hodnoty špecifických 

aktivít 226Ra, 228Ac a 40K (85, 14 a 12 Bq kg-1) boli zmerané pre vybrané turecké lignity 

(AYÇIK a ERCAN, 1997).  
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Vo všetkých nami študovaných vzorkách je špecifická aktivita 226Ra vyššia než 

špecifická aktivita 228Ac. Česká vzorka lignitu (Lignit M) obsahuje pritom menej 226Ra než 

slovenské vzorky. Pre 228Ac sme takúto tendenciu nezaznamenali. Zaujímavé je tiež 

zistenie, že Leonardit mal z pomedzi testovaných vzoriek najnižšie zastúpenia vyššie 

uvedených rádionuklidov. 

 

Tab. 9: Preh ľad nameraných špecifických aktivít vybraných rádion uklidov v študovaných 
vzorkách lignitov a leonardite 

 
Špecifická aktivita 

 [Bq kg -1] 
 

Označenie 
vzorky 40K 60Co 137Cs 226Ra 228Ac 

Lignit 1 34,29 ± 5,00 0,16 ± 0,04 –- 81,55 ± 3,62 33,17 ± 1,06 

Lignit 2 49,95 ± 5,15 0,09 ± 0,03 0,16 ± 0,09 64,79 ± 3,50 27,31 ± 1,00 

Lignit 3  61,71 ± 8,68 0,32 ± 0,09 0,20 ± 0,15 78,93 ± 5,94 28,42 ± 1,66 

Lignit 4 24,76 ± 8,09 0,48 ± 0,11 –- 34,02 ± 5,40 14,19 ± 1,36 

Lignit M 34,39 ± 5,00 0,13 ± 0,04 –- 43,24 ± 3,34 27,64 ± 1,00 

Leonardit 6,34 ± 4,72 0,14 ± 0,06 –-  21,34 ± 3,18 13,93 ± 0,82 

 
 

 226Ra, ako dcérsky rádionuklid uránového premenového radu (238U) a zároveň 

materský rádionuklid 222Rn, odzrkadľuje v závislosti od hydrotermálnych podmienok 

prostredia koncentráciu uránu v študovanej vzorke. Podobne 228Ac, člen tóriového 

premenového radu (232Th), poskytuje informácie o koncentrácii tória v danom ložisku. 
226Ra a 228Ac sú v lignitoch prevažne združené s organickou zložkou (humínové látky), 

zatiaľ čo 40K sa viaže aj na organickú (karboxylové skupiny) aj na anorganickú frakciu 

uhlia a ako ľahko vymeniteľný ión môže byť uvoľnený do prostredia (TSIKRITZIS a kol., 

2008). Obsah draslíka v študovaných lignitoch je v porovnaní s jeho zastúpením vo 

vrchnej časti zemskej kôry výrazne nižší, čo je znázornené na Obr. 10.  

 

Prítomnosť 137Cs a 60Co vo vzorkách by naznačovala rádioaktívnu kontamináciu 

spôsobenú jadrovou haváriou alebo v dôsledku testovania jadrových zbraní. 

Z nameraných údajov pre oba spomenuté rádionuklidy je zrejmé, že antropogénna 

rádioaktívna kontaminácia je pre všetky študované vzorky zanedbateľná.  
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Obr. 10: Porovnanie experimentálne stanovenej špeci fickej aktivity 40K v študovaných 

vzorkách lignitov a Leonarditu a vypo čítanej špecifickej aktivity 40K (A) zodpovedajúcej 
priemernej koncentrácii draslíka vo vrchnej časti zemskej kôry  

(2,8 %, t.j. 28 g kg-1  (TAYLOR a MCLENNAN, 1985)) 
 
 

5.1.4 Zastúpenie celkových a vo ľných humínových kyselín v lignitoch 
 

Výsledky stanovenia potvrdili vysoké zastúpenie humínových kyselín v Leonardite 

(vyše 80 %) ako aj vyšší obsah celkových humínových kyselín v študovanej vzorke 

českého lignitu (Lignit M) v porovnaní so slovenskými vzorkami (Lignit 1 - 4). Prehľadné 

porovnanie obsahu celkových a voľných humínových kyselín v študovaných vzorkách je 

znázornené na Obr. 11. Z testovaných slovenských lignitov obsahoval najmenej 

celkových humínových kyselín (wHA,t) Lignit 4 (∼ 34 %), pre vzorky Lignit 1, Lignit 2 a Lignit 

3 boli stanovené hodnoty vyše 40 %.  

 

Zatiaľ čo zastúpenie celkových humínových kyselín poskytuje cenné informácie 

o množstve humínových látok v študovaných vzorkách, stanovený obsah voľných 

humínových kyselín je obrazom miery ich prístupnosti v pôde. Testované slovenské lignity 

majú síce v porovnaní s českým lignitom (Lignit M) nižšie zastúpenie celkových 

humínových kyselín, ale ľahko dostupné voľné humínové kyseliny tvoria z nich až ∼ 90 %. 

Lignit M pritom z celkových stanovených humínových kyselín obsahuje len 76 % 
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humínových kyselín prítomných vo voľnej forme. Pri porovnaní testovaných vzoriek na 

základe obsahu wHA,t zistíme, že slovenské lignity a český lignit (Lignit M) sú z tohto 

hľadiska veľmi podobné. Zvolenie Leonarditu ako referenčnej vzorky sa ukázalo ako veľmi 

dobrý výber, pretože rozdiel medzi obsahom celkových a voľných humínových látok 

v tomto prípade predstavuje približne len 2 %.  
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Obr. 11: Porovnanie zastúpenia celkových a vo ľných humínových kyselín v študovaných 

vzorkách lignitov a leonardite (stanovené podľa STN ISO 5073) 
 

 

5.1.5 Stanovenie katiónovej výmennej kapacity (CEC)  v lignitoch 
 

Stanovené hodnoty CEC pre všetky študované vzorky sú graficky vyhodnotené na 

Obr. 12. Zhodnotenie výsledkov je nutné urobiť v širšom kontexte. Na základe našich 

meraní je veľmi pravdepodobné, že hodnota CEC súvisí so zastúpením minerálov 

 v anorganickej zložke lignitov. Táto bude ovplyvňovaná predovšetkým obsahom 

kremeňa, v menšej miere i zastúpením kaolinitu, vo vzorke. Prekvapivo nízku hodnotu 

CEC sme totiž stanovili pre vzorku Lignit 2 (∼ 20 %), ktorá podľa výsledkov röntgenovej 

difrakcie neobsahuje žiaden kremeň (Tab. 8).  
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Pre vzorky s 1,5 % resp. 2,5 % zastúpením kremeňa (Lignit 1 resp. Lignit M) sme 

stanovili hodnotu CEC ∼ 50 meq/100g.  Vo vzorkách,  ktoré mali vyššiu hodnotou  CEC  

(∼ 60 meq/100 g) bol röntgenovou difrakciou stanovený aj vyšší obsah kremeňa (Lignit 3: 

6 %, Lignit 4: 8 % a Leonardit: 6 %). 
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Obr. 12: Porovnanie nameraných hodnôt CEC vzoriek l ignitov a leonarditu  

(stanovené modifikovanou STN ISO 11260)  
  

 
 

5.2 VYHODNOTENIE KINETIKY SORPCIE A SORPČNÝCH EXPERIMENTOV    
        PRE Cs+ A Sr2+ NA LIGNITE 

5.2.1 Posúdenie kinetiky sorpcie Cs + a Sr2+ na lignite 
 

Na základe sorpčných experimentov opísaných v kap. 4.4.6 sme v prvom kroku 

vyhodnotili mieru sorpcie iónov Cs+ v závislosti od rôznych počiatočných koncentrácií 

C0(Cs+) v roztoku a doby trvania sorpcie na lignite. Tieto údaje sú uvedené v Tab. 10 

a prehľadne graficky zobrazené na Obr. 13. V druhom kroku sme potom na základe 

vypočítaných dát posúdili reakčný poriadok sorpcie iónov Cs+ na lignite pre všetky 

testované hodnoty C0(Cs+). Výsledky tohto hodnotenia sú postupne prezentované 

v Prílohe 2 na Obr. P2-1 až P2-6. 

 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 90 

Tab. 10: Prepo čítané látkové množstvá sorbovaného cézia pre vzorku  Lignit 4 v závislosti 
 od doby trvania sorpcie a rôznych po čiato čných koncentrácií C 0 (Cs+) v roztoku  

 
n (Cs) 

[mmol g -1] 
 
t 

[h] Co (Cs+) = 0,030  
mmol dm -3 

Co (Cs+) = 0,148  
mmol dm -3 

Co (Cs+) = 1,218  
mmol dm -3 

0,01667 0,00085 0,00230 0,00793 

0,1667 0,00112 0,00333 –– 

0,5 0,00138 0,00389 0,01207 

0,833 0,00144 0,00417 0,01506 

1,667 0,00152 0,00482 0,01589 
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Obr. 13: Priebeh sorpcie iónov Cs + v tuhej fáze vzorky Lignit 4 pre po čiato čné koncentrácie 

C0 (Cs+) 0,03 mmol dm -3, 0,148 mmol dm -3 a 1,218 mmol dm -3 
 

Pri vyhodnotení miery sorpcie iónov Sr2+ na lignite sme postupovali podobne ako 

v prípade cézia. Z nameraných špecifických početností 85Sr sme vypočítali sorbované 

látkové množstvá iónov Sr2+, a to v závislosti od rôznych počiatočných koncentrácií 

C0(Sr2+) v roztoku a doby trvania sorpcie na lignite (Tab. 11). Tieto výsledky sú pre lepšiu 

prehľadnosť zobrazené na Obr. 14. Na základe vypočítaných údajov sme potom posúdili 

aj  reakčný poriadok sorpcie iónov Sr2+ na lignite, a to pre všetky testované hodnoty 

C0(Sr2+). Výsledky tohto hodnotenia sú postupne prezentované v Prílohe 3 na Obr. P3-1 

až P3–8. 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 91 

 
 
Tab. 11: Prepo čítané látkové množstvá sorbovaného stroncia pre vzo rku Lignit 4 v závislosti 

od doby trvania sorpcie a rôznych po čiato čných koncentrácií C 0 (Sr2+) v roztoku  
 

n (Sr) 
[mmol g -1] 

 
t 

[h] Co (Sr2+) = 2,24.10-4 

 mmol dm -3 
Co (Sr2+) = 5,82.10-3  

mmol dm -3 
Co (Sr2+) = 0,564 

 mmol dm -3 
Co (Sr2+) = 5,652 

 mmol dm -3 

0,01667 8,6.10-6 1,99.10-4 0,01487 0,06144 
0,1667 1,23.10-5 2,35.10-4 0,02340 0,16730 
0,5 1,52.10-5 3,19.10-4 0,03224 0,20811 
0,833 1,61.10-5 3,58.10-4 0,03239 0,22246 
1,667 1,65.10-5 3,63.10-4 0,03244 0,22276 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

0,0000

0,0002

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

 

 

 

n 
(S

r)
 v

 tu
he

j f
áz

e 
[m

m
ol

 g
-1

]

t [h]

 C
0
 = 2,24.10-4 mmol dm-3

 C
0
 = 5,82.10-3 mmol dm-3

 C
0
 = 0,564  mmol dm-3

 C
0
 = 5,652  mmol dm-3

 
Obr. 14: Priebeh sorpcie iónov Sr 2+ v tuhej fáze vzorky Lignit 4 pre po čiato čné koncentrácie 

C0 (Sr2+) 2,24.10-4 mmol dm -3, 5,82.10-3 mmol dm -3, 0,564 mmol dm -3 a 5,652 mmol dm -3 
 

 
Kinetiku sorpcie oboch študovaných iónov (Cs+ a Sr2+) na lignite môžeme 

najjednoduchšie zhodnotiť porovnaním korelačných koeficientov (R) resp. ich štvorcov 

(R2). Tieto sme dostali  pri vyhodnotení relevantných závislostí reakcií 1. a 2. poriadku (ln 

(1-(at/amax)) = f (t) resp. 1/(amax - at) = f (t)) pomocou lineárnej regresie (Tab. 12).  
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Tab. 12: Vypo čítané hodnoty koeficientov determinácie (R 2) pre posúdenie kinetiky sorpcie 
Cs+ a Sr2+ v závislosti od C 0(Cs+) resp. C 0 (Sr2+) v roztoku  

 

Cs Sr 

C0(Cs+) 
[mmol dm -3] 

Reakcie 
1. poriadku  

Reakcie 
2. poriadku  

C0 (Sr2+) 
[mmol dm -3] 

Reakcie 
1. poriadku  

Reakcie 
2. poriadku  

0,03 R2 = 0,8238 R2 = 0,9958 2,24.10-4 R2 = 0,8324 R2 = 0,9912 

0,148 R2 = 0,9558 R2 = 0,8190 5,82.10-3 R2 = 0,8670 R2 = 0,9454 

1,218 R2 = 0,9790 R2 = 0,8180 0,564 R2 = 0,6390 R2 = 0,6911 

 5,652 R2 = 0,7733 R2 = 0,8473 

 
 

 Na základe koeficientov determinácie je zrejmé, že kinetika sorpcia iónov Sr2+ na 

lignite zodpovedá viac kinetike reakcií 2. poriadku, a to vo všetkých premeriavaných 

počiatočných koncentráciách Sr2+ v roztokoch (hodnoty pre C0(Sr2+) = 0,564 mmol dm-3 

treba brať s rezervou). Naopak, sorpcia iónov Cs+ na lignite viac vyhovuje kinetike reakcií 

1. poriadku. Len pri najnižšej nami študovanej počiatočnej koncentrácii cézia v roztoku 

(0,03 mmol dm-3) sme zaznamenali opačnú tendenciu, teda kinetika sorpcie jednoznačne 

vyhovovala viac reakciám 2. poriadku.  

