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Abstrakt 
 
RNDr. Dušan GALANDA: Stanovenie aktinoidov metódami alfa spektrometrie, [Dizertačná 
práca], Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, 
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 
Bratislava 
 
Predložená práca sa v prvej časti zaoberá stanovením obsahu rádionuklidov plutónia, 
amerícia, uránu a tória ako najvýznamnejších predstaviteľov aktinoidov vo vzorkách 
životného prostredia, pričom primárna pozornosť sa zameriava na obsah týchto aktinoidov vo 
vzorkách vyšších mykotických organizmov – húb. Huby na základe publikovaných prác boli 
sledované ako organizmy, ktoré by mohli spĺňať väčšinu vlastností kladených na 
bioindikátory z hľadiska sledovania významných rádionuklidov v životnom prostredí. 
Analyzované boli dve skupiny vzoriek, ktoré pochádzali z dvoch vybraných lokalít, jedna sa 
nachádza vo východnej časti Slovenska a druhá na západe Slovenskej republiky. Okrem 
vzoriek húb boli stanovené obsahy sledovaných rádionuklidov aj vo vzorkách pôdneho 
podložia a niektorých rastlín z vybraných oblastí. Pri stanovení hmotnostných aktivít 
aktinoidov vo vzorkách boli pri rádiochemickej separácii sledovaných rádionuklidov 
aplikované metódy extrakcie kvapalina – kvapalina a metódy extrakcie na tuhej fáze, pričom 
ako extrakčný materiál boli použité sorbenty od firmy Eichrom.  
Zistené výsledné hodnoty stanovenia hmotnostných aktivít plutónia a amerícia nás viedli 
k realizácii experimentu, na základe ktorého by bolo možné jednoznačne deklarovať 
akumulačné schopnosti vyšších mykotických organizmov zachytávať a akumulovať vo 
svojich tkanivách alfa rádionuklidy. Ako objekt experimentu bol zvolený druh Hliva 
ustricovitá (Pleurotus ostreatus ). 
Plodnice tejto huby boli dopestované na substráte, ktorý sa komerčne využíva na ich 
pestovanie, pričom tento substrát bol cielene kontaminovaný známymi aktivitami 239Pu 
a 241Am. Spolu bolo pripravených päť samostatných vzoriek. 
Následnou analýzou získaných plodníc boli stanové hmotnostné aktivity 239Pu a 241Am, 
ktorých výsledné hodnoty deklarovali schopnosť húb zachytávať vo svojich tkanivových 
štruktúrach sledované aktinoidy. Na základe získaných hmotnostných aktivít bolo možné 
vyhodnotiť a numericky stanoviť hodnoty prenosového faktora sledovaných rádionuklidov 
medzi plodnicami a podložím. Taktiež boli stanovené hodnoty dekontaminačného faktora 
plodníc hlivy ustricovitej oproti  ich podložiu. 
Pri rádiochemickej analýze vzoriek na separáciu sledovaných rádionuklidov dve metódy. 
Prvá metóda bola extrakcia kvapalina - kvapalina s metyl trioktylamonium chloridom 
(Aliquat-336) na separáciu Pu a tri-n-oktylfosfínoxidom (TOPO) na separáciu Am. Druhá 
metóda bol nami modifikovaný postup využívajúci princípy extrakčnej chromatografie so 
sorbentami TRU Resin a DGA Resin od firmy Eichrom. Efektivita a vhodnosť oboch 
použitých metód bola sledovaná na základe hodnôt rádiochemických výťažkov použitých 
stopovacích rádionuklidov 242Pu a 243Am pri tomto konkrétnom type vzoriek životného 
prostredia. 
Na základe porovnania oboch metód bola spoľahlivosť modifikovanej metodiky overená 
v súlade s vybranými kritériami pre validáciu analytickej metódy. Princíp spočíval v aplikácii 
navrhnutého separačného postupu na certifikovaný referenčný materiál dodaný z IAEA, ktorý 
predstavoval vzorku pôdy s kódovým označením Soil IAEA-375. Výsledné hodnoty nami 
stanovených hmotnostných aktivít 239+240Pu, 239Pu a 241Am v referenčnom materiály 
preukázali zhodu s hodnotami IAEA, čím bola splnená jedna z významných podmienok 
validačného procesu. 
V závere tejto práce sme aplikovali modifikovanú metódu extrakčnej chromatografie 
so sorbentom UTEVA Resin pri stanovení hmotnostnej aktivity uránu na vzorky vody 



a pôdy, kde ako kritérium použiteľnosti boli sledované hodnoty rádiochemických výťažkov 
stopovacieho rádionuklidu 232U. 
Spoľahlivosť tejto nami modifikovanej metodiky sme overili účasťou na medzinárodnom 
medzilaboratórnom porovnávacom teste, kde boli nami deklarované výsledky mernej aktivity 
uránu v zhode s údajmi referenčného laboratória, čo taktiež predstavuje splnenie významného 
kritéria validačného procesu. 
Výsledky všetkých realizovaných experimentov separácie rádionuklidov, či už extrakciou 
kvapalina - kvapalina alebo extrakčnou chromatografiou boli stanovené na základe alfa 
spektrometrických meraní. 
 
