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Príprava preparátov s obsahom tória na oceľové
disky elektrodepozíciou vhodné na meranie 
metódami alfa spektrometrie a hmotnostnej 
spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS)  
Kvantitatívne stanovenie izotopu 232Th alfa
spektrometriou
Stanovenie izotopu 232Th metódou SIMS
Zistiť možnú koreláciu medzi medzi metódami alfa
spektrometriou a SIMS
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Potenciálne cenný zdroj energie
Výskum a vývoj využitia tória ako jadrové
palivo
Nižšia produkcia rádiotoxického odpadu
v tóriovom palivovom cykle
Požiadavka vývoja nových analytických metód 
pre stanovenie tória
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metóda, ktorou sa analyzuje chemické zloženie povrchov rôznych 
materiálov
analýza nie je limitovaná pôvodom či druhom materiálu:

anorganický
organický
biologický

Výhody: 
vysoká citlivosť (ppm - ppb),
spektrálne hmotnostné rozlíšenie (m/Δm ~ 10 000)
laterálne rozlíšenie 100 nm
hĺbkové rozlíšenie 1 nm
detekcia všetkých elementov a izotopov
kvalitatívna chemická informácia cez molekuly a fragmenty.
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Bombardovanie povrchu 
vzorky primárnymi iónmi 
s vysokou energiou
Prenos kinetickej energie 
iónov 
Kolízna kaskáda 
Analýza odprášených častíc 
v ionizovanej forme   v
hmotnostnom spektrometri
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Obr. 1 Schéma vzniku 
sekundárnych iónov v metóde 

SIMS
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Pomocou elektrodepozície z 
roztoku Th(NO3)4.12H2O na 
oceľové disky s použitím 
elektrolytu pri elektrickom 
prúde 0,75 A. 
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Obr. 3 Schéma zapojenia aparatúry 
na elektrodepozíciu

Obr. 4 Preparát na alfa
spektormetrické meranie –

oceľový disk po elektrodepozícii
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Obr. 5 Alfa spektrum disku s elektrolyticky vylúčeným Th



Číslo 
disku

Aa)

[Bq] u (Ax)b) ma
c)

[μg]
ms

d)

[μg.cm-2]
mp

e)

[μg.cm-2]

7 0,01378 0,00102 3,3935 4,3229 1,6886
9 0,01519 0,00106 3,7408 5,6168 1,8615
10 0,01732 0,00114 4,2653 6,7064 2,1225
2 0,02148 0,00141 5,2898 2,8749 2,6323
6 0,02201 0,00128 5,4203 4,4907 2,6972
8 0,02283 0,00139 5,6222 10,8119 2,7977
3 0,03454 0,00179 8,5060 4,8056 4,2327
1 0,04593 0,00206 11,3110 5,9220 5,6285
4 0,08648 0,00283 21,2970 13,3106 10,5976

a) aktivita [Bq]
b) neistota aktivity vzorky 
c) deponovaná hmotnosť vypočítaná z aktivity [μg]
d) plošná hmotnosť vypočítaná na základe zmeraných priemerov deponovaného Th 
na  diskoch [μg.cm-2]
e) plošná hmotnosť vypočítaná na základe zmeraného priemeru gumenej manžety 
d= 1,6 cm [μg.cm-2]
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VVýýsledky z merania alfasledky z merania alfa
spektrometriespektrometrie
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Obr. 7 Závislosť aktivity A 232Th od plošnej hmotnosti mp, vypočítanej 
na základe zmeraného priemeru gumenej manžety (d = 1,60 cm) 



Inštalovaný Medzinárodnom 
laserovom centre v Bratislave
Podmienky experimentu:

Primárne ióny: Bi+

Prúd iónov: 1 pA
Energia iónov: 25 keV
Extrakčná vzdialenosť: 1,5 mm
Analyzovaná plocha: 150 x150
μm2

Statický limit: 5 x 1012

iónov/cm2

Polarita: pozitívna a negatívna
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Obr. 8 TOF SIMS IV
Medzinárodné laserové centrum, 

Bratislava 
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Obr. 9 SIMS spektrum analyzovanej 
vzorky č. 1 v pozitívnej polarite

Obr. 10 SIMS spektrum analyzovanej 
vzorky č. 1 v pozitívnej polarite v rozsahu 

od m/z = 210 do m/z = 270



Obr. 11 SIMS spektrum analyzovanej 
vzorky č. 1 v negatívnej polarite

Obr. 12 SIMS spektrum analyzovanej vzorky 
č. 1 v negatívnej polarite v rozsahu od m/z

= 260 do m/z = 290
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Obr. 13 Závislosť normovanej intenzity iónov Th+

od plošnej hmotnosti mp deponovaného tória
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Obr. 17 Závislosť normovanej intenzity iónov ThO3H- od 
plošnej hmotnosti mp deponovaného tória
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Obr. 18 Závislosť normovanej intenzity iónov ThH3O3
- od 

plošnej hmotnosti mp deponovaného tória
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Obr. 19 2D distribúcia prvkov a zlúčenín v povrchovej vrstve disku č. 10



Ukázalo sa, že elektrodepozícia realizovaná pri pracovných 
podmienkach prebiehala s nízkou účinnosťou a nebola 
reprodukovateľná.
Hmotnosť deponovaného tória bola zistená na základe aktivity 
tória-232 v alfa spektrách.
Získali sme SIMS spektrum analyzovaných vzoriek meraných 
v pozitívnej a negatívnej polarite.
Získali sa lineárne korelácie intenzít iónov tória zo SIMS a 
plošných hmotností deponovaného tória.
Odklony od linearity boli spôsobené tým, že tórium je 
chemicky viazané aj v iných formách.
Zistili sme, že vo vzorkách s deponovaným tóriom sú
významne zastúpené oxidované a hydridované formy tória.
Matricové efekty pravdepodobne významne ovplyvnili
výsledky z analýzy SIMS.
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