 

5.2.2 Porovnanie sorp čných izoteriem pre Cs + a Sr2+ na lignite 
 

Výsledky sorpčných experimentov, ktorých postup je uvedený v kap. 4.4.7 sme 

graficky vyhodnotili a na Obr. 15 uvádzame izotermu sorpcie iónov Cs+ na lignite po 

ustálení rovnováhy po 20 h. Túto sme následne podrobili linearizácii podľa Freundlicha 

(Obr. 16) a Langmuira (Obr. 17). Experimentálne zistené a vypočítané dáta na zostrojenie 

uvedených typov sorpčných izoteriem pre ióny Cs+ na lignite sú predmetom Prílohy 4 

(Tab. P4-1). Na základe porovnania hodnôt zistených koeficientov determinácie 

jednotlivých linearizácií je zrejmé, že sorpcia iónov Cs+ na lignite v premeriavanom 

rozsahu koncentrácií pri laboratórnej teplote viac vyhovuje typu Freundlichovej (R2 = 

0,9903) než Langmuirovej (R2 = 0,9628) izotermy. Táto predpokladá, že povrch sorbenta 

je energeticky heterogénny a rozloženie aktívnych miest na povrchu je podľa 

adsorpčného tepla exponenciálne.  
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Obr. 15: Závislos ť a = f (c E) pre Cs + na vzorke Lignit 4 
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Obr. 16: Linearizácia Freundlichovej izotermy pre C s+ na vzorke Lignit 4 
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Obr. 17: Linearizácia Langmuirovej izotermy pre Cs + na vzorke Lignit 4 
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Pri vyhodnotení experimentálne získaných údajov sorpcie Sr2+ na lignite sme 

postupovali podobne ako v prípade sorpcie Cs+. Základnú izotermu sorpcie iónov Sr2+ na 

lignite po ustálení rovnováhy po 20 h, teda závislosť a = f (cE)  (Obr. 18), sme linearizovali 

podľa Freundlicha (Obr. 19) a Langmuira (Obr. 20). Experimentálne namerané ako aj 

vypočítané údaje potrebné na zostrojenie uvedených typov sorpčných izoteriem pre ióny 

Sr2+ na lignite sú uvedené v Prílohe 4 (Tab. P4-2). Z porovnania hodnôt koeficientov 

determinácie jednotlivých linearizácií vyplýva, že sorpcia iónov Sr2+ na lignite 

v premeriavanom rozsahu koncentrácií pri laboratórnej teplote je lepšie opísateľná skôr 

Langmuirovým (R2 = 0,9966) než Freundlichovým (R2 = 0,9927) typom izotermy. Ak by 

bola uplatniteľnosť Langmuirovej izotermy jednoznačná, každý ión Sr2+ by zaberal na 

povrchu študovaného sorbentu len jedno aktívne miesto a pri maximálnej sorpcii by sa 

vytvorila monomolekulová vrstva.  
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Obr. 18: Závislos ť a = f (c E) pre Sr 2+ na vzorke Lignit 4 
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Obr. 19: Linearizácia Freundlichovej izotermy pre S r2+ na vzorke Lignit 4 
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Obr. 20: Linearizácia Langmuirovej izotermy pre Sr 2+ na vzorke Lignit 4 

 
 
 

5.3 POROVNANIE MIERY SORPCIE LIGNITU S KLINOPTILOLI TOM A  
        MONTMORILLONITOM K-10  
 
 

Porovnanie sorpcie iónov Sr2+ na vzorke Lignit 4 s inými typmi tuhých matríc 

môžeme uskutočniť na základe výsledkov sorpčných experimentov opísaných v kap. 

4.4.8. Základné sorpčné izotermy testovaných katiónov (Sr2+, Zn2+, Cd2+) pre klinoptilolit 

a montmorillonit K-10 sú znázornené na Obr. 21 a Obr. 22. Namerané a vypočítané dáta 

potrebné na zostrojenie izoteriem ako aj ich linearizácií podľa Freundlicha a Langmuira sú 

súčasťou Prílohy 5 (Tab. P5-1 až Tab. P5-3 pre klinoptilolit a Tab. P5-4 až Tab. P5-6  pre 

montmorillonit K-10). 

 

 

Ak porovnáme sorpciu týchto dvojmocných katiónov na klinoptilolite, zohľadňujúc pri 

tom experimentálne zistenú hodnotu maximálnej špecifickej sorpcie, zistíme, že na tejto 

matrici je miera sorpcie iónov Sr2+ porovnateľná s Cd2+ a sorpcia iónov Zn2+ je oveľa 

nižšia. Porovnaním koeficientov determinácie (Tab. 13) je zrejmé, že sorpčný proces 

v prípade iónov Sr2+ a Zn2+ je dobre opísateľný Langmuirovým typom izotermy. Pri sorpcii 

iónov Cd2+  to nevieme jednoznačne určiť.  
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Obr. 21: Porovnanie sorp čných izoteriem pre Sr 2+, Zn2+ a Cd2+ na klinoptilolite  

(Nižný Hrabovec, SR) 
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Obr. 22: Porovnanie sorp čných izoteriem pre Sr 2+, Zn2+ a Cd2+ na montmorillonite K-10 

(Aldrich) 
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Naopak, sorpcia iónov Sr2+, Zn2+a Cd2+ na montmorillonite K-10 vyhovuje viac 

izoterme Freundlichovho typu (zistené koeficienty determinácie sú uvedené tiež v Tab. 

13). Z pomedzi testovaných katiónov táto matrica tiež najlepšie sorbovala ióny Sr2+, 

pričom sorpcia iónov Zn2+ bola vyššia než sorpcia zistená pre Cd2+.  

 
Tab. 13: Preh ľad hodnôt koeficientov determinácie linearizácií iz oteriem pod ľa  

             Freundlicha a Langmuira a maximálne šp ecifické sorpcie pre Sr 2+, Zn2+ a Cd2+ na  
             Lignite 4, klinoptilolite a montmorill onite K-10 

 
Typ  

vzorky 
Sorbovaný  

katión 
Hodnota R 2 
(Freundlich)  

Hodnota R 2 
(Langmuir) 

amax
•••• 

[mmol g -1] 

Lignit 4 Sr2+ 0,9927 0,9966 0,1774 

Sr2+ 0,9424 0,9634 0,0808 

Zn2+ 0,7398 0,9734 0,0441 

 
Klinoptilolit 

Cd2+ 0,9463 0,9582 0,0607 

Sr2+ 0,9973 0,9590 0,1009 

Zn2+ 0,9903 0,9526 0,0824 

 
Montmorillonit  

Cd2+ 0,9733 0,9410 0,0647 

 
Poznámka: • hodnota vypočítaná z linearizácie izotermy podľa Langmuira 

 
 

Na základe vypočítaných hodnôt amax (Tab. 13) je miera sorpcie iónov Sr 2+ na 

testovaných matriciach nasledovná: Lignit 4 >>>> montmorillonit K-10 >>>> klinoptilolit.  Na 

základe skutočnosti, že zrnitostná frakcia klinoptilolitu a montomorillonitu, na ktorej sa 

realizovali sorpčné experimenty pre rádiostroncium, bola v porovnaní s lignitom oveľa 

nižšia (< 0,02 mm), sme predpokladali, že aj sorpcia bude na týchto matriciach účinnejšia. 

Naše výsledky sorpcie iónov Sr 2+ pre lignit však potvrdili opak, čo okrem iného 

podporuje možnos ť aplikácie lignitu na záchyt  rádiostroncia.   

 

Nami experimentálne určenú mieru sorpcie pre ióny Sr2+ na vzorke Lignit 4  (amax = 

0,177 mmol g -1) môžeme porovnať s publikovanými výsledkami ďalších testovaných 

dvojmocných iónov (Cu2+, Zn2+ a Co2+). Pomocou iónovej chromatografie resp. ICP-OES 

boli pre rovnakú zrnitostnú frakciu vzorky Lignit 4  (< 2 mm) namerané nasledovné 

hodnoty amax: 0,366 mmol g -1 pre Cu2+, 0,311 mmol g -1 pre Zn2+ a 0,232 mmol g -1 pre 

Co2+. Treba tu však zohľadniť fakt, že v tomto prípade boli pri sledovaní sorpcie zvolené 

menšie koncentračné rozsahy uvedených katiónov (0,1 – 4 mmol dm-3). Rovnako bola 

testovaná aj vzorka Lignit M , pre ktorú boli zistené nižšie hodnoty amax, a to pre všetky 
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študované katióny: 0,240 mmol g-1 pre Cu2+, 0,223 mmol g-1 pre Zn2+ a 0,191 mmol g -1 

pre Co 2+ (ZÁVODSKÁ a kol., 2007). Sorpcia iónov Sr2+ na vzorke Lignit 4 je v porovnaní s 

Cu2+, Zn2+ a Co2+ nižšia, je však podobná sorpcii Co2+ na Lignite M.  

 

V tejto oblasti je však zaujímavé ešte jedno porovnanie. Ako je uvedené vyššie 

pomocou iónovej chromatografie resp. ICP-OES boli pre vzorku Lignit 4 zmerané vyššie 

hodnoty amax (pre všetky testované katióny) než pre vzorku Lignit M. Je to v zhode so 

stanovenými hodnotami CEC, ktorá bola pri vzorke Lignit M nižšia. Lignit M však podľa 

stanovenia humínových látok obsahuje viac celkových humínových kyselín (∼ 55 %) ako 

Lignit 4 (∼ 45 %), a teda sorpcia by mala byť v tomto prípade účinnejšia. Tieto zistenia 

naznačujú, že sorpcia katiónov na lignite nezávisí len od obsahu humínových kyselín, ale 

je ovplyvňovaná aj zložením anorganickej frakcie tejto matrice.  

 
 

5.4 ZHODNOTENIE OPTIMALIZAČNÝCH KROKOV ELEKTROCHEMICKÉHO  
       STANOVENIA URÁNU V ROZTOKOCH 

5.4.1 Vyhodnotenie zmeny doby regenerácie a regener ačného potenciálu 
 

Výsledky meraní zmeny doby regenerácie (t regen ) pre modelový roztok uránu (10 

µg dm-3) a pracovný elektrolyt R001 (s prídavkom 5 µmol dm-3 kupferónu a Tritonu-X100 

(2 µL dm-3) uvádzame v Prílohe 6 na Obr. P6-1 až Obr. P6-4. Keďže sme sledovali vplyv 

zmeny hodnoty tregen na získané signály oboch roztokov, merania sme museli realizovať 

bez odpočítavania pozadia. Ak porovnáme signály jednotlivých meraní pre pracovný 

elektrolyt aj pre modelový roztok uránu, najlepšie výsledky sme dosiahli pri hodnote tregen  

= 3 s (Obr. P6-1, Príloha 6). V tomto prípade je totiž reprodukovateľnosť meraných 

signálov najlepšia.  

 

Predlžujúca sa doba regenerácie pracovnej elektródy (6 – 15 s) pri konštantnej 

hodnote Eregen = - 2 500 mV negatívne ovplyvnila namerané signály. V prvom rade sa 

zhoršila ich reprodukovateľnosť (najhoršia bola pre signály namerané pri tregen = 15 s, Obr. 

P6-4, Príloha 6). Regeneračná fáza pracovnej elektródy pri danom potenciáli (Eregen) bola 

sprevádzaná viditeľným uvoľňovaním sa vodíka, ktoré sa s narastajúcou dobou 

regenerácie zintenzívnilo. Prítomnosť mikrobublín vodíka v pracovnej cele sa následne 

prejavila zvýšením nameraných signálov, predovšetkým v oblasti  od - 450 mV  do  – 400 

mV, čím sa v podstate výrazne deformoval pík nameraný pre urán .  
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Na základe porovnania získaných chronopotenciogramov pre rôzne testované 

hodnoty tregen (3, 6, 10 a 15 s) sme zvolili za optimálnu hodnotu t regen  = 3 s (pri 

konštantne nastavenej hodnote Eregen = - 2 500 mV).   

 

Ďalším testovaným parametrom regenerácie pracovnej elektródy bol regenera čný 

potenciál (E regen ). Pre modelový roztok uránu (10 µg dm-3) sme  testovali hodnoty Eregen 

od – 2 400 do – 2 600 mV. Na získaných chronopotenciogramoch (Príloha 7, Obr. P7-1 až 

Obr. P7-5) sme porovnávali predovšetkým výšku nameraného píku pre urán 

a reprodukovateľnosť získaných signálov v danej sérii meraní. Pri meraní vyššie 

uvedeného modelového roztoku uránu (s odpočítavaním pozadia) sme pre hodnoty Eregen 

= - 2 400 mV (Obr. P7-1, Príloha 7) a  - 2 500 mV ( Obr. P7-3, Príloha 7) dostali podobné 

výsledky. Pri zmene Eregen na hodnotu - 2 450 mV sme zaznamenali len mierny pokles 

píku pre urán (∼ 15 impluzov), zatiaľ čo pre hodnotu Eregen = - 2 550 mV bol tento pokles 

omnoho výraznejší (pík uránu dosahoval výšku len ∼ 30 impluzov). Zo záznamu 

chronopotenciogramu ( Obr. P7-4, Príloha 7) je zrejmé, že pri tejto hodnote Eregen 

dochádza k zmenám pri premeriavaní pozadia, čo sa potvrdilo aj pri Eregen = - 2 600 mV 

(Obr. P7-5, Príloha 7). 

 

Na základe vyhodnotenia výsledkov realizovaných meraní tejto série ako aj po 

zohľadnení výsledkov týkajúcich sa určenia optimálnej hodnoty tregen sme za optimálnu 

hodnotu  Eregen zvolili – 2 500 mV. Hoci sme podobné výsledky signálov pre urán 

zaznamenali aj pri Eregen = - 2 400 mV, zvolili sme vyššiu hodnotu regeneračného 

potenciálu. Tá zaistí predsa len účinnejšiu regeneráciu pracovnej elektródy pri väčšom 

počte meraní. 

 

5.4.2 Určenie optimálnej hodnoty potenciálu nahromadenia a d oby  
            nahromadenia komplexu urán - kupferón 
 

Namerané signály pre modelový roztok uránu (10 µg dm-3) s odpočítavaním pozadia 

pre rôzne zmeny hodnôt potenciálu nahromadenia (E depos ) od – 100 mV do + 300 mV 

(pri stálej hodnote ta = 60 s) sú uvedené v Prílohe 8 na Obr. P8-1 až Obr. P8-7. Zo 

získaných chronopotenciogramov je jasné, že signál pre urán pri daných 

elektrochemických podmienkach regenerácie je merateľný len v rozsahu hodnôt Edepos od 

+ 100 mV do + 250 mV. Optimálnu hodnotu  Edepos sme určili podľa výšky nameraných 

píkov pre urán, ktoré dosahujú v maxime. Z tohto hľadiska sme najlepšie výsledky dosiahli 

pre hodnotu Edepos   + 200 mV (Obr. P8-5, Príloha 8). 
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Ako referenčná elektróda sa v predmetnej cele používa argentochloridová elektróda 

(Ag/AgCl/nas. KCl), ktorej potenciál oproti štandardnej vodíkovej elektróde (ŠVE) 

predstavuje pri 25°C hodnotu +197 mV. Nami experime ntálne zvolená hodnotana Edepos = 

+200 mV používaná pri meraniach uránu (meraná oproti argentochloridovej elektróde) 

predstavuje po prepočítaní oproti ŠVE hodnotu + 397 mV. Pri tomto potenciáli je teda 

povrch elektródy nabitý kladne, čo zrejme napomáha fyzikálnej sorpcii záporne nabitého 

komplexu kupferátu uranylu (kap. 4.5.1, Obr. 8). Pri kladnejších potenciáloch už 

nedochádza k sorpcii tohto komplexu v dôsledku oxidácie ligandu. 