 
Kľúčové slová: alfa spektrometria, extrakcia kvapalina - kvapalina, extrakčná 

chromatografia, DGA Resin , TRU Resin , UTEVA Resin , hliva ustricovitá, 
huby       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
RNDr. Dušan GALANDA: Determination of actinides by alpha spectrometric methods, 
[Dissertation thesis], Comenius University in Bratislava, Faculty of Science, Department of Nuclear 
Chemistry 
Adviser: doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., Comenius University in Bratislava, Faculty of Science 
  
The submitted thesis in its first part concern with content determination of plutonium, 
americium, uranium, thorium radionuclides, like the most significant representatives of 
actinides in environmental patterns, where by the primary consideration is a focusing on 
content of these actinides in samples of superior mycotic organisms – mushrooms. Following 
the published studies the mushrooms were monitored as organisms that could verify most of 
attributes putted on bioindicators in term of observation of substantial radionuclides in living 
environment. There were analyzed two groups of samples that came from two chosen 
locations, one of them is situated in Eastern Slovakia and the second one in West Slovakia. 
Except for mushrooms´ samples the examined radionuclides´ volumes were determinated 
even in specimens of soil subbase and some plants from chosen localities.  
The liquid - liquid extraction methods were used for determination of mass activities of 
actinides´ in samples for radiochemical separation of monitored radionuclides. 
 
The obtained results of plutonium and americium mass activities determination’s lead us to 
carry out experiments that proved abilities of superior mycotic organisms to absorb 
and acumulate alpha radionuclides in their textures. 
 
We choose the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) species as an experimental object. 
Sporocarps of this mushroom were cultivated on substratum which is commercially exploited 
to cultivate it whereby this substratum was purposely contaminated by known activities of 
239Pu and 241Am. We prepared five autonomous samples together.  
 
The values of mass activities of 239Pu and 241Am obtained by following analysis of prepared 
samples showed the ability of mushrooms to absorb observed actinides in their texture 
structures. 
 
 
On the basis of obtained mass activities it was possible to evaluate and numerically determine 
a transmitting factor’s attributes of monitored radionuclides in sporocarps and in subbase. 
Accordingly we defined attributes of mass activities of radionuclides in oyster mushroom’s 
sporocarps compared to their subbase. 
We used two methods to separate the monitored radionuclides in a radiochemical analyse. 
The first of them was an extraction fluid – fluid with Aliquatom-336 to separate Pu and 
TOPO to separate Am. The second method was a proceeding modified by us and utilizing 
principles of an extraction chromatography with TRU Resin and DGA Resin sorbents made 
by Eichrom Company. An effectivity and a suitability of both applied methods were 
monitored following the attributes of radiochemical extractions used in tracer’s radionuclides 
242Pu a 243Am in this particular type of environmental samples. 
  
The reliability of the modified methodology, in accordance to selected criteria for validation 
of analytical method, was proved by comparison of both above mentioned methods. 



It was attained by application of proposed separation proceeding on to a certified reference 
material delivered from IAEA, which presented a soil sample with code identification Soil 
IAEA-375. 
The obtained values of mass activities of 239+240Pu, 239Pu and  241Am used in  reference 
material, demonstrated a conformity with IAEA values, whereby we fulfilled one of the 
significant conditions of validate process. 
 
At the end of this thesis we applied the modified method of extraction chromatography with 
UTEVA Resin sorbent to define mass activities of uranium on soil and water samples where 
we monitored attributes of radiochemical extractions of 232U tracer’s radionuclide as the 
criteria of utilizability. 
 
The reliability of our modified method was verified by participation in international inter – 
laboratorial comparative proficiency tests and our results were in accordance with results of 
the reference laboratory. 
 
It means also a fulfilment of notable standard of the validate process. 
The results of all realized experimentations of radionuclides separation whether by extraction 
fluid – fluid or by exctraction chromatography were determined by alphaspectrometrical 
measurements.     
 
Keywords: alpha spectrometry, extraction fluid - fluid, extraction chromatography, 

DGA Resin, TRU Resin, UTEVA Resin , oyster mushroom, mushrooms       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predhovor 
 
Po nehode v Černobyle gradovalo úsilie stanovovať rádionuklidy vo všetkých sférach, ktoré 

mohli byť potencionálne ohrozené zvýšením kontaminácie rádionuklidov rozptýlených 

v priamych súvislostiach s udalosťou v Černobyle. Ak si dovolíme opomenúť sledovanie 

gama, beta a alfa rádionukidov ako vo vzduchu, vo vodách a pôde, veľký význam nadobudlo 

sledovanie rádionuklidov v potravovom reťazci. Len v tomto období boli v rámci štátom 

iniciovaných kontrol, analyzované desiatky vzoriek potravín a požívatín od rastlinného 

pôvodom počínajúc a mäsovými výrobkami končiac. 

Z hľadiska problematiky stanovenia, rádionuklidy emitujúce žiarenie gama predstavujú pri 

dobrom technickom vybavení najjednoduchšie stanoviteľné prvky, ktoré pre potreby detekcie 

nevyžadujú žiadne resp. minimálne rádiochemické postupy. Stanovenia rádionuklidov 

emitujúcich beta rádionuklidy a alfa rádionuklidy vyžadujú použitie separačných 

rádiochemický postupov, v ktorých nevyhnutnosť dočistenia rádionuklidov vyplýva z energie 

emitovaných častíc, potencionálnych interferencií a odhadov obsahu rádionuklidu vo vzorke, 

ktoré priamo súvisí s otázkou presnosti stanovenia resp. prekročenia minimálnej 

detekovateľnej aktivity stanovovaného rádionuklidu. 

Predkladaná dizertačná práca sa venuje problematike stanovenia alfa rádionuklidov v hubách 

ako jednom z článkov potravového reťazca, ktorý je na základe viacerých experimentov 

zároveň považovaný za potenciálny bioindikátor rádioaktívnej kontaminácie životného 

prostredia.  

Druhá časť práce následne nadväzuje na stanovenie alfa rádionuklidov vo vzorkách 

životného prostredia s aplikáciou nielen štandardných validovaných postupov, ale aj 

zavádzaním modifikácií metodík využívajúcich nové extrakčné materiály, ktorých použitie je 

v mnohých smeroch rýchlejšie, efektívnejšie a na druhej strane aj sčasti vynútené pokynmi 

a smernicami európskeho spoločenstva obmedzujúcich používanie nebezpečných látok ako aj 

o potrebách znižovania množstva nebezpečných odpadov pri jednotlivých analýzach. 
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ZONAM SYMBOLOV A SKRATIEK 
 
Aliquat 336      metyl trioktylamonium chlorid 

DGA Resin komerčný názov :extrakčný sorbent s N,N,N/, N/-tetra-
oktyldiglykolamidom 

DTM ťažko detekovateľné rádionuklidy 

FWHM (Full Width at Half Maximum) energetická rozlišovacia schopnosť 

IAEA Medzinnárodná agentúra pre atómovú energiu 

ISO International Organization for Standartization 

KJCh Katedra jadrovej chémie 

M jednotka koncentrácie (mol.dm-3) 

MDA minimálna detekovateľná aktivita 

NRC Nuclear Regulatory Commission 

RAO rádioaktívne odpady 

RN rádionuklid 

TBP tributylfosfát 

TEVA Resin komerčný názov: extrakčný sorbent s tri-n-oktylmethylamonium chlorid 

TOPO tri-n-oktylfosfínoxid 

TRU Resin komerčný názov: extrakčný systém oktylfenyl-N,N-di-isobutyl 
karbamoylfosfín oxide rozputený v TBP 

TTA 1-(Thenoyl-(2,)-3,3,3-trifluóroacetón 

UTEVA Resin komerčný názov: extrakčný sorbent diamyl fosfát 

A aktivita, Bq 

am hmotnostná aktivita ( Bq.kg-1 ) 

av objemová aktivita( Bq.dm-3 ) 

m hmotnosť vzorky 

u(a) kombinovaná neistota 

U(a) rozšírená neistota (k = 2) 

ε detekčná účinnosť 
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 1   ÚVOD 
 

Do života dnešného človeka zasahuje praktické využívanie jadrových procesov 

v omnoho väčšom rozsahu, než si to uvedomuje. Nie sú to iba atómové bomby a jadrové 

elektrárne, ale celý rad priemyselných, geologických, vodohospodárskych, potravinárskych, 

zdravotníckych a mnohých ďalších aplikácií jadrových procesov. Účinky jadrového žiarenia 

sa využívajú na sterilizáciu, polymerizáciu, vulkanizáciu a na zmenu vlastností mnohých 

materiálov. Prírodná a umelo zavedená rádioaktivita sa využíva na sledovanie dynamiky 

mnohých prírodných a technologických procesov. Veľmi rozsiahle je využívanie 

rádionuklidov a vlastností ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve.  

 Monitorovanie rádionuklidov v životnom prostredí je v popredí svetového záujmu už 

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

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

Radioation (UNSCEAR). Monitorovanie životného prostredia poskytuje priamu informáciu 

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

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

žiarením.  

 V posledných desaťročiach však činnosťou človeka nastal v ekologickom systéme 

vzrast umelých rádionuklidov, a to aj takých, prítomnosť ktorých nebola predpokladaná 

a ktoré nemalou mierou zvyšujú radiačné zaťaženie biosféry. Sú to rádionuklidy 

z rádioaktívneho spadu, najmä 137Cs, 90Sr, a alfa rádionuklidy 239,240Pu, 238Pu, 241Am, ktoré 

pochádzajú zo skúšok jadrových zbraní v atmosfére alebo z únikov jadrových zariadení. 