 

Vplyv zmeny doby nahromadenia (t a) pri stálej hodnote Edepos = + 200 mV sme 

sledovali pre dve koncentrácie uránu v modelovom roztoku (5 a 10 µg dm-3). Výsledky sú 

pre lepšiu názornosť porovnané a štatisticky vyhodnotené na Obr. 23. Zistili sme, že 

nahromadenie nižšej koncentrácie uránu (5 µg dm-3) na pracovnej elektróde je lineárne 

(R2 = 0,9936) v celom premeriavanom rozsahu, teda až do hodnoty ta = 80 s. Pre vyššiu 

hodnotu ta (120 s) sme v tomto prípade nenamerali už žiaden pík uránu.  
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Obr. 23: Porovnanie závislosti parametra signálu (výška píku v maxime) modelových  
roztokov uránu (5 a 10 µµµµg dm -3) v pracovnom elektrolyte R001 (kupferónu: 5 µmol dm-3, 

Tritonu-X100: 2 µL dm-3) od doby nahromadenia (t a),  
Edepos = +200 mV, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 101 

 

Zo štatistického vyhodnotenia výšky píkov v maxime získaných signálov vyššej 

premeriavanej koncentráciu uránu v modelovom roztoku (10 µg dm-3) v závislosti od 

predlžovania doby nahromadenia je zrejmé, že s rastúcou dobou nahromadenia sa stráca 

lineárny charakter. To znamená, že ďalším predĺžením doby nahromadenia už 

nedocielime proporcionálne zvýšenie signálu pre daný analyt. 

 

Na základe grafického porovnania experimentálnych výsledkov (Obr. 23) sme za 

dostatočnú a zároveň optimálnu dobu nahromadenia určili hodnotu t a = 60 s (pri 

konštantne nastavenom Edepos = + 200 mV).  

 

Nahromadenie nami študovaného analytu (komplex urán - kupferón) bolo možné na 

meracom zariadení EcaFlow model 150 GLP optimalizovať aj zmenou prietoku čerpanej 

vzorky a pracovného elektrolytu. V tomto smere sme realizovali len pokusné merania (nie 

sú súčasťou práce). Zvýšenie prietoku z pôvodných 3 na 6 cm3 min-1 neprinieslo pri 

nahromadení výraznejšie zlepšenie signálov. Po tomto kroku sme však pochopiteľne 

dostávali dvojnásobné množstvo odpadu, a preto sme prípadnú ďalšiu optimalizáciu 

v tomto smere vylúčili.  

 
 

5.4.3 Zistenie optimálnej koncentrácie komplexa čného činidla kupferón 
 

Na Obr. 24 sú vyhodnotené plochy píkov modelového roztoku uránu (10 µg dm-3) 

v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie komplexačného činidla kupferónu v roztoku (od 

1 do 20 µmol dm-3). Táto plocha je úmerná chronopotenciometickému prechodovému 

času (τ). Na základe tejto grafickej závislosti sme určili, že optimálna koncentrácia 

kupferónu pre  stanovenie  uránu metódou  AdRCH predstavuje  hodnotu 5 µµµµmol dm -3. 

Vychádzali sme z najnižšej možnej koncentrácie kupferónu v analyzovaných roztokoch, 

ktorá dávala pre urán dostatočne stabilný signál. Z Obr. 24 je zrejmé, že plochy píkov pre 

roztoky s vyššou koncentráciou kupferónu v pracovnom elektrolyte (10 a 20 µmol dm-3) sa 

už výrazne nezvyšujú. Naše merania však naznačili, že vyššie koncentrácie 

komplexačného činidla negatívne ovplyvňovali regeneráciu pracovnej elektródy.  
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Obr. 24: Závislos ť plochy píku modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3)  

od koncentrácie komplexa čného činidla kupferón v pracovnom elektrolyte R001  
(Tritonu-X100: 2 µL dm-3), Edepos = +200 mV, ta

 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen
 = 3 s, Z = 0,01 

 
 
 

5.4.4  Vyhodnotenie meraní stanovenia optimálneho p H pracovného  
               elektrolytu  
 

Pri optimalizačných meraniach pH pracovného elektrolytu sme zistili, že získané 

signály pre modelový roztok uránu (10 µg dm-3) sú na zmenu hodnoty pH veľmi citlivé. 

Z tohto dôvodu sme boli nútený premeriavať roztoky, ktorých hodnota pH sa líšila len 

o desatinu. V závislosti od veľkosti zmeny pH pracovného elektrolytu sme zaznamenali 

menší resp. výraznejší posun meraných píkov uránu (pre pH > 4,55 smerom vľavo a pre 

hodnotu pH < 4,55 smerom vpravo po potenciálovej osi). Pri väčších zmenách pH 

dochádzalo k destabilizácii pozadia, čo sa prejavilo väčším rozptylom nameraných 

signálov. Pre hodnoty pH 3,9 a 6,0 pracovného elektrolytu sme pre urán v danom 

elektrochemickom systéme nezaznamenali už žiaden pík. 

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti sme vyhodnotenia optimálnej hodnoty pH 

pracovného elektrolytu uskutočnili porovnaním troch parametrov, ktorými je možné 

charakterizovať namerané signály uránu: výškou píku uránu v maxime (Obr. P9-1, Príloha 
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9), plochou píku vypočítanou zo súčinu výšky píku v maxime a šírkou píku v jeho polvýške 

(Obr. P9-2, Príloha 9) a nakoniec plochou píku uránu, ktorá zodpovedá prechodovému 

času (τ) (Obr. P9-3, Príloha 9). Poslednú hodnotu je možné zistiť priamo využitím jednej z 

aplikácii softvéru EcaFlow 2.3q. Z uvedených obrázkov je vidieť, že priebeh závislosti pH 

je vo všetkých troch študovaných prípadoch veľmi podobný. Z tohto dôvodu sme ich 

štatisticky vyhodnotili pomocou Gaussovho modelu, pričom najlepšiu hodnotu koeficientu 

determinácie (R2 = 0,9631)sme dostali pre plochu píku zodpovedajúcu prechodovému 

času (Obr. P9-3, Príloha 9)vypočítanú softvérom EcaFlow 2.3q.  

 

Zo štatistického vyhodnotenia je zrejmé, že optimálne pH pracovného elektrolytu sa 

pohybuje v rozpätí od 4,5 do 4,9. Všetky naše ďalšie experimenty sme realizovali pri 

hodnote pH pracovného elektrolytu 4,55 . Pri našom výbere sme zohľadnili totiž aj 

reprodukovateľnosť získaných signálov pre urán v rámci jedného cyklu meraní, ktorá bola 

najlepšia práve pri tejto hodnote. 

 
 

5.4.5 Koncentra čné závislosti pre urán a technika kalibra čnej krivky 
 

Pred samotnou realizáciou stanovenia uránu v roztokoch metódou AdRCH 

v kalibračnom móde bolo potrebné zistiť koncentračné závislosti nameraných signálov 

modelových roztokov uránu. Tieto sú znázornené na Obr. 25, ktorý predstavuje 

chronopotenciogram nameraných signálov pre koncentrácie 5, 10, 20 a 30 µg dm-3 uránu 

v modelových roztokoch (meranie v bezkalibračnom móde).   

 

Po tomto úspešnom kroku sme uskutočnili merania uránu aj v kalibračnom móde. 

Získali sme chronopotenciogram pre premeriavané štandardy uránu (10, 20 a 30 µg dm-3), 

ktorého záznam je uvedený na Obr. 26. Využitím aplikácie ponúkanej softvérom EcaFlow 

2.3q sme ho štatisticky vyhodnotili (Obr 27). Pre integračný rozsah od – 187 mV do – 392 

mV sme dostali hodnotu koeficientu determinácie R2 = 0,9943. Na základe našich meraní 

odporúčame pre kalibračný mód premeriavať každý štandard so štyrmi opakovaniami.   
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Obr. 25: Chronopotenciogram znázor ňujúci koncentra čnú závislos ť modelových roztokov 
uránu (5, 10, 20 a 30 µµµµg dm -3) v pracovnom elektrolyte R001 s prídavkom kupferón u  

(5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3); Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s  

(bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
 
 

 
 

Obr. 26: Chronopotenciogram znázor ňujúci koncentra čnú závislos ť modelových roztokov 
uránu (5, 10, 20 a 30 µµµµg dm -3) v pracovnom elektrolyte R001 s prídavkom kupferón u  

(5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3); Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s  

(kalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. 27: Kalibra čná čiara pre stanovenie uránu v modelových roztokoch me tódou AdRCH  
 
 

5.4.6 Súhrn výsledkov optimaliza čných krokov stanovenia uránu metódu  
          AdRCH 
 

Na základe výsledkov uvedených v kap. 5.4.1 – 5.4.5 uvádzame na tomto mieste 

prehľad optimalizačných krokov stanovenia uránu metódou AdRCH. Optimalizované 

hodnoty základných elektrochemických parametrov prístroja EcaFlow model 150 GLP 

sú zhrnuté v Tab. 14 . Hodnotu štartovacieho (Estart) a koncového (Estop) potenciálu sme 

určili na základe priebehu nameraného signálu uránu tak, aby rozsah bol dostatočný na 

vyhodnotenie plochy píku. Hodnota potenciálu v pokojovom režime (Estndby) ako aj 

hodnota rozpúšťacieho prúdu (Istrip) bola určená na základe odporúčania pre daný typ 

elektródy.  

 

Ďalším vyhodnotením meraní sme určili, že optimálna hodnota komplexa čného 

činidla kupferón je 5 µµµµmol dm -3 a optimálne pH pracovného elektrolytu R001 

predstavuje hodnotu 4,55.  

 

Vyššie zvýraznené hodnoty boli používané pri všetkých ďalších meraniach uránu 

metódou AdRCH v modelových roztokoch resp. vo vzorke prírodnej vody pomocou 

prístroja EcaFlow model 150 GLP (Istran, SR). 
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Tab. 14: Optimálne hodnoty elektrochemických parame trov pre stanovenie uránu metódou  
                AdRCH na prístroji EcaFlow model 15 0 GLP (Istran, SR) 
 
 

Typ elektrochemického 
parametra 

Označenie 
parametra 

Optimalizovaná  
hodnota 

Potenciál nahromadenia Edepos + 200 mV 

Doba nahromadenia  ta 60 s 

Štartovací potenciál Estart  - 150 mV 

Koncový potenciál Estop  - 500 mV 

Regeneračný potenciál Eregen  - 2 500 mV 

Doba regenerácie tregen  3 s 

Potenciál v pokojovom režime Estndby  - 500 mV 

Rozpúšťací prúd Istrip - 3 µA 

Max. čas rozpúšťania tstrip, max  60 s 

Prietok –– 3 cm3 min-1 

 
 

5.5 VPLYV INTERFERENCIÍ NA STANOVENIE URÁNU POMOCOU  AdRCH 
 

Dôležitým krokom pri vývoji novej metódy stanovenia uránu metódou AdRCH bolo 

určenie vplyvu potenciálne interferujúcich látok. Nižšie uvádzame získané 

chronopotenciogramy pre meranie modelového roztoku uránu (10 µg dm-3) v prítomnosti 

nasledovných katiónov: Ca2+ a Mg2+ (Obr. P10-1, Príloha 10), Fe2+ a Mn2+ ( Obr. P10-2, 

Príloha 10), Zn2+ a Cu2+ ( Obr. P10-3, Príloha 10) a Sr2+, La3+ a Th4+ (Obr. P10-4, Príloha 

10). Pri ich výbere sme zohľadňovali jednak zastúpenie katiónov v prírodných vodách ako 

aj interferenčné vplyvu niektorých prvkov (predovšetkým Th) pri stanovení uránu 

spektrofotometriou. Z uvedených obrázkov je zrejmé, že všetky testované katióny 

v daných koncentráciách (100 resp. 1 000 µg dm-3) do určitej miery ovplyvnili nameraný 

signál uránu.  

 

Celkové prehľadné porovnanie interferenčného vplyvu pre všetky uvedené katióny 

je znázornené na Obr. 28. Vyhodnotenie sme realizovali na základe vypočítaného poklesu 

plochy píku nameraného pre modelový roztok uránu (10 µg dm-3) s odpočítavaním 

pozadia pred každým meraním. Najväčší interferenčný vplyv sme zaznamenali pre ióny 

Cu2+ (100 µg dm-3), ktoré znížili plochu nameraného signálu pre 10 µg dm-3 uránu približne 

o 32 %. Katióny Sr2+ a La3+ spôsobujú pokles plochy nameraného píku uránu (10 µg dm-3) 
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o 26 resp. 22 %. Interferenčné vplyvy ostatných katiónov predstavujú pokles plochy píku 

uránu pod 20 %. Najmenší vplyv sme zaznamenali v prípade katiónov Ca2+ (pokles len o 

5 %).  

 

Tu je však potrebné zdôrazniť, že koncentrácia testovaných katióny (100 resp. 

1 000 µg dm-3) v prírodných ale aj v minerálnych vodách je oveľa nižšia, a teda aj ich 

rušivý vplyv na elektrochemické stanovenie uránu bude z tohto dôvodu minimálny.  