Rádionuklidy 238Pu, 239Pu, 240Pu a  241Am patria medzi vysoko toxické a preto je ich 

monitorovanie v matriciach životného prostredia z hľadiska rádioekologickej kontroly veľmi 

dôležité.  

 Popri klasických rádiometrických a metrologických metódach sa do popredia 

dostávajú moderné metódy, ktoré sa svojou aplikačnou schopnosťou postupne začleňujú do 

oblasti „ čistej chémie “. Tieto metódy na rozdiel od klasických obmedzujú do maximálne 

možnej miery používanie nebezpečných a toxických chemikálií s minimalizáciou 

nebezpečných odpadov. Metrologickým ukončením sa stávajú rôzne obmeny hmotnostnej 

spektrometrie s indukčne viazanou plazmou. Napriek uvedenému trendu klasické 

spektrometrické metódy majú svoje opodstatnenie v mnohých významných svetových 

laboratóriách. 
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2   CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 
Aplikácia separačných postupov na vybrané vzorky húb a ich pôdne podložie a 

následné stanovenie aktivít U, Th, Pu, Am vo vzorkách s ohľadom na riešenie problematickej 

matrice študovaných vzoriek. Na základe získaných výsledkov odhadnúť potenciál využitia 

mykotických organizmov ako bioindikátorov znečistenia životného prostredia 

alfa rádionuklidmi. Sledovanie možnosti transportu alfa rádionuklidov z podložia do tkanív 

húb. 

 

 Modifikácia separačných postupov na princípe kvapalinovej extrakcie využitím 

nových extrakčných materiálov, komerčne dostupných tuhých sorbentov so sledovaním 

splnenia podmienok minimalizácie množstva použitých chemikálií, s tým súvisiacou 

produkciou odpadov a úpravou časovej náročnosti separácie. Aplikovať komerčné sorbenty 

pre stanovenie sledovaných rádionuklidov vo vybraných matriciach životného prostredia. 

 

Príprava preparátov na meranie emitovaných alfa častíc metódami spoluzrážania 

a elektrodepozície. Na detekciu emitovaných alfa častíc využiť alfa spektrometrické systémy, 

ktoré sú súčasťou prístrojového vybavenia katedry jadrovej chémie. 

 

 Overenie navrhnutých metód stanovenia alfa rádionuklidov aplikáciou navrhnutých 

separačných postupov na vzorky referenčných materiálov súlade so schválenými validačnými 

postupmi. 
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3     LITERÁRNA ČASŤ 
 
3.1   RÁDIONUKLIDY AKO SÚČASŤ ENVIRONMENTÁLNYCH     ZLOŽIEK 

 

Vzťahom rádioaktívnych látok a žiarenia sa zaoberá osobitná oblasť ekológie –

 rádioekológia, ktorá študuje nielen význam účinkov žiarenia na jednotlivca, ale aj osud 

rádioaktívnych látok uvoľňovaných do prostredia a spôsoby, ktorými ekologické 

spoločenstvá a populácia pôsobia na šírenie rádioaktivity. 

Z ekologického hľadiska môžeme rádionuklidy rozdeliť na tri skupiny (tab. 1), pričom prvú 

skupinu tvoria prírodné rádionuklidy, druhú izotopy metabolicky dôležitých prvkov a tretiu 

skupinu tvoria rádionuklidy vznikajúce štiepením uránu a niektorých ďalších prvkov. Aj keď 

rádionuklidy tretej skupiny nepredstavujú významnú zložku biosféry, väčšina z nich patrí do 

skupiny veľmi vysoko toxických alebo veľmi toxických rádionuklidov, ľahko vstupujú do 

biochemických cyklov a mnohé z nich infiltrujú potravový reťazec. V posledných 

desaťročiach v ekologickom systéme činnosťou človeka nastal vzrast umelých rádionuklidov, 

a to aj takých, ktorých prítomnosť nebola už predpokladaná a nemalou mierou zvyšujú 

radiačné zaťaženie biosféry.  

 

Tabuľka 1  Ekologicky významné rádionuklidy (1). 

Skupina Rádionuklid Ekologický význam 

Skupina I. 235U, 238U, 226Ra, 232Th, 40K, 14C 

Prírodné rádionuklidy 

prispievajúce k radiačnému 

pozadiu 

Skupina II 
45Ca, 14C, 60Co, 64Cu, 131I, 59Fe, 3H, 54Mn, 32P, 42K, 
22Na, 24Na, 35S, 65Zn 

Rádioizotopy biogénnych prvkov 

významné ako rádioaktívne 

indikátory pri štúdiu 

metabolizmov, ako aj pre 

emitujúce žiarenie. 

Skupina 

III 

skupina Sr ( 90Sr a dcérske 90Y, 89Sr), skupina Cs 

(137Cs a dcérske 137Ba, 134Cs), skupina Ce (144Ce 

a dcérske 144Pr, 141Ce), skupina Ru (106Ru a dcérske 
106Rh, 103Ru), 95Zr a dcérsky 95Nb, 140Ba a dcérsky 
140La, 147Nd a dcérske 147Pm,91Y, 239Pu,131I, U 

Významné štiepne rádionuklidy, 

ktoré vstupujú do prostredia so 

spadom alebo ako radioaktívny 

odpad. 