 

V tejto oblasti je významné aj zistenie, že ióny Th4+ spôsobujú pri testovanej 

koncentrácii (100 µg dm-3) len ∼ 15 % pokles plochy píku uránu (10 µg dm-3). Pri 

spektrofotometrickom stanovení uránu v prírodných vodách na činidlo arzenázo III totiž 

tórium ruší stanovenie v akejkoľvek koncentrácii.  
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Obr. 28: Preh ľad vplyvu vybraných interferujúcich katiónov na sta novenie uránu metódou 

AdRCH v modelovom roztoku uránu (10 µµµµg dm -3)  
(Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cu2+, Sr2+, La3+, Th4+ (100 µg dm-3), Ca2+ a Mg2+ (1 000 µg dm-3)) 

 

Keďže sme vyššie uvedené merania realizovali s odpočítavaním pozadia, nemali 

sme prehľad o možnom vplyvu testovaných interferenčných katiónov na roztok 

pracovného elektrolytu R001. Na základe meraní, ktorých chronopotenciogramy 

uvádzame v Prílohe 10 na Obr. P10-5 až Obr. P10-7, sme vylúčili možnosť tvorby 
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komplexu kupferónu s vyššie uvedenými katiónmi. Tie mohli byť, hoci s veľmi nízkou 

pravdepodobnosťou, elektrochemicky aktívne pri nastavených parametroch prístroja. Pri 

meraní by potom ovplyvňovali hodnotu pozadia a vyhodnotenie ich interferenčného vplyvu 

pre urán by bolo chybné. Z uvedených záznamov je jasné, že iba prítomnosť iónov Cu2+ 

(Obr. P10-7, Príloha 10) mierne zvýšila nameraný signál pre pozadie. Tvorbu 

elektrochemicky aktívneho komplexu, ktorý by sa prejavil vo forme nameraného píku 

v rovnakej oblasti potenciálov ako pre urán, môžeme však na základe vyššie uvedených 

chronopotenciogramov vylúčiť. 

 
 

5.6 ZHODNOTENIE LINEÁRNEHO ROZSAHU, OPAKOVATE ĽNOSTI MERANÍ  
       A HODNÔT LOD A LOQ METÓDY AdRCH PRE URÁN 
 

Lineárny rozsah  metódy AdRCH pre urán sme zisťovali meraním modelových 

roztokov uránu s koncentráciou od 4 do 100 µg dm-3. Merania sme potom vyhodnotili na 

základe chronopotenciometrického prechodového času (τ), ktorý je úmerný ploche 

nameraného píku uránu. Jednotlivé koncentračné rozsahy uránu uvedené v Tab. 15 (4-10 

µg dm-3 až 4-100 µg dm-3) sme vyhodnotili metódou lineárnej regresie. Na základe 

porovnania hodnôt koeficientov determinácie (R2) sme zistili, že lineárny rozsah metódy 

pre urán pri nastavených elektrochemických parametroch (Edepos = +200 mV, ta = 60 s) je 

do 50 µµµµg dm -3 (pozri Obr. 29). 

 

Tab. 15: Výsledky štatistického vyhodnotenie lineár neho rozsahu stanovenia uránu  
                    metódou AdRCH pre optimalizovan é elektrochemické parametre  

 

Koncentra čný  
rozsah uránu 

[µµµµg dm -3] 

Hodnota 
koeficientu 

determinácie (R 2) 

Rovnica lineárnej regresie  
  

(Y = A + B ∗∗∗∗X) 

4 - 10 0,9683 Y = 0,1298 + 0,0731∗X 

4 - 15 0,9909 Y = 0,1288 + 0,0733∗X 

4 - 20 0,9945 Y = 0,0953 + 0,0778∗X 

4 - 30 0,9892 Y = - 0,0095 + 0,0895∗X 

4 - 40 0,9922 Y = - 0,0779 + 0,0960∗X 

4 - 50 0,9958 Y = - 0,0735 + 0,0956∗∗∗∗X 

4 - 60 0,9866 Y = 0,0330 + 0,0882∗X 

4 - 80 0,9822 Y = 0,1584 + 0,0812∗X 

4 -100 0,9736 Y = 0,3170 + 0,0737∗X 
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Obr. 29: Vyhodnotenie lineárneho rozsahu stanovenia  uránu v roztokoch metódou AdRCH 

využitím lineárnej regresie (Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s) 
 

 

 

Opakovate ľnos ť meraní sme vyhodnotili na základe premeriavania modelových 

roztokov uránu s koncentráciou 3,  5 a 10 µg dm-3 v kalibračnom móde s odpočítavaním 

pozadia pred každým meraním. Štatistické vyhodnotenie kalibračnej čiary je znázornené 

na Obr. 30 (R2 = 0,9997). Získané chronopotenciogramy uvedených meraní uvádzame 

postupne v Prílohe 11 na Obr. P11-1 (pre 3 µg dm-3 uránu), Obr. P11-2 (5 µg dm-3 uránu) 

a Obr. P11-3 (10 µg dm-3 uránu). Celkový prehľad nameraných koncentrácií uránu 

v študovaných modelových roztokoch je zobrazený na Obr. 31. Vyhodnotením 

nameraných signálov pomocou softvéru EcaFlow 2.3q sme dostali pre modelové roztoky 

uránu nasledovné výsledky:  

 

10,30 ±±±± 0,54 (RSD = 5,24 %, n = 10), 

5,56 ±±±± 0,27 (RSD = 4,86 %, n = 10) a 

2,88 ±±±± 0,56 (RSD = 19,44 %, n = 10). 
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Obr. 30: Kalibra čná čiara pre vyhodnotenie opakovate ľnosti merania uránu 
v modelových roztokoch metódou AdRCH  
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Obr. 31: Porovnanie nameraných koncentrácií modelov ých roztokov uránu  

(3, 5 a 10 µµµµg dm -3) pre vyhodnotenie opakovate ľnosti merania uránu metódou AdRCH 
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Určenie hodnoty medze detekcie (LOD)  a medze stanovite ľnosti (LOQ) sme 

uskutočnili na základe meriavania modelových roztokov uránu pre koncentrácie 4, 6, 8, 

10, 15 a 20 µg dm-3. Získané dáta sme následne vyhodnotili metódou lineárnej regresie 

(Obr. 32).  Z horného pásu spoľahlivosti zostrojenom v programe OriginPro 7.0 sme určili 

hodnotu LOD = 1,2 µµµµg dm -3 a výpočtom podľa vzťahu (10) aj hodnotu LOQ = 3,6 µµµµg dm -3.  
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Obr. 32: Vyhodnotenie experimentálne získaných dát s cie ľom ur čiť hodnoty LOD a LOQ  

pre stanovenie uránu metódou AdRCH  
 
 

5.7 VÝSLEDKY STANOVENIA URÁNU V PRÍRODNEJ VODE METÓ DOU  
         AdRCH 
 

Stanovenie obsahu uránu vo vzorke prírodnej liečivej horkej vody Šaratica sme 

realizovali technikou prídavkov štandardu  (5, 10 a 15 µg dm-3 uránu) ku vzorke. Využitie 

kalibračného módu v tomto prípade neprichádzalo do úvahy, pretože citlivosť (smernica 

kalibračnej krivky) bola pre vzorku Šaratice iná ako pre modelové roztoky uránu.  

Technikou prídavkov štandardu sme účinne obmedzili vplyv matrice vzorky. Vychádzali 

sme z toho, že pri meraní vzorky aj vzorky so štandardným prídavkom bude vplyv matrice 
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rovnaký. Na Obr. 33 uvádzame jeden zo získaných chronopotenciogramov stanovovanej 

vzorky Šaratice (20 x zr.), na základe ktorého sme vypočítali koncentráciu uránu vo 

vzorke. Ako pozadie sa v tomto prípade premeriaval roztok pracovného elektrolytu R001.  

 

 
 

Obr. 33: Chronopotenciogram merania prírodnej lie čivej horkej vody Šaratica (20 x zr.), 
Edepos = +200 mV, ta

 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen
 = 3 s,  

pozadie: R001 s obsahom kupferónu (5 µmol dm-3) a prídavkom Tritonu-X100 (2 µL dm-3) 
(metóda štandardných prídavkov, pozadie odpočítavané pred každým meraním) 

 

Na overenie koncentračnej závislosti prídavkov štandardu ku vzorke Šaratice sme 

uskutočnili ešte jedno doplňujúce meranie. Ako pozadie sme v tomto prípade premeriavali 

roztok vzorky Šaratice (20 x zr.) totožný s roztokmi vzorky s rôznymi prídavkami 

štandardu uránu. Získaný chronopotenciogram tohto merania zobrazený na Obr. 34 

potvrdil podobnú koncentračnú závislosť prídavkov štandardu uránu k študovanej vzorke, 

akú sme zistili v prípade techniky kalibračnej krivky pre modelové roztoky uránu.  

 
V Tab. 16 uvádzame prehľad výsledkov jednotlivých stanovení uránu v prírodnej 

liečivej horkej vode Šaratica. Koncentrácie uránu vo vzorke boli vypočítané na základe 

prechodových časov (τ) nameraných pre štandardné prídavky uránu. Tieto sme následne 

vyhodnotili metódou lineárnej regresie a z jej rovnice pri zohľadnení riedenia vzorky sme 

vypočítali výslednú koncentráciu uránu v Šaratici. Na základe nášho stanovenia sme 

zistili, že priemerná koncentrácia uránu vo vzorke Šaratice je 238 µg dm-3.  
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Obr. 34: Chronopotenciogram merania prírodnej lie čivej horkej vody Šaratica (20 x zr.), 
Edepos = +200 mV, ta

 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen
 = 3 s,  

pozadie: Šaratica (20 x zr.)  + kupferón (5 µmol dm-3) + Triton-X100 (2 µL dm-3) 
(technika prídavkov štandardu, odpočítavanie pozadia pred každým meraním) 

 

 

Tab. 16: Preh ľad výsledkov stanovenia koncentrácie uránu vo vzork e prírodnej lie čivej  
                 horkej vody Šaratica metódou AdRCH  
 

Číslo  
analýzy  

Rovnica lineárnej 
regresie 

(Y = A + B*X) 

Hodnota  
R2 

c(U)  
vo vzorke  

[µµµµg dm -3] 

c(U)priem 

vo vzorke  

[µµµµg dm -3] 

1. Y = 0,275 + 0,121*X 0,9998 231 

2. Y = - 0,05167 + 0,1485*X 0,9657 202 

3. Y = 0,12333 + 0,1345*X 0,9734 254 

4. Y = 0,48 + 0,102*X 0,9819 263 

 
 

238 

 

5.8 VALIDÁCIA STANOVENIA URÁNU V PRÍRODNEJ VODE MET ÓDOU  
         AdRCH  
 

Validáciu výsledkov elektrochemického stanovenia uránu vo vzorke prírodnej liečivej 

vode Šaratica sme uskutočnili priamo na základe merania vzorky totožnej šarže  metódou 

ICP-MS. Výsledky tohto stanovenia sú spolu s ďalšími parametrami merania uvedené 

v Tab. 17. Metódou ICP-MS bola vo vzorke Šaratice stanovená koncentrácia uránu s 

hodnotou 200 µµµµg dm -3. Rozdiel voči výsledkom stanovenia uránu pomocou AdRCH 

predstavuje 19 %.    
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Tab. 17: Výsledky stanovenia obsahu uránu vo vzorke  prírodnej lie čivej horkej vody  
                 Šaratica metódou ICP-MS 
 

Analyzovaná  
vzorka 

c (238U) 

[µµµµg dm -3] 

Certifikovaná hodnota  
referen čného materiálu  

Šaratica 202 

198 

------ 

crm TMDA 53,1  29,8 

29,4 

29,1± 4,1 

crm TMDA 62  56,7 52,4 ± 5,4 

crm TMDA 64  155,1 138,0 ± 22,0 
 

 

Ďalšiu nepriamu validáciu môžeme vyhodnotiť na základe výsledkov meraní  vzorky 

Šaratice (iná šarža než sa meralo metódou AdRCH) podľa STN 75 7614. V prvom kroku 

spektrofotometrického stanovenia uránu sme uskutočnili merania kalibračných roztokov 

s troma opakovaniami. Na základe vypočítaných aritmetických priemerov nameraných 

absorbancií sme zostrojili kalibračné čiary a vyhodnotili ich metódou lineárnej regresie (R2 

= 0,9995 resp. R2 = 0,9998) (Obr. 35).  
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Obr. 35: Kalibra čné čiary pre spektrofotometrické stanovenie uránu vo vo dách  
(1. analýza R2 = 0,9995; 2. analýza: R2 = 0,9998) 

 
 

V Prílohe 12 na Obr. P12-1 je záznam premeriavania absorpčných spektier 

kalibračných roztokov v rozsahu vlnových dĺžok od 300 do 800 nm s korekciou na 

pozadie. Tento môžeme porovnať s podobným záznamom meraným pre vzorku Šaratice 
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(Obr. P12-2, Príloha 12). Vzniknutý komplex urán – arzenázo III dosahoval v oboch 

prípadoch svoje maximum pri vlnovej dĺžke 650 nm. 

 
 
 

Na základe experimentálne zistených a vypočítaných dát (Tab. 18) sme 

spektrofotometricky stanovili, že priemerná koncent rácia uránu v študovanej 

vzorke prírodnej lie čivej horkej vody  Šaratica je 203,42 µµµµg dm -3. Rozdiel voči 

stanoveniu uránu metódou AdRCH predstavuje v tomto prípade 17,2 %. 