 

Umelé rádionuklidy vznikajú pri jadrových výbuchoch, aj keď ich podiel v posledných 

rokoch klesá, a taktiež pri činnostiach jadrových elektrární a prepracovaní vyhorených 

palivových článkov. Pri rádioaktívnej kontaminácii biosféry hrali rozhodujúcu úlohu okrem 
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jadrových výbuchov aj nehody jadrových elektrární, pri ktorých uniklo do ekosystému 

množstvo rádionuklidov, z ktorých značná časť sa dostávala do stratosféry a zo stratosféry 

v dôsledku pomalého spadu kontaminuje aj tie územia, v ktorých je antropologická činnosť 

na minimálnej úrovni. Výsledkom týchto činností je ten fakt, že životné prostredie je 

kontaminované okrem iného rádioizotopmi uránu (238U, 235U), plutónia (239Pu, 240Pu), 89Sr, 
90Sr, 137Cs. Do ľudského organizmu sa rádionuklidy dostávajú potravovým reťazcom alebo 

z vody, pričom rádiotoxicita mnohých, hlavne alfa rádionuklidov, je veľmi vysoká. 

Podľa spôsobu vzniku rozdeľujeme rádionuklidy na prírodné a umelé. Prírodné 

rádionuklidy vznikli alebo vznikajú nezávisle na ľudskej činnosti. Patria k nim tie, ktorých 

doba polpremeny je porovnateľná s vekom Zeme, napr. 238U, 40K, 235U, 232Th, ich dcérske 

produkty napr. 226Ra alebo 222Rn a tiež rádionuklidy vznikajúce zo stabilných nuklidov 

pôsobením kozmického žiarenia ako napr. 14C,  3H a ďalšie.  

Najvýznamnejší zdroj ionizujúceho žiarenia je z prírodných rádionuklidov 40K, pričom 

si treba uvedomiť, že draslík predstavuje jeden z esenciálnych makroelementov živých 

sústav. Ďalším dôležitým zdrojom podieľajúcim sa na celkovej dávke, je žiarenie 

rádionuklidov nachádzajúcich sa v zemskej kôre, a to žiarenie rádionuklidov uránového, 

tóriového a v menšej miere aktinoidového premenového radu. 

Rádionuklidy vzniknuté činnosťou človeka sa nazývajú umelé alebo antropogénne. Ich 

vznik je spájaný s jadrovým palivovým cyklom, ktorý zahŕňa všetky oblasti jadrovej 

energetiky, akými sú ťažba a úprava uránovej rudy, obohacovanie uránu, výroba jadrového 

paliva, prevádzka jadrových reaktorov, uskladňovanie vyhoreného paliva, vyraďovanie 

jadrových elektrárni z prevádzky a hospodárenie s rádioaktívnymi odpadmi. S jadrovým 

palivovým cyklom je spojená emisia 85Kr, 3H, 14C, 90Sr, 238U, 234U, 235U, 234Th, 230Th, 226Ra, 
222Rn, 129I, 131I do prostredia. Ďalším zdrojom sú závody na výrobu jadrových zbraní, 

v ktorých sa do životného prostredia môžu dostať rádionuklidy 239Pu, 241Am, 238Pu, 240Pu, 
241Pu, 234Pa, 231Th, 234Th, 234U, 235U, 238U a iné spolu s produktmi jadrového štiepenia. 

Za najvýznamnejší zdroj kontaminácie životného prostredia sa stále pokladajú skúšky 

jadrových zbraní, ktoré spôsobili vznik mnohých, biologicky významných rádionuklidov, 

najmä štiepnym procesom a jadrovou syntézou za vzniku 237U, 240U, 239Np, 239Pu, 57Co, 60Co, 
55Fe, 59Fe, 54Mn, 65Zn, 88Y, 181W. Interakciou so zložkami pôdy vznikajú 28Al, 56Mn, 24Na 

a rádioizotopy kobaltu, železa, skandia, cézia, európia a iné. 

Ako zdroje rádioaktívnej kontaminácie majú význam aj havárie jadrových zariadení, 

najznámejšou z nich bola havária v Černobyle v r. 1986, pri ktorých uniká do prostredia 

rôznorodá zmes nuklidov ako 137Cs, 131I, 89Sr, 90Sr, 95Zr a iné . 
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Podiel jednotlivých zdrojov na ožiarení človeka je uvedený v tabuľke 2. 

S nárastom kontaminácie v enviromentálnych zložkách narastá aj potreba vyvíjať čo 

najpresnejšie a zároveň rýchle metódy monitorovania množstva nuklidov, hlavne 

vysokotoxických. Neustále monitorovanie umožňuje sledovať dlhodobé zmeny 

v rádioaktívnom znečistení a získavať údaje o správaní sa rádioaktívnych látok v životnom 

prostredí. 