 

 

Tab. 18: Výsledky stanovenia obsahu uránu vo vzorke  prírodnej lie čivej horkej vody  
                  Šaratica spektrofotometrickou met ódou s arzenázo III 
 

Parameter stanovenia 1. stanovenie 2. stanovenie 

Odparovaný objem vzorky 500 cm3 500 cm3 

Objem vzorky prepúšťaný cez kolónu 210 cm3 210 cm3 

Počet meraných vzoriek 3 2 

Priemerná absorbancia vzorky 0,6128 0,5437 

Priemerná absorbancia kalibračných bodov 0,1560 0,1550 

Priemerná koncentrácia uránu 215,021 µg dm-3 191,815  µg dm-3 

Smerodajná odchýlka koncentrácie vzorky (s) 1,406 µg dm-3 1,911  µg dm-3 

Priemerná koncentrácia uránu ± s 215,02 ± 1,41 µg dm-3 191,82 ± 1,91  µg dm-3 

Priemerná koncentrácia uránu oboch stanovení 203 µµµµg dm -3 
 

 

 

Z porovnania výsledkov stanovenia uránu metódou AdRCH a ICP-MS analýzy, resp. 

spektrofotometrického stanovenia uránu v prírodnej liečivej vode Šaratica vyplýva, že 

rozdiel v jednotlivých stanoveniach predstavuje 19 % resp. 17,2 %. Tieto rozdiely boli 

pravdepodobne zapríčinené veľmi vysokým obsahom solí v študovanej vzorke, ktorý síce 

v malej miere, ale predsa ovplyvňuje citlivosť elektrochemického stanovenia. Ďalším 

možným zdrojom rozdielu v stanoveniach môže byť nepresnosť pri odmeriavaní 

štandardných prídavkov ku vzorke, ktoré sa kvôli vylúčeniu vplyvu zriedenia pridávajú v čo 

najmenších objemoch.     
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Pri celkovom porovnaní vyššie uvedených metód stanovenia uránu s novo 

navrhnutou a validovanou metódou AdRCH je potrebné zohľadniť aj nasledovné aspekty: 

 

- elektrochemické stanovenie uránu metódou AdRCH je v porovnaní s ICP-MS 

analýzou prístrojovo oveľa menej náročné, 

- metóda AdRCH je v porovnaní so spektrofotometrickým stanovením uránu 

neporovnateľne rýchlejšia, 

- životnosť pracovnej elektródy E-T/Ag používanej pri AdRCH predstavuje 

minimálne 1 000 meraní (Príloha 13, Obr. P13-1), jej nefunkčnosť (narušenie Hg 

- vrstvy) sa ihneď prejaví zmenou priebehu nameraných signálov pre urán, 

- elektrochemické zariadenie EcaFlow model 150 GLP (Istran, SR) vyžaduje 

pomerne nízke náklady na prevádzku, 

- využitie princípu flow injection vyššie uvedeného zariadenia EcaFlow výrazne 

znižuje množstvo požadovaného objemu vzorky na analýzu, tým sa znižuje 

i množstvo potrebných chemických reagentov a minimalizuje sa tvorba odpadu,  

- v dôsledku využitia selektívneho komplexačného činidla má AdRCH nízke 

hodnoty detekcie a stanoviteľnosti, 

- v porovnaní s publikovanými prácami elektrochemického stanovenia uránu má 

AdRCH širší lineárny rozsah, 

- rušivý vplyv katiónov a aniónov prítomných v prírodných vodách je pre AdRCH 

zanedbateľný a stanovenie uránu je možné aj v prítomnosti tória. 
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6 ZÁVER 
 

Fyzikálno-chemická charakterizácia študovaných vzoriek lignitu a leonarditu bola 

realizovaná s cieľom zosumarizovať, porovnať a komplexne vyhodnotiť relevantné 

informácie dôležité z hľadiska neenergetického využitia lignitu.  

Výsledky analýzy zastúpenia organických prvkov (C, H, N, O a S) preukázali vysoký 

stupeň homogenity vzoriek lignitov a potvrdili správnosť ich klasifikácie. Rozdiely 

v obsahu vlhkosti vzoriek boli len minimálne. Väčšie rozdiely sa zistili pri porovnaní 

obsahu popola vo vzorkách. Tu sa ukázalo, že pre slovenské lignity, ktoré sa vyznačujú 

nižším stupňom zuhoľnatenia, boli namerané vyššie hodnoty (∼ 18-19 %) než pre český 

lignit (15,6 %) a leonardit (13,9 %). Stanovená hodnota pre leonardit (Gascoyne, USA) 

pritom dobre koreluje s referenčnou hodnotu (13 %), ktorú udáva IHSS.  

Porovnanie výsledkov ICP-OES analýzy vybraných kovov v študovanom 

slovenskom lignite so súčasne platnou legislatívou potvrdilo možnosť jeho využitia aj na 

neenergetické účely. Zastúpenie Co, Cu, Cr, Pb, Ni a Zn vo vzorkách lignitu bolo totiž 

výrazne podlimitné. Len v prípade obsahu As a Cd boli mierne prekročené hodnoty 

definované zákonom pre piesočnaté a hlinito-piesočnaté pôdy (10 resp. 0,4 mg kg-1).  

Výsledky gamaspektrometrickej analýzy vzoriek lignitov a leonarditu preukázali, že 

ich prírodná rádioaktivita je okrem 40K porovnateľná s priemernou rádioaktivitou zemskej 

kôry. Obsah draslíka vo vzorkách je však v porovnaní s jeho zastúpením vo vrchnej časti 

zemskej kôry výrazne nižší. Antropogénna rádioaktívna kontaminácia (60Co a 137Cs) 

študovaných vzoriek je zanedbateľná. Spomedzi testovaných vzoriek mal najnižšie 

zastúpenia meraných rádionuklidov (40K, 60Co, 137Cs, 226Ra a 228Ac) leonardit. 

Röntgenovou difrakciou anorganickej fázy lignitov a leonarditu sa zistilo 

percentuálne zastúpenie kremeňa, kaolinitu a sadrovca vo vzorkách. Najvyššie 

zastúpenie kremeňa mala vzorka slovenského lignitu (Lignit 4, 8 %), pre ktorú bol 

nameraný aj najväčší merný povrch (9,4 m2 g-1). Najmenej kremeňa obsahoval český lignit 

(len 1,5 %), ktorý mal však spomedzi testovaných vzoriek najvyšší obsah kaolinitu (7,5%). 

Stanovenie celkových a voľných humínových kyselín potvrdilo ich vysoké 

zastúpenie v študovanom leonardite (> 80 %). Rovnako sa potvrdilo i očakávanie 

vyššieho zastúpenia humínových kyselín vo vzorke českého lignitu, ktorý má v porovnaní 

so slovenskými lignitmi vyšší stupeň zuhoľnatenia. V prospech neenergetického využitia 

slovenského lignitu je zaujímavé aj zistenie, že hoci má slovenský lignit nižší obsah 

celkových humínových kyselín, až 90 % z nich tvorí frakcia ľahko dostupných voľných 
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humínových kyselín. V prípade študovaného českého lignitu je to len 76 %. Z hľadiska 

zastúpenia voľných humínových kyselín sú teda vzorky lignitov veľmi podobné. 

Ukázalo sa, že výsledky stanovenia katiónovej výmennej kapacity (CEC) lignitov 

a leonarditu úzko súvisia so zastúpením kryštalických foriem anorganickej fázy vzoriek. 

Najnižšia hodnota CEC bola totiž stanovená pre slovenský lignit (Lignit 2, ∼ 20 %), ktorý 

podľa výsledkov röntgenovej difrakcie neobsahuje žiaden kremeň. Pre vzorky s vyšším 

zastúpením kremeňa boli zistené i vyššie hodnoty CEC.   

Na základe sorpčnej štúdie slovenského lignitu, ktorá bola realizovaná 

rádioindikátorovou metódou (85Sr a 137Cs) sa zistilo, že kinetika sorpcie iónov Sr2+ 

vyhovuje v celom premeriavanom koncentračnom rozsahu (2,24.10-4 – 5,65 mmol dm-3) 

lepšie kinetike reakcií 2. poriadku. Rovnako je tomu tak aj v prípade najnižšej testovanej 

koncentrácie iónov Cs+ (0,03 mmol dm-3). Pri vyšších koncentráciách iónov Cs+ (0,15 – 

1,22 mmol dm-3) sa sorpcia viac približuje kinetike reakcií 1. poriadku.  

Sorpcia iónov Cs+ na lignite v danom premeriavanom rozsahu koncentrácií pri 

laboratórnej teplote viac vyhovuje typu Freundlichovej (R2 = 0,9903) než Langmuirovej (R2 

= 0,9628) izotermy. Na rozdiel od toho, je možné sorpciu iónov Sr2+ pri daných 

experimentálnych podmienkach lepšie opísať Langmuirovým typom izotermy (R2 = 

0,9966) než Freundlichovým (R2 = 0,9927).  

Miera sorpcie iónov Sr2+ na slovenskom lignite (Lignit 4) bola na základe hodnôt 

maximálnych merných sorpcií (amax) porovnaná s ďalšími dvoma testovanými matricami 

(klinoptilolitom a montmorillonitom K-10). Aj napriek hrubozrnnejšej frakcii preukázal lignit 

pri sorpčných experimentov v porovnaní s klinoptilolitom a montmorillonitom K-10 

(zrnitostné frakcie < 0,02 mm) účinnejšiu sorpciu iónov Sr2+. Toto zistenie podporuje 

možnosť aplikácie lignitu na záchyt rádiostroncia, čo je možné uplatniť pri budovaní 

úložísk rádioaktívnych odpadov alebo pri remediácii kontaminovaných zemín.  

Nová elektrochemická metóda stanovenia uránu vo vodách bola vyvinutá 

a optimalizovaná pre zariadenie EcaFlow model 150 GLP (Istran, SR). Je založená na 

fyzikálnej adsorpcii vytvoreného komplexu urán – kupferón na amalgámovej pracovnej 

elektróde (E-T/Ag) cely typu 353 C pri hodnote potenciálu nahromadenia +200 mV a dobe 

nahromadenia 60 s. Optimálna hodnota pH roztoku pracovného elektrolytu R001 na 

acetátovej báze (Istran, SR) je 4,55. Z viacerých testovaných koncentrácií kupferónu 

v pracovnom elektrolyte sa ako optimálna ukázala hodnota 5 µmol dm-3. Účinná 

regenerácia pracovnej elektródy je zabezpečená  pri  hodnote regeneračného potenciálu  

-2 500 mV po dobu 3 s.  
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Lineárny rozsah novej metódy stanovenia uránu adsorptívnou rozpúšťacou 

chronopotenciometriou (AdRCH) je do 50 µg dm-3. Pre metódu boli stanovené nasledovné 

hodnoty medze detekcie a medze stanoviteľnosti: 1,2 µg dm-3 (LOD) a 3,6 µg dm-3 (LOQ). 

Relatívna štandardná odchýlka nameraná pre 10 µg dm-3 U (ta = 60 s) predstavuje 5,2 % 

(n = 10), pre 5 µg dm-3 U 4,7 % (n = 10) a pre 3 µg dm-3 U 19, 4 % (n = 10). 

Spomedzi testovaných katiónov (Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cu2+, Sr2+, La3+ 

a Th4+) mali na stanovenie uránu pomocou AdRCH najväčší rušivý vplyv ióny Cu2+. Pri 

koncentrácii 100 µg dm-3 znížili plochu nameraného signálu uránu (10 µg dm-3) približne 

o 32 %. Koncentrácia testovaných katiónov (100 resp. 1 000 µg dm-3) v prírodných 

a minerálnych vodách je však nižšia, a teda aj ich rušivý vplyv na elektrochemické 

stanovenie uránu bude minimálny. Dôležité je zistenie, že ióny Th4+ nerušia 

elektrochemické stanovenie uránu, tak ako je to v prípade spektrofotometrického 

stanovenia normovanou metódou. 

Stanovenie uránu metódou AdRCH bolo overené na reálnej vzorke prírodnej liečivej 

horkej vody s vysokým obsahom rôznych katiónov a aniónov. Technikou štandardných 

prídavkov bol pri dodržaní optimalizovaných parametrov daného elektrochemického 

systému stanovený obsah uránu 238 µg dm-3. Výsledky boli validované pomocou ICP-MS 

analýzy a spektrofotometrického stanovenia. Rozdiel voči výsledkom stanovenia uránu 

pomocou ICP-MS predstavuje 19 %, v porovnaní so spektrofotometrickým stanovením 

17,2 %. Zistený rozdiel pri elektrochemickom stanovení uránu môže byť zapríčinený 

vysokým obsahom solí v analyzovanej vzorke. Výsledky stanovenia uránu pomocou 

AdRCH mohli byť ovplyvnené i možnou nepresnosť pri odmeriavaní štandardných 

prídavkov ku vzorke. Tie sa kvôli vylúčeniu vplyvu zriedenia pridávajú v čo najmenších 

objemoch.     

Medzi významné pozitíva vyvinutej metódy pre stanovenie uránu vo vodách patrí 

jednoduchá možnosť časovo programovateľného odberu vzoriek a ich riedenia ako aj 

rýchlosť analytického cyklu. Tieto prednosti predurčujú využívať AdRCH na monitorovanie 

uránu vo vodách a po prípadnej ďalšej optimalizácii predúpravy vzoriek i na stanovenie 

obsahu uránu v sedimentoch a v pôde. Vyvinutá metóda sa oproti tradičným metódam 

tiež vyznačuje minimálnou priestorovou náročnosťou lokalizácie elektrochemického 

zariadenia, čo uľahčuje jej aplikáciu vo výskumných laboratóriách.    
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8 SÚHRN 
 

Jadrový priemysel je neodmysliteľne spojený s tvorbou rádioaktívnych odpadov. Tie 

sú po náležitom roztriedený podľa rôznych kritérií buď dekontaminované až na úroveň 

aktivít, ktoré je povolené v súlade s platnou legislatívou uvoľniť do životného prostredia. 

Inak sa rádioaktívne odpady s imobilizovanými dlhožijúcimi rádionuklidmi v rôznych 

matriciach (vitrifikácia, cementácia, bitumenácia, geopolymerizácia) dopravujú a ukladajú 

na úložiskách.  

 

Úložiská rádioaktívnych odpadov musia spĺňať náročné kritéria z hľadiska 

bezpečnosti. Pri ich výstavbe je potrebné v maximálnej miere minimalizovať potenciálne 

úniky rádiokontaminantov do životného prostredia, hlavne do podzemných vôd. Vo 

všeobecnosti to zabezpečuje vhodný typ podložia úložiska, inžinierske bariéry a funkčný 

systém zberu priesakových vôd. Ako inžinierske bariéry sa využívajú rôzne sorpčné 

materiály vyznačujúce sa účinnou sorpciou rádionuklidov, najčastejšie však prírodné 

a syntetické zeolity a ílové minerály. V tejto oblasti bolo za posledné roky publikovaných 

množstvo vedeckých prác. 

 

Pri štúdiu migrácie rádiokontaminantov v pôdnom profile sa postupne zvýšená 

pozornosť začala venovať humínovým látkam. Zistilo sa, že ovplyvňujú sorpciu katiónov, 

čo bolo podnetom na ich dôkladnú klasifikáciu a vypracovanie rôznych postupov ich 

izolácie z prírodných surovín (pôdy, rašeliny a lignitu). Extrahované a purifikované 

humínové kyseliny rôzneho pôvodu boli potom testované z hľadiska sorpcie pre širokú 

paletu ťažkých a toxických kovov ako aj rádionuklidov. Dosiahnuté výsledky boli 

prezentované i formou selektivitných radov študovaných iónov. Viacerí autori tiež 

sledovali vplyv pH a iónovej sily na sorpciu katiónov na humínových kyselinách.  