 

Tabuľka 2  Podiel jednotlivých zdrojov na ožiarení človeka v priebehu roka.(2) 

Zdroj Ročný dávkový ekvivalent   (mSv) 

kozmické žiarenie 

prírodné rádionuklidy v pôde, vo vode a vzduchu 
40K v tele 

lekárska diagnostika 

použitie rádionuklidov            

v poľnohospodárstve a priemysle 

dlhožijúce rádionuklidy spadu a                             

zo skúšok jadrových zbraní 

jadrové elektrárne 

0,3 

0,4 

0,3 

0,5 – 1,0 

 

0,1 – 0,2 

 

0,05 

0,001 – 0,01 

spolu 1,65 – 2,25 

 

 Monitorovanie sa zameriava na analýzu enviromentálnych a potravinových vzoriek, 

pričom vypracované programy a používané technologické prostriedky pre monitorovanie 

vychádzajú z rozdelenia životného prostredia na následovné zložky: 

1. potravové reťazce v pôdnych ekosystémoch, 

2. potravové reťazce vo vodných ekosystémoch, 

3. povrchové a podzemné vody, 

4. pôda a vegetácia, 

5. vzduch a zrážky. 

Najrozšírenejšia technika monitorovania životného prostredia je laboratórne meranie 

spojené s odberom vzoriek, ktoré je vhodné pre všetky uvedené zložky prostredia. 

Veľmi dôležité je predovšetkým monitorovanie vysokotoxických rádionuklidov 

v matriciach životného prostredia a v celom potravovom reťazci najmä z hľadiska 
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rádioekologickej kontroly. Základné metodické kroky rádiochemickej analýzy stanovenia 

uvedených ekotoxických rádionuklidov možno rozdeliť do nasledujúcich etáp: 

1. odber vzorky, 

2. spracovanie a homogenizácia vzorky, 

3. odstránenie matrice, 

4. čistenie od rádioaktívnych prímesí, 

5. izolácia individuálneho rádioaktívneho nuklidu, 

6. spracovanie do formy vhodnej na meranie, 

7. meranie vzorky a určenie mernej resp. objemovej aktivity. 

 

Stanovenia rádionuklidov v environmentálnych zložkách patrí medzi základné úlohy 

rádioekológie, pričom sledovanie kontaminácie a migrácie alfa rádionuklidov má vzhľadom 

na ich vysokú toxicitu dôležité postavenie. Monitorovanie izotopov uránu, tória amerícia 

a plutónia zahŕňa ich stanovenia vo vzorkách pôdneho podložia, vodných zdrojov vrátane 

 ich sedimentov a vzorkách fauny a flóry vyskytujúcich sa v danom prostredí. Je snaha robiť 

odbery vzoriek v oblastiach s predpokladanou zvýšenou radiačnou záťažou, ako napríklad 

v blízkosti jadroenergetických zariadení, ich úpravovní paliva a závodov na prepracovanie 

vyhorených palivových článkov. Ďalším cieľom je všeobecná kontrola globálnej 

rádioaktivity prostredia vrátane potravinovej základne, pričom problémom rádiochemických 

analýz je, že väčšina meraní sa po odbere vzorky môže stanovovať len v laboratóriách pre 

rádiochemickú úpravu a spektrometrickú analýzu vzoriek. Zároveň je snaha identifikovať 

a analyticky klasifikovať tie súčasti environmentálnych zložiek, ktoré by mohli poskytovať 

informácie o kontaminácii ako bioindikátory. 

Bioindikátormi označujeme organizmy alebo ich spoločenstvá, ktorých životné funkcie 

sú korelované s faktormi prostredia tak tesne, že sa môžu použiť ako ich ukazovatele. Na 

základe cieľa, s ktorým je biologické monitorovanie prevádzané, rozlišujeme tri hlavné 

skupiny bioindikátorov. 

Prvú skupinu tvoria tzv. testovacie organizmy, ktoré sa používajú v laboratórnych 

testoch na priame štúdium účinkov rôznych vplyvov prostredia. 

Druhú skupinu tvoria bioindikátory ekologickej homeostázy, tzv. druhy ukazovateľov. 

Tieto druhy a ich populácia, či spoločenstvá môžu slúžiť ako indikátory kvality krajiny a jej 

častí, dokonca sú použiteľné na prognózy ich ďalšieho vývoja. Táto skupina sa používa 

v praktickom biomonitorovaní v chránených oblastiach prírody. 
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Tretiu skupinu tvoria bioindikátory pre impaktné monitorovanie (často označované ako 

organizmy sentinelov) používané na sledovanie zmien v teréne na modelových druhoch 

registráciou fyziologických ukazovateľov, patologických odchýlok od normálu, sledovanie 

vývojových tendencií, genetických zmien a pod. Do tejto skupiny môžu byť zaradené taktiež 

bioindikátory používané na sledovanie kumulácie látok v ich tele, indikujúci rozsah 

znečistenia. Tieto bioindikátory môžeme rozdeliť na pasívne a aktívne v závislosti na tom, či 

iba pasívne sledujeme zmeny organizmu sentinelu v prírode (napr. sledovanie kumulácie 

ťažkých kovov vo vybraných vodných rastlinách v rieke), alebo ich aktívne vystavujeme 

v antropogénne zaťaženom prostredí (napr. vystavovanie na ozón citlivých odrôd rastlín 

v rôzne ozónom zaťaženom prostredí). 

Stanovením aktivít 137Cs, 134Cs, 125Sb, 106Ru, 144Ce, 154Eu a 60Co v poľských lesoch sa 

zaoberali J. W. Mietelski, P. Macharski, M. Jasińska a  R. Broda(3). V prácach bolo 

analyzovaných približne 280 vzoriek zložených z  pôdy, machu a lesných produktov 

vybraných v 127 pre analýzu zaujímavých regiónoch. Merania prevádzali dvomi 

nízkopozaďovými gama spektrometrami s HPGe alebo Ge(Li) detektorom. 

Stanovením plutónia a amerícia vo vzorkách sedimentov z Dunaja a morského pobrežia 

v Rumunsku sa zaoberali S. Mihai a Ch. Hurtgen(4). Vzorky boli spracovávané 

iónovýmennou a extrakčnou chromatografiou, použitím činidla TRU Resin. a boli merané 

spektrometricky α-PIPS detektorom. Zistené aktivity izotopov plutónia sa pohybovali 

v rozmedzí 0,008 – 0,220 Bq/kgsušiny pre 238Pu a 0,024 – 0,8 Bq/kgsušiny pre 239,240Pu. 

Stanovením množstva izotopov uránu, tória a 226Ra v potravinách prijímaných do 

organizmu ingesciou, sa v Poľsku zaoberali Z. Pietrzak, M. M. Suplinska, L. Rosiak(5).  

 

Tabuľka 3  Koncentrácia izotopov uránu a 226Ra v potravinách (mBq.kg-1). 
Druh potraviny 238U 234U 226Ra 

mlieko 

mäso 

vajcia 

zemiaky 

2,56± 0,27 

5,63± 1,29 

1,78± 0,27 

6,90± 0,76 

3,69± 0,34 

6,99± 1,50 

1,33± 0,23 

8,80± 0,9 

9,95± 0,9 

11,8± 1,39 

187,5± 6,1 

13,7 ±1,5 

 

Tórium bolo separované z kyseliny dusičnej použitím ionexu DOWEX 1, urán bol 

separovaný kvapalinovou extrakciou s TBP. Rádium bolo stanovené emanačnou metódou cez 

jeho dcérsky rádionuklid 222Rn, ktorého aktivita bola stanovená použitím scintilačnej 
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komory. Aktivity izotopov uránu a tória boli stanovené alfa spektrometrom. Namerané 

hodnoty niektorých vzoriek sú uvedené v tabuľke 3 a tabuľke 4. 

 
Tabuľka 4 Koncentrácia izotopov tória v potravinách (mBq.kg-1). 
Druh potraviny 230Th 232Th 228Th 

mlieko 

mäso 

vajcia 

zemiaky 

1,15± 0,22 

3,04± 0,36 

1,56± 0,57 

3,22± 0,58 

1,19± 0,23 

3,61± 0,40 

2,47± 0,30 

2,14± 0,46 

2,64± 0,36 

4,90± 0,48 

22,5± 3,0 

3,52± 0,61 

 

Tabuľka 5 Predpokladaný ročný príjem izotopov uránu, tória a 226Ra ingesciou 
jednotlivými druhmi potravín (mBq.rok-1). 

Druh 
potraviny 

Ročný 
príjem (kg) 

238U 234U 230Th 232Th 228Th 226Ra 

mlieko 

mäso 

vajcia 

zemiaky 

217 

12,6 

10 

144 

556±59 

70,9±16,3 

17,8± 2,7 

994± 109 

801± 74 

88,1±18,9

13,3±2,3 

1267±130

250± 48 

38,3±44,5

15,6± 5,7 

464± 84 

258 ±50 

45,5±5,0 

24,7± 3,0 

308± 66 

573± 78 

61,7±6,0 

225± 30 

507± 88 

2159±195

149± 17,5

1880 ±61 

1973±216

 

Niektoré ďalšie práce zaoberajúce sa monitorovaním rádionuklidov v životnom prostredí sú 

uvedené v zozname použitej literatúry(6-14). 
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3.2 ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY URÁNU, TÓRIA, PLUTÓNIA A 
AMERÍCIA 

 
232Th, 235U, 238U, v stopových množstvách tiež 244Pu sa vyskytujú v zemskej kôre 

a patria medzi primordiálne (pôvodné) rádionuklidy s dostatočne dlhou dobou polpremeny, 

ktoré vznikli približne pred 4,5 miliardami rokov pri začiatočnej syntéze prvkov, z ktorých sú 

zložené planéty slnečnej sústavy. 

Premenové rady 232Th, 235U a 238U majú spolu viac ako 40 alfa -, beta - a gama - 

dcérskych rádionuklidov, ktoré tvoria jednu z najvýznamnejších zložiek rádioaktivity 

prírodného prostredia . 