 

Objasnenie mechanizmu sorpcie iónov na humínových kyselinách si vyžaduje ich 

izoláciu zo značne heterogénnej prírodnej matrice, čím sa vylúči interferenčný vplyv iných 

látok. Našim cieľom na rozdiel od vyššie uvedených štúdií bolo komplexne zhodnotiť 

možnosť využitia lignitu ako lacnej prírodnej suroviny na viazanie rádionuklidov s jeho 

potenciálnym využitím ako inžinierskej bariéry pri budovaní úložísk. Okrem sorpcie 

rádionuklidov na humínových kyselinách sme predpokladali i sorpciu na kryštalických 

formách anorganickej fázy tejto matrice. Súčasťou predkladanej práce je dôkladná 

fyzikálno-chemická charakterizácia lignitu z jediného momentálne dobývaného ložiska na 
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Slovensku (oblasť Čáry). Rozsah uskutočnených analýz slovenského lignitu bol zvolený 

na základe širokej rešeršnej činnosti z viacerých vedných odborov. 

 

Z hľadiska plánovaného využitia lignitu pre úložiská rádioaktívnych odpadov ako aj 

v procese remediácie kontaminovaných pôd bolo potrebné zistiť obsah ťažkých 

a toxických kovov a mať prehľad o zastúpení prírodných a antropogénnych rádionuklidov 

v tejto prírodnej surovine. Výsledky stanovenia ICP-OES zamerané na obsah kovov ako 

aj realizovaná gamaspektrometrická analýza vzoriek študovaného slovenského lignitu 

jednoznačne potvrdili možnosť využitia lignitu aj na neenergetické účely. Lignit v tomto 

smere nepredstavuje riziko pre životné prostredie.     

 

Analýza organických prvkov v lignite potvrdila správnosť klasifikácie tejto matrice. 

Vybrané fyzikálno-chemické vlastnosti slovenského lignitu (zostatková vlhkosť, obsah 

popola, merný povrch, zastúpenie kryštalických foriem anorganickej fázy, katiónová 

výmenná kapacita (CEC), obsah celkových a voľných humínových kyselín) boli porovnané 

so vzorkou českého lignitu (oblasť Mikulčice) a leonarditu (Gascoyne, USA). 

Neočakávané výsledky sme zaznamenali pri stanovení merného povrchu študovaných 

vzoriek (BET izoterma, N2), pričom najväčší merný povrch bol zistený pre jednu zo vzoriek 

slovenského lignitu (Lignit 4). Túto sme potom použili pri sorpčných experimentoch 

rádiocézia a rádiostroncia. Najväčšie zastúpenie humínových kyselín mal podľa 

očakávania leonardit. Hoci má slovenský lignit v porovnaní so študovaným českým 

lignitom menej celkových humínových kyselín, až 90 % z nich tvoria ľahko dostupné voľné 

humínové kyseliny. V prípade českého lignitu to bolo len 76 %. Prekvapivo nízku hodnotu 

CEC sme namerali pre jednu zo vzoriek slovenského lignitu (Lignit 2), ktorá podľa 

výsledkov röntgenovej difrakcie neobsahuje žiaden kremeň. Z toho usudzujeme, že 

zastúpenie kryštalických foriem v anorganickej fáze lignitu ovplyvňuje katiónovú výmennú 

kapacitu matrice.    

 

Štúdium sorpčného správanie sa rádiocézia a rádiostroncia na slovenskom lignite 

sme uskutočnili pomocou rádioindikátorovej metódy (85Sr a 137Cs). Na základe sledovania 

kinetiky sorpcie sme pre rôzne počiatočné koncentrácie Cs resp. Sr v roztoku zostrojili 

sorpčné izotermy. Kinetiku sorpcie sme vyhodnotili na základe všeobecne platných kritérií 

pre reakcie 1. a 2. poriadku. Zistili sme, že sorpcia iónov Sr2+ na lignite je v porovnaní 

s iónmi Cs+ účinnejšia. Zatiaľ čo sorpcia iónov Cs+ na lignite vyhovuje viac Freundlichovej 

izoterme, sorpcia iónov Sr2+ je lepšie opísateľná skôr Langmuirovým než Freundlichovým 

typom izotermy. Výsledky sorpčných experimentov na lignite v porovnaní s klinoptilolitom 
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(Nižný Hrabovec) a montmorillonitom K-10 (Aldrich) preukázali účinnejšiu sorpciu iónov 

Sr2+, a to aj napriek hrubozrnnejšej frakcii tejto matrice. Toto zistenie rovnako podporuje 

možnosť aplikácie lignitu na záchyt značne pohyblivého rádiostroncia na vyššie uvedené 

účely.  

 

Druhá časť práce, ktorá sa týka stanovenia uránu adsorptívnou rozpúšťacou 

chronopotencimetriou (AdRCH), predstavuje vlastný príspevok k monitorovaniu uránu 

v prírodných vodách. Je reakciou na už dlhšie trvajúcu diskusiu o opätovnom zahájení 

ťažby uránovej rudy na Slovensku. Našim cieľom bolo navrhnúť novú, rýchlu, dostatočne 

selektívnu a spoľahlivú metódu stanovenia uránu, ktorá by využívala cenovo dostupné 

zariadenie s pomerne nízkymi nákladmi na údržbu a realizáciu jednotlivých analýz. 

 

Za uplynulých desať rokov sa v rámci stopovej a ultrastopovej analýzy dosiahol 

veľký rozvoj v širokej škále analytických metód. Táto skutočnosť sa v skupine 

elektroanalytických metód odzrkadľuje v mimoriadne vysokom počte publikovaných prác a 

v postupnom zavádzaní nových analytických sústav do praxe. Súčasné elektroanalytické 

metódy ponúkajú viacero spôsobov stanovenia uránu. Jednotlivé typy stanovení je možné 

realizovať pomocou odlišných elektrochemických prístrojov a zariadení. Publikované 

štúdie týkajúce sa stanovenia uránu sa líšia v aplikovaných elektrochemických procesoch 

a v rámci nich i v uvádzaných optimalizovaných hodnotách základných elektrochemických 

parametrov. Pre AdRCH sú to predovšetkým potenciál a doba nahromadenia, potenciál 

a doba regenerácie a hodnota rozpúšťacieho prúdu. Tieto závisia hlavne od typu 

používanej pracovnej elektródy, pracovného elektrolytu a komplexačného činidla. 

 

Veľká variabilita procesov a reagentov pri vývoji novej elektrochemickej metódy je 

síce pozitívna z hľadiska širokej palety pri výbere daného elektrochemického systému 

a jeho súčastí (pracovné cely a elektródy), na druhej strane však sťažuje výskumnú prácu 

pri určení optimálnych podmienok stanovenia. V tejto oblasti sa len ťažko čerpá 

z výsledkov iných autorských tímov, pretože už samotná zmena typu meracieho 

zariadenia prináša so sebou i zmenu vyššie uvedených elektrochemických parametrov.  

 

Nami navrhnutá elektrochemická metóda stanovenia uránu vo vodách je založená 

na princípe fyzikálnej adsorpcie vytvoreného komplexu urán – kupferón na amalgámovej 

pracovnej elektróde pri potenciáli nahromadenia +200 mV (oproti Ag/AgCl) a dobe 

nahromadenia 60 s. Táto metóda bola vyvinutá a optimalizovaná pre meracie zariadenie 

EcaFlow model 150 GLP (Istran, SR). Po optimalizačnom kroku (potenciál a doba 

regenerácie, potenciál a doba nahromadenia, pH pracovného elektrolytu a koncentrácia 
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komplexačného činidla) sa zisťoval aj rušivý vplyv vybraných katiónov na stanovenie 

uránu (10 µg dm-3). Pozitívne je zistenie, že na rozdiel od spektrofotometrického 

stanovenia uránu na arzenázo III, nie je stanovenie uránu pomocou AdRCH rušené 

prítomnosťou tória. Namerané signály pre urán boli lineárne do 50 µg dm-3 a pre 

modelový roztok uránu s koncentráciou 10 µg dm-3 sme zaznamenali relatívnu štandardnú 

odchýlku 5,2 % (n = 10, ta = 60 s). Medza detekcie (LOD) uránu metódou AdRCH 

predstavuje hodnotu 1,2 µg dm-3, medza stanoviteľnosti (LOQ) 3,6 µg dm-3. Novou 

elektrochemickou metódou sme úspešne stanovili obsah uránu v prírodnej minerálnej 

vode Šaratica, ktorá sa vyznačuje vysokým zastúpením solí. Stanovenie uránu pomocou 

AdRCH sme validovali prostredníctvom analýzy ICP-MS a spektrofotometrie. Rozdiel 

v stanoveniach predstavuje 19 % resp. 17,2 % a môže byť zapríčinený hlavne vysokým 

obsahom solí vo vzorke minerálnej vody. 

 

Ďalší rozvoj nami vyvinutej metódy stanovenia uránu adsorptívnou rozpúšťacou 

chronopotenciometriou predpokladá predovšetkým jej testovanie v konkrétnych 

podmienkach širšej škály matríc a v súvislosti s tým i testovanie rôznych predúprav 

vzoriek. Iný možný smer rozvoja predmetnej metódy, na báze nami dosiahnutých 

výsledkov, je konštrukcia kontinuálne pracujúceho monitora koncentrácie uránu vo 

vodách.



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 134 

9 SUMMARY 
 

Nuclear industry is inseparably connected with the creation of radioactive waste. 

After proper classification, based on various criteria, they are either decontaminated up to 

the level of activities, which may be released into the environment in compliance with valid 

legislation, or they are transported and deposited in repositories – this applies for 

radioactive waste with immobilized long-term radionuclide in various matrixes (vitrification, 

cementation, bituminisation, geopolymerisation).  

 

The radioactive waste repositories have to comply with strict criteria what concerns 

safety. When they are constructed, maximum effort shall be used to minimize potential 

leakage of radio-contaminants into the environment, especially into the underground 

waters. In general, this is provided for by a suitable type of subsoil of the repository, 

engineering barriers and functioning system of percolating water collection. For the 

purpose of engineering barriers, various sorption materials are used having efficient 

sorption of radionuclides, they are mostly natural and synthetic zeolites and clay minerals. 

Many scientific works have been published in this area over the last few years. 

 

When studying the migration of radio-contaminants in the soil profile, increased 

attention was gradually paid to humic compounds. It was found out that they have impact 

on cation sorption which was also an impulse for their thorough classification and 

elaboration of various procedures of their isolation from natural resources (soils, peats 

and lignite). Extracted and purified humic acids of various origin were then tested from the 

point of view of sorption for a wider range of heavy and toxic metals as well as 

radionuclides. Obtained results were presented also in a form of selective series of 

studied cations. More authors also monitored the impact of pH and ionic strength on the 

cation sorption on humic acids.  

 

Explanation of the ionic sorption mechanism on humic acids requires their isolation 

from greatly heterogenous natural matrix, whereby the interference impact of other 

elements is excluded. Contrary to the above-mentioned studies, our goal was a complex 

assessment of the options for using lignite as a cheap natural resource for binding of 

radionuclides with its potential use as engineering barrier when constructing the 

repositories. Apart from radionuclide sorption on humic acids we also assumed the 

sorption on crystalline forms of anorganic phase of this matrix. The submitted work also 
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contains a thorough physical and chemical characterisation of lignite from the currently 

only quarried deposit in Slovakia (area of Čáry). The extent of the performed analysis of 

the Slovak lignite was chosen on the basis of wide search of various disciplines.  

 

From the point of view of planned use of lignite for radioactive waste repositories as 

well as in the process of remediation of contaminated soils, it was necessary to determine 

the content of heavy and toxic metals and have an overview of the content of natural and 

anthropogenic radionuclides in this natural material. The results of ICP-OES determinition 

focused on the metal content as well as performed gamaspectrometric analysis of 

samples of the studied Slovak lignite clearly confirmed the option of using lignite also for 

non-energetic purposes. Lignite in this area does not represent environmental risk.     

 

Analysis of organic elements in lignite confirmed the classification correctness of this 

matrix. Selected physical and chemical characteristics of Slovak lignite (residual humidity, 

ash content, specific surface, representation of crystalline forms of anorganic phase, 

cation exchange capacity (CEC), content of total and free humane acids) were compared 

with the Czech Lignite (area of Mikulčice) and leonardite (Gascoyne, USA). Unexpected 

results were obtained for determination of specific surface (BET isotherm, N2) of studied 

samples, while the highest specific surface was measured for one of the Slovak lignite 

samples (Lignite 4). This one was then used for sorption experiments of radiocaesium and 

radiostrontium. The biggest representation of humic acids was found in leonardite, as 

expected. Even though the Slovak lignite, in comparison with the studied Czech lignite, 

contained less total humic acids, up to 90 % of them represent easily available free humic 

acids. In case of the Czech lignite, it was only 76 %. Surprisingly low CEC value was 

measured in one sample of the Slovak lignite (Lignite 2) which based on the X-ray 

diffraction results does not contain any silica. As a conclusion, the representation of 

crystalline forms in inorganic phase of lignite has impact on cation exchange capacity of 

the matrix.    

 

Studying the sorption behaviour of radiocaesium and radiostrontium on the Slovak 

lignite was performed using radio-indicator method (85Sr and 137Cs). Based on monitoring 

the sorption kinetics, we constructed sorption isotherms for various initial concentrations 

of Cs or Sr in the solution. The sorption kinetics was evaluated on the basis of generally 

valid criteria for reactions of the 1st and 2nd order. We found out that sorption of Sr2+ ions 

on lignite is more efficient compared to Cs+ ions. While the sorption of Cs+ ions on lignite is 
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more suitable for the Freundlich type of isotherm, in case of Sr2+ ions the sorption is better 

described by Langmuir isotherm than by Freundlich type of isotherm. The results of 

sorption experiments on lignite in comparison with clinoptilolite (Nižný Hrabovec) and 

montmorillonite K-10 (Aldrich) represented a more efficient sorption of Sr2+ ions, despite 

the more coarse-grained fraction of this matrix. This finding also supports the possibility of 

application of lignite for binding of a quite mobile radiostrontium for the above-mentioned 

purpose.  

 

The second part of the work relating to determination of uranium using the 

adsorptive stripping chronopotentiometry (AdSC), and it shall represent own contribution 

to monitoring of uranium in natural waters. It is a reaction to a longer discussion on 

renewal of uranium mining in Slovakia. Our goal was to propose new, fast, sufficiently 

selective and reliable method of uranium determination which would use reasonable 

equipment with low cost of maintenance and performance of individual analyses. 

 

Over the last ten years within the trace and ultratrace analysis, a great development 

was achieved in the wide range of analytical methods. This fact has reflected in the group 

of electro-analytical methods in an extremely high number of published works and gradual 

implementation of new analytical systems into practice. Contemporary electro-analytical 

methods offer several ways of uranium determination. Individual types of determination 

may be performed using various electrochemical equipment and facilities. The published 

studies relating to uranium determination differ in applied electrochemical processes and 

within them, also in the stated optimized values of basic electrochemical parameters. For 

adsorptive stripping chronopotentiometry it is mainly the deposit potential and 

accumulation time, potential and time of regeneration and the value of stripping current. 

They depend mainly on the type of used working electrode, supporting electrolyte and 

complexing agent.   

 

A great variability of processes and reagents in development of a new 

electrochemical method is positive what concerns wide range when choosing the 

electrochemical system and its components (working cells and electrodes). On the other 

hand, it makes research work more difficult when optimal conditions of detection are 

defined. In this field, we can hardly get something from the results of other authorial teams 

because a change of a measuring apparatus brings a change of above mentioned 

electrochemical parameters.  
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An electrochemical method of uranium determination in waters, which we proposed 

is based on a principle of a physical adsorption of created complex uranium–cupferron on 

an amalgam working electrode at accumulation potential +200 mV (vs. Ag/AgCl) 

and accumulation time of 60 s. The method was developed and optimized for the 

measuring apparatus EcaFlow model 150 GLP (Istran, SR). After an optimizing step (a 

regeneration potential and time, an accumulation potential and time, pH of supporting 

electrolyte and a concentration of complex agent), an interference impact of selected 

cations was determined while detecting uranium (10 µg dm-3). A positive finding is that 

compared with spectrophotometric determination of uranium with arsenaso III, 

determination of uranium by means of AdSC was not disturbed by thorium presence. 

Measured signals for uranium were linear up to 50 µg dm-3 and for a model uranium 

solution with concentration 10 µg dm-3 we observed a relative standard deviation 5.2 % (n 

= 10, ta = 60 s). Limit of detection (LOD) of uranium by method AdSC represents the value 

1.2 µg dm-3, and limit of quantification (LOQ) 3.6 µg dm-3. By means of a new 

electrochemical method, we successfully determined uranium content in the mineral water 

Šaratica that is characterized by high presence of salts. We validated an uranium 

determination by AdSC through a ICP-MS analysis and a spectrophotometry. The 

differences between determinations are 19% and 17.2% and could be caused by high 

contents of salts in a mineral water sample. 

 

Further development of our invented method of uranium determination by adsorptive 

stripping chronopotentiometry expects mainly its testing in certain conditions of matrix 

wide scale and testing of different pre-treatment of samples. A possible different 

development of the method, based on our results, is a construction of continually working 

monitor for uranium concentration in waters. 
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Vysvetlivky: 
 1 – vzorka, štandard, blank 
 2 – ventil na vzorku  
       a elektrolyt 
 3 – ventil na blank alebo     
       štandardný prídavok 
 4 – peristaltické čerpadlo 
 5 – držiak hadičky 
 6 – cela 
 7 – prietoková schéma 
 8 – kryt 
 9 – roztok elektrolytu 
10 – do odpadu 
11 – poistky T630 mA 
12 – digitálny prístup 
13 – sériový port, RS232 
14 – poistka T315 mA 
15 – poistka T100 mA 
16 – sieťový kábel a poistka  
         T315 mA 
17 – hlavný vypínač 

 
 

Obr. P1-1: Elektrochemické zariadenie EcaFlow model  150 GLP s detailný opisom 
jeho hlavných častí (Istran, SR) 

 
 
 
 

 
 
 

Vysvetlivky: 
 

1 – skrutka so vstupnou hadičkou 
2 – tesniaci krúžok 
3 – pracovná elektróda 
4 – telo cely 
5 – kontakt k pracovnej elektróde 
6 – pomocná elektróda 
7 – skrutka s výstupnou hadičkou 
8 – horná skrutka referenčnej elektródy 
9 – referenčná elektróda 
10 – uzáver referenčnej elektródy 
11 – membrána 

 
 
 

 
 Obr. P1-2: Detailný opis častí cely zariadenie EcaFlow model 150 GLP (Istran,  SR) 
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Obr. P2-1:  Závislos ť ln (1-(a t/amax)) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Cs +  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,0016 mmol g -1, C0 = 0,03 mmol dm -3) 
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y = A + B * x
A = 993,35735
B = 6454,97614
R2= 0,9958

reakcie 2. poriadku

 
Obr. P2-2: Závislos ť 1/(amax - at) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Cs +  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,0016 mmol g -1, C0 = 0,03 mmol dm -3) 
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Obr. P2-3:  Závislos ť ln (1-(a t/amax)) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Cs +  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,0049 mmol g -1, C0 = 0,148 mmol dm -3) 
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Obr. P2-4: Závislos ť 1/(amax - at) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Cs +  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,0049 mmol g -1, C0 = 0,148  mmol dm -3) 
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Obr. P2-5: Závislos ť ln (1-(a t/amax)) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Cs +  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,016 mmol g -1, C0 = 1,218 mmol dm -3)   
 
 
 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

0

2000

4000

6000

8000

10000

reakcie 2. poriadku

y = A + B * x
A = - 980,72168
B = - 5137,3298
R2= 0,8179

1 
/ (

a m
ax

-a
t)

t [h]

 

 

 
 

Obr. P2-6: Závislos ť 1/(amax - at) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Cs +  
na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,016 mmol g -1, C0 = 1,218 mmol dm -3) 
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Obr. P3-1: Závislos ť ln (1-(a t/amax)) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax  = 1,7.10-5 mmol g -1, C0 = 2,24.10-4 mmol dm -3) 
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Obr. P3-2: Závislos ť 1/(amax - at) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+  
na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1,  amax = 1,7.10-5 mmol g -1, C0 = 2,24.10-4 mmol dm -3) 
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Obr. P3-3: Závislos ť ln (1-(a t/amax)) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+  
na vzorke Lignite 2 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 3,7.10-4  mmol g -1, C0 = 5,82.10-3 mmol dm -3) 

 
 
 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

reakcie 2. poriadku

y = A + B * x
A = -1364,22924
B =  82175,22897
R2= 0,9454

1 
/ (

a m
ax

-a
t)

t [h]

 

 

 
Obr. P3-4: Závislos ť 1/(amax - at) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+  
na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1,  amax  = 3,7.10-4  mmol g -1, C0 = 5,82.10-3 mmol dm -3) 
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Obr. P3-5: Závislos ť ln (1-(a t/amax)) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+ 

 na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,035 mmol g -1, C0 = 0,564 mmol dm -3) 
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Obr. P3-6: Závislos ť 1/(amax - at) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax  = 0,035 mmol g -1, C0 = 0,564  mmol dm -3) 
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Obr. P3-7: Závislos ť ln (1-(a t/amax)) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+ 

 na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1, amax = 0,23 mmol g -1, C0 = 5,652 mmol dm -3) 
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Obr. P3-8: Závislos ť 1/(amax - at) = f (t) na posúdenie reak čného poriadku sorpcie Sr 2+  

na vzorke Lignit 4 (a 0 = 0 mmol g -1,  amax = 0,23 mmol g -1, C0 = 5,652 mmol dm -3) 
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Tab. P4-1: Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Cs + na vzorke Lignit 4  
                   a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Cs 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,005L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,005L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 726,15 ± 10,24 0,03 2,03.10-7 1,475.10-4 
72,68 ± 0,31 0,015 

2 708,40 ± 10,23 0,148 1,05.10-6 7,415.10-4 
90,08 ± 0,33  0,094 

3 660,20 ± 9,69 1,218 9,22.10-6 0,0061 113,64 ± 0,36  1,048 
4 663,65 ± 9,82 5,97 4,50.10-5 0,0299 121,00 ± 0,37 5,442 

5 636,95 ± 9,51 11,91 9,35.10-5 0,0596 115,66 ± 0,37  10,813 

 
Poznámka: 

 
Pri  

linearizácii 
Langmuirovej 
izotermy sa 

nebrali  
do úvahy 
namerané 

hodnoty pre 
vzorku 1 

 
Koncentrácia 

Cs po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,005L] [Bq/0,05g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 

a 1/cE 1/a log c E log a 

1 7,38.10-5 362,75  0,002 67,74 678,57 -1,83 -2,83 
2 4,71.10-4 258,00  0,005 10,61 185,15 -1,03 -2,27 
3 0,0052 92,00  0,017 0,95 58,94 0,02 -1,77 
4 0,0272 58,65   0,053 0,18 18,95 0,74 -1,28 
5 0,0541 58,65   0,110 0,09 9,12 1,03 -0,96 
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Tab. P4-2 : Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Sr 2+ na vzorke Lignit 4  
                    a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 
 

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Sr 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,005L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,005L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 426,77 ± 5,10 1,15.10-3 1,34.10-8 5,75.10-6 38,69 ± 0,14 5,19. 10-4 
2 419,96 ± 5,05 0,03 3,56.10-7 1,5.10-4 41,54 ± 0,15 0,015 
3 425,59 ± 5,05 0,289 3,39.10-6 0,00144 44,93 ± 0,15 0,152 
4 382,46 ± 4,87 2,88 3,76.10-5 0,01438 56,34 ± 0,17 2,119 
5 413,67 ± 5,03 5,75 6,95.10-5 0,02876 62,83 ± 0,18 4,369 
6 436,92 ± 5,22 11,51 1,32.10-4 0,05753 72,10 ± 0,19 9,493 

 
Poznámka: 

 
Pri  

linearizácii 
Langmuirovej 
izotermy sa 

nebrali  
do úvahy 
namerané 

hodnoty pre 
vzorku 1 a 2 

 
Koncentrácia 

Sr po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,005L] [Bq/0,05g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 
a 1/cE 1/a log c E log a 

1 2,595.10-6 233,32 6,26. 10-5 1926,72 15974,84 -3,28 -4,20 
2 7,396.10-5 212,26 0,002 67,60 661,49 -1,83 -2,82 
3 7,621.10-4 200,94 0,014 6,56 73,35 -0,82 -1,87 
4 0,0106 100,76 0,076 0,47 13,19 0,33 -1,12 
5 0,02184 99,52 0,138 0,23 7,23 0,64 -0,86 
6 0,04746 76,42 0,201 0,11 4,97 0,98 -0,70 
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Tab. P5-1: Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Sr 2+ na vzorke klinoptilolitu  
                   a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Sr 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,004L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,004L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 672,12 ± 4,97 0,39 2,32.10-6 1,56.10-3 38,95 ± 0,62 0,090 
2 611,48 ± 4,75 0,78 5,10.10-6 3,12.10-3 62,31 ± 0,78 0,318 
3 592,20 ± 4,68 3,13 2,11.10-5 0,0125 112,16 ± 1,02 2,367 
4 653,04 ± 4,92 6,25 3,83.10-5 0,025 142,62 ± 1,14 5,462 
5 642,30 ± 4,87 12,5 7,78.10-5 0,05 149,93 ± 1,18 11,665 
6 458,12 ± 4,15 25 2,18.10-4 0,1 110,26 ± 1,01 24,037 

 
 

 
Koncentrácia 

Sr po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,004L] [Bq/0,04g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 

a 1/cE 1/a log c E log a 

1 3,6.10-4 516,32 0,030 11,11 33,33 - 1,05 - 1,52 
2 0,00127 362,24 0,046 3,14 21,74 - 0,50 - 1,34 
3 0,00947 143,56 0,076 0,42 13,16 0,37 - 1,12 
4 0,0218 82,56 0,079 0,18 12,66 0,74 - 1,10 
5 0,0467 42,58 0,083 0,09 12,05 1,07 - 1,08 
6 0,0961 17,08 0,093 0,04 10,75 1,38 - 1,03 
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Tab. P5-2: Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Zn 2+ na vzorke klinoptilolitu  
                   a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Zn 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,004L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,004L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 723,98 ± 9,05 0,39 2,15.10-6 1,56.10-3 97,43 ± 1,68 0,209 
2 726,96 ± 9,26 0,78 4,29.10-6 3,12.10-3 122,89 ± 1,83 0,527 
3 719,80 ± 9,06 1,56 8,67.10-6 6,24.10-3 137,74 ± 2,00 1,194 
4 721,66 ± 9,06 3,13 1,73.10-5 0,0125 155,34 ± 2,08 2,687 
5 715,06 ± 9,10 12,5 6,99.10-5 0,05 172,74 ± 2,20 12,074 
6 699,14 ± 8,98 25 1,43.10-4 0,1 171,81± 2,19 24,569 

 
 

 
Koncentrácia 

Zn po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,004L] [Bq/0,04g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 

a 1/cE 1/a log c E log a 

1 8,36.10-4 334,26 0,018 4,78 55,56 - 0,68 - 1,74 
2 0,0021 235,40 0,025 1,90 40,00 - 0,28 - 1,60 
3 0,0048 168,84 0,037 0,84 27,03 0,08 - 1,43 
4 0,0107 100,30 0,043 0,37 23,26 0,43 - 1,37 
5 0,0483 24,10 0,042 0,08 23,81 1,08 - 1,38 
6 0,0983 11,90 0,043 0,04 23,26 1,39 - 1,37 
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Tab. P5-3: Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Cd 2+ na vzorke klinoptilolitu  
                  a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Cd 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,004L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,004L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 384,82 ± 9,04 0,39 4,05.10-6 1,56.10-3 74,29 ± 2,05 0,301 
2 400,98 ± 8,80 0,78 7,78.10-6 3,12.10-3 75,57 ± 2,11 0,588 
3 398,28 ± 9,22 3,13 3,14.10-5 0,0125 89,54 ± 2,19 2,811 
4 375,92 ± 9,00 6,25 6,65.10-5 0,025 88,90 ± 2,19 5,912 
5 386,78 ± 8,88 12,5 1,29.10-4 0,05 92,33 ± 2,18 11,911 
6 416,70 ± 9,21 25 2,40.10-4 0,1 100,18 ± 2,28 24,043 

 
 

 
Koncentrácia 

Cd po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,004L] [Bq/0,04g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 

a 1/cE 1/a log c E log a 

1 0,0012 87,66 0,009 3,32 112,36 - 0,52 - 2,05 
2 0,0024 98,70 0,019 1,70 52,63 - 0,23 - 1,72 
3 0,0112 40,12 0,031 0,36 32,26 0,45 - 1,51 
4 0,0236 20,32 0,034 0,17 29,41 0,77 - 1,47 
5 0,0476 17,46 0,056 0,08 17,86 1,08 - 1,25 
6 0,0962 15,98 0,096 0,04 10,42 1,38 - 1,02 
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Tab. P5-4: Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Sr 2+ na vzorke montmorillonitu K-10  
                   a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Sr 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,004L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,004L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 557,92 ± 4,52 0,39 2,80.10-6 1,56.10-3 77,57 ± 0,85 0,217 
2 601,42 ± 4,67 0,78 5,19.10-6 3,12.10-3 96,07 ± 0,95 0,499 
3 528,82 ± 4,47 1,56 1,18.10-5 6,24.10-3 98,07± 0,97 1,157 
4 525,96 ± 4,46 3,13 2,38.10-5 0,0125 106,70 ± 1,01 2,539 
5 572,80 ± 4,61 6,25 4,36.10-5 0,025 121,75 ± 1,06 5,308 
6 590,28 ± 4,66 12,5 8,47.10-5 0,05 132,52 ± 1,11 11,224 
7 532,74 ± 4,43 25 1,88.10-4 0,1 123,80 ± 1,08 23,274 

 
 

 
Koncentrácia 

Sr po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,004L] [Bq/0,04g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 

a 1/cE 1/a log c E log a 

1 8,68.10-4 247,64 0,017 4,61 58,82 - 0,66 - 1,77 
2 0,0020 217,14 0,028 2,00 35,71 - 0,30 - 1,55 
3 0,0046 136,54 0,040 0,86 25,00 0,06 - 1,40 
4 0,0102 99,16 0,059 0,39 16,95 0,40 - 1,23 
5 0,0212 85,40 0,093 0,19 10,75 0,72 - 1,03 
6 0,0449 60,20 0,127 0,09 7,87 1,05 - 0,90 
7 0,0931 37,54 0,176 0,04 5,68 1,37 - 0,75 
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Tab. P5-5: Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Zn 2+ na vzorke montmorillonitu K-10  
                   a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Zn 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,004L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,004L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 715,06 ± 8,82 0,39 2,18.10-6 1,56.10-3 103,99 ± 1,75 0,227 
2 716,36 ± 8,98 0,78 4,36.10-6 3,12.10-3 122,99 ± 1,86 0,536 
3 691,60 ± 8,80 1,56 9,02.10-6 6,24.10-3 130,13 ± 1,93 1,174 
4 718,78 ± 8,98 3,13 1,74.10-5 0,0125 149,09 ± 2,04 2,594 
5 697,66 ± 8,83 6,25 3,58.10-5 0,025 154,76 ± 2,10 5,540 
6 703,42 ± 11,92 12,5 7,11.10-5 0,05 163,25 ± 2,15 11,607 
7 683,04 ± 8,98 25 1,46.10-4 0,1 160,28 ± 2,10 23,401 

 
 

 
Koncentrácia 

Zn po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,004L] [Bq/0,04g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 

a 1/cE 1/a log c E log a 

1 9,08.10-4 299,10 0,016 4,41 62,50 - 0,64 - 1,80 
2 0,0021 224,40 0,024 1,87 41,67 -0,27 - 1,62 
3 0,0047 171,08 0,039 0,85 25,64 0,07 - 1,41 
4 0,0104 122,42 0,053 0,39 18,87 0,41 - 1,28 
5 0,0222 78,62 0,070 0,18 14,29 0,74 - 1,15 
6 0,0464 50,42 0,090 0,09 11,11 1,06 - 1,05 
7 0,0936 41,92 0,153 0,04 6,54 1,37 - 0,82 
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Tab. P5-6: Experimentálne namerané a vypo čítané dáta na ur čenie sorp čnej izotermy pre ióny Cd 2+ na vzorke montmorillonitu K-10  
                   a jej linearizácie pod ľa Langmuira a Freundlicha 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Relatívna aktivita 
pred sorpciou 

Molarita 
pred 

sorpciou 

Prepo čítavací 
faktor  

Koncentrácia 
Cd 

pred 
sorpciou 

Rovnovážna 
relatívna  
aktivita 

Rovnovážna 
molarita 

 

[Bq/0,004L] [mmol/L] [mmol/Bq] [mmol/0,004L]  [Bq/0,001L] [mmol/L] 

Vzorka  

Ap rel exp  C0 η c0T Ar rel exp  cE 

1 392,76 ± 13,14 0,39 3,97.10-6 1,56.10-3 76,54 ± 2,94 0,304 
2 386,00 ± 12,78 0,78 8,08.10-6 3,12.10-3 75,83 ± 3,03 0,613 
3 402,70 ± 12,77 1,56 1,55.10-5 6,24.10-3 89,29 ± 3,09 1,384 
4 401,66 ± 12,77 6,25 6,22.10-5 0,025 91,14 ± 3,09 5,669 
5 386,34 ± 12,73 12,5 1,29.10-4 0,05 91,60 ± 3,11 11,816 
6 385,14 ± 12,95 25 2,60.10-4 0,1 92,33 ± 3,16 24,006 

 

 
Koncentrácia 

Cd po 
sorpcii 

 

 
Prepo čítaná 
relat. aktivita 

sorbenta 
po sorpcii 

 

 
 

Merná 
sorpcia 

 
 

 
Reciproká 

rovnovážna 
molarita 

 
Reciproká 

merná  
sorpcia 

 
 

 
Logaritmus 
rovnovážnej 

molarity 

 
Logaritmus 

mernej  
sorpcie 

[mmol/0,004L] [Bq/0,04g] [mmol/g] [L/mmol] [g/mmol] [log (mmol/L)]  [log (mmol/g)]  

Vzorka  

cET Arel r sorb  
 

a 1/cE 1/a log c E log a 

1 0,0012 86,60 0,009 3,29 111,11 - 0,52 - 2,05 
2 0,0025 82,68 0,017 1,63 58,82 - 0,21 - 1,77 
3 0,0055 45,54 0,018 0,72 55,56 0,14 - 1,74 
4 0,0227 37,10 0,058 0,18 17,24 0,75 - 1,24 
5 0,0473 19,94 0,064 0,08 15,63 1,07 - 1,19 
6 0,0960 15,82 0,103 0,04 9,71 1,38 - 0,99 
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Obr. P6-1: Chronopotenciogram pracovného elektrolyt  R001 s prídavkom kupferónu  

(5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) a modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3) 
v pracovnom elektrolyte pre hodnotu t regen  = 3 s (Eregen

 = -2 500 mV)  
(bezkalibračný mód, meranie bez odpočítavania pozadia) 

 

 
 

Obr. P6-2: Chronopotenciogram pracovného elektrolyt  R001 s prídavkom kupferónu  
(5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) a modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3) 

v pracovnom elektrolyte pre hodnotu t regen  = 6 s (Eregen
 = -2 500 mV)  

(bezkalibračný mód, meranie bez odpočítavania pozadia) 
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Obr. P6-3: Chronopotenciogram pracovného elektrolyt  R001 s prídavkom kupferónu  
(5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) a modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3) 

v pracovnom elektrolyte pre hodnotu t regen  = 10 s (Eregen
 = -2 500 mV)  

(bezkalibračný mód, meranie bez odpočítavania pozadia) 
 
 

 
 

Obr. P6-4: Chronopotenciogram pracovného elektrolyt  R001 s prídavkom kupferónu  
(5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) a modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3) 

v pracovnom elektrolyte pre hodnotu t regen  = 15 s (Eregen
 = -2 500 mV)  

(bezkalibračný mód, meranie bez odpočítavania pozadia) 
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Obr. P7-1: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E regen  = - 2 400 mV (t regen
 = 3 s)  

(bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
 

 
 

Obr. P7-2: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E regen  = - 2 450 mV (t regen
 = 3 s)  

(bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. P7-3: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E regen  = - 2 500 mV (t regen
 = 3 s)  

(bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
 

 
 

Obr. P7-4: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E regen  = - 2 550 mV (t regen
 = 3 s)  

(bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. P7-5: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E regen  = - 2 600 mV (t regen
 = 3 s) 

(bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. P8-1: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E depos  = - 100 mV (t a
 = 60 s) 

 (bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
 
 

 
 

Obr. P8-2: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E depos  = +50 mV (t a
 = 60 s) (bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. P8-3: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E depos  = +100 mV (t a
 = 60 s) (bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 

 
 

 
 

Obr. P8-4: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E depos  = +150 mV (t a
 = 60 s) (bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. P8-5: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E depos  = +200 mV (t a
 = 60 s) (bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 

 
 

 
 

Obr. P8-6: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E depos  = +250 mV (t a
 = 60 s) (bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. P8-7: Chronopotenciogram modelového roztoku ur ánu (10 µµµµg dm -3) v pracovnom 
elektrolyte R001 s prídavkom kupferónu (5 µµµµmol dm -3) a Tritonu-X100 (2 µµµµL dm -3) 

pre hodnotu E depos  = +300 mV (t a
 = 60 s) (bezkalibračný mód, meranie s odpočítavaním pozadia) 
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Obr. P9-1 : Závislos ť výšky píku modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3) v maxime  
od hodnoty pH pracovného elektrolytu R001 (kupferón: 5 µmol dm-3, Tritonu-X100: 2 µL dm-3), 

Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s 
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Obr. P9-2: Závislos ť plochy píku (vypočítaná zo súčinu výšky píku v maxime a šírky 

v polvýške) modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3) od hodnoty pH pracovného elektrolytu 
R001 (kupferón: 5 µmol dm-3, Tritonu-X100: 2 µL dm-3), Edepos = +200 mV, ta

 = 60 s, 
Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s 
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Obr. P9-3: Závislos ť plochy píku (zodpovedajúca prechodovému času pre Z = 0,01)  
modelového roztoku uránu (10 µµµµg dm -3) od hodnoty pH pracovného elektrolytu R001 

(kupferón: 5 µmol dm-3, Tritonu-X100: 2 µL dm-3), Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, 

Eregen = - 2 500 mV, tregen
 = 3 s 
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Obr. P10-1: Chronopotenciogram zo sledovania vplyvu  iónov Ca 2+ a Mg2+ (1 000 µµµµg dm -3)  
na signál uránu v modelovom roztoku (10 µµµµg dm -3),  

Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s,  pozadie: pracovný elektrolyte R001 
s obsahom kupferónu (5 µmol dm-3) a prídavkomTritonu-X100 (2 µL dm-3) 

 

 
 

Obr. P10-2: Chronopotenciogram zo sledovania vplyvu  iónov Fe 2+ a Mn2+ (100 µµµµg dm -3)  
na signál uránu v modelovom roztoku (10 µµµµg dm -3),  

Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s,  pozadie: pracovný elektrolyte R001 
s obsahom kupferónu (5 µmol dm-3) a prídavkomTritonu-X100 (2 µL dm-3) 
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Obr.  P10-3: Chronopotenciogram zo sledovania vplyv u iónov Zn 2+ a Cu2+ (100 µµµµg dm -3)  
na signál uránu v modelovom roztoku (10 µµµµg dm -3),  

Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s,  pozadie: pracovný elektrolyte R001 
s obsahom kupferónu (5 µmol dm-3) a prídavkomTritonu-X100 (2 µL dm-3) 

 

 

 
 

Obr. P10-4: Chronopotenciogram zo sledovania vplyvu  iónov Sr 2+, La3+ a Th4+ (100 µµµµg dm -3)  
na signál uránu v modelovom roztoku (10 µµµµg dm -3),  

Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s,  pozadie: pracovný elektrolyte R001 
s obsahom kupferónu (5 µmol dm-3) a prídavkomTritonu-X100 (2 µL dm-3) 
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Obr. P10-5: Záznam chronopotenciogramu z merania  p racovného elektrolytu R001  
(kupferón: 5 µmol dm-3, Tritonu-X100: 2 µL dm-3) v prítomnosti interferujúcich  iónov  

Ca2+, Mg2+ (1 000 µµµµg dm -3) a Sr2+ (100 µµµµg dm -3),  
Edepos = +200 mV, ta

 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen
 = 3 s   

 
 

 
 

Obr. P10-6: Záznam chronopotenciogramu z merania  p racovného elektrolytu R001  
(kupferón: 5 µmol dm-3, Tritonu-X100: 2 µL dm-3) v prítomnosti interferujúcich  iónov  

Zn2+, Fe2+ a Mn2+ (100 µµµµg dm -3), Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s   
 



Použiteľnosť lignitu na viazanie rádionuklidov                                                                            
a stanovenie uránu adsorptívnou rozpúšťacou chronopotenciometriou                                      Lucia Závodská 
 

Katedra jadrovej chémie, PRIF UK Bratislava 2010 180 

 

 
 

Obr. P10-7: Záznam chronopotenciogramu z merania  p racovného elektrolytu R001  
(kupferón: 5 µmol dm-3, Tritonu-X100: 2 µL dm-3) v prítomnosti interferujúcich  iónov  

Cu2+, La3+ a Th4+ (100 µµµµg dm -3), Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s   
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Obr. P11-1: Záznam chronopotenciogramu z merania mo delového roztoku uránu ( 3 µµµµg dm -3), 
Edepos = +200 mV, ta

 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen
 = 3 s, 

(kalibračný mód, pozadie odpočítavané pred každým meraním) 
 

 
 

 
Obr. P11-2: Záznam chronopotenciogramu z merania mo delového roztoku uránu ( 5 µµµµg dm -3), 

Edepos = +200 mV, ta
 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen

 = 3 s, 
(kalibračný mód, pozadie odpočítavané pred každým meraním) 
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Obr. P11-3: Chronopotenciogram z merania modelového  roztoku uránu ( 10 µµµµg dm -3), 
Edepos = +200 mV, ta

 = 60 s, Eregen = - 2 500 mV, tregen
 = 3 s, 

(kalibračný mód, pozadie odpočítavané pred každým meraním) 
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Obr. P12-1: Získané absorp čné spektrá kalibra čných roztokov pri spektrofotometrickom 
stanovení uránu pod ľa STN 75 7614 

 
 

 
 

Obr. P12-2: Namerané absorp čné spektrum prírodnej lie čivej horkej vody Šaratica 
pri spektrofotometrickom stanovení uránu (STN 75 76 14) 
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Obr. P13-1: Mikroskopický poh ľad na povrch novej amalgámovej elektródy (A) typu E -T/Ag 
s mikrokvapô čkami ortuti a už nefunk čnej elektródy (B) (Istran) 
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