Urán(1) sa v prírode vyskytuje vo forme dvoch primárnych izotopov – 238U, 235U 

a jedného sekundárneho izotopu – 234U, vznikajúceho v premenovom rade 238U. 

V súčasnosti je známych 14 izotopov uránu, z ktorých majú najväčší význam pre prax 
235U a 233U (T1/2 = 1,68.105 r) ako štiepiteľné materiály a 238U na výrobu 239Pu. 

Ekonomicky ťažiteľné množstvo uránu zo zemskej kôry a z morskej vody sa odhaduje 

na 4,5.1010 kg. Najbežnejšie rudy, v ktorých sa urán vyskytuje sú smolinec (v podstate U3O8) 

a karnotit [K(UO2)VO4]. Urán a jeho zlúčeniny sú jedovaté. Najvyšší oxidačný stupeň uránu 

je VI, bežný je tiež oxidačný stupeň IV, menej časté sú oxidačné stupne III a V. Z oxidov sú 

v jadrovej chemickej technológii najdôležitejšie UO2, UO3 a U3O8 . 

V technológii jadrového paliva sú najdôležitejšie UF4 a UF6. V roztokoch sa urán najčastejšie 

nachádza vo forme iónov U3+, U4+, UO 2
2+, UO2

+, UX2
2+, UX3

+, UX5
-, UX6

2-, UX8
4- (X = F-, 

Cl-, Br-, I-, NO3
-, CNS-), UY2+ a UY4

4- (Y=SO4
2-, C2O4

2-), ktoré pri zmene pH podliehajú 

hydrolýze. UO2 poskytuje soli s celým radom aniónov anorganických i organických kyselín, 

pričom niektoré z nich sú vo vode slabo rozpustné. V zásaditom prostredí vznikajú z UO2
2+ 

uránany a diurany (UO4
2-, UO5

4-, UO6
6-, U2O7

2-) a taktiež polyuránany.  

Primárne tórium sa v prírode vyskytuje spoločne s prvkami vzácnych zemín v monazite 

ako 232Th a okrem neho sa v prírode nachádza v malom množstve ešte ďalších päť izotopov, 

ktoré sú súčasťou premenových radov a majú význam hlavne ako izotopové indikátory. 

Spolu je známych 18 izotopov tória. V zlúčeninách, ktoré sú jedovaté a nebezpečné pre svoju 

rádioaktivitu, je tórium v oxidačnom stupni IV (oxidačné stupne II a III sú málo obvyklé,  len 

výnimočne I). Najdôležitejšou zlúčeninou tória je ThO2. S vodíkom vytvára tórium rad 

hydridov, medzi ktorými boli dokázané ThH2 a ThH4. Halogenáciou kovového tória alebo 

jeho zlúčenín, boli pripravené všetky halogenidy typu ThX4, ktoré ľahko podliehajú 

hydrolýze za vzniku Th(OH)X3 a ThOX2. Tórium má výraznú tendenciu tvorby podvojných 
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solí a komplexných zlúčenín s anorganickými i organickými činidlami, z ktorých pre 

separáciu tória majú význam hlavne zlúčeniny chelátového typu. 

Potenciálne veľký význam tória je v jeho využití na výrobu sekundárneho štiepneho 

materiálu (233U) v rýchlych reaktoroch.  

Základné charakteristiky uránu sú uvedené v tabuľke 6, základné charakteristiky tória 

sú uvedené v tabuľke 7. 

 

Tabuľka 6  Základné charakteristiky významných izotopov uránu. 

Rádionuklid Doba polpremeny 
T1/2 (rok) 

Energia premeny alfa, 
Qα,   [MeV] 

Výskyt v prírode 
(%) 

238U 4,51.109 4,20 (100%) 99,28 

235U 7,10.108 

4,18 (6%) 

4,35 (84%) 

4,52 (4%) 

0,18 (7%) 

0,72 

234U 2,47.105 4,75 (100%) 0,0057 

 

Tabuľka 7  Základné charakteristiky významných izotopov tória. 

Rádionuklid Doba polpremeny 
T1/2    (rok) 

Energia premeny alfa, 
Qα,   [MeV] 

Výskyt v prírode 
(%) 

232Th 1,41.1010 
3,948 (24%) 

4,010 (76%) 
100 

230Th 8.104 
4,61 (24%) 

4,682 (76%) 
 

228Th 1,91 
5,338 (28%) 

5,421 (71%) 
 

 

Plutónium patrí medzi transuránové prvky. Medzi najproduktívnejšie zdroje, z ktorých 

je plutónium uvoľňované do životného prostredia patria skúšky jadrových zbraní, prevádzka 

jadrových reaktorov a havárie jadrovoenergetických zariadeniach. 

Plutónium bolo objavené v roku 1940 na základe procesu 

Pu  NpU(d,2n) 238-238238 ⎯→⎯β . Izotop plutónia 239Pu bol izolovaný neskôr 

a v súčasnosti sa majoritne produkuje v jadrových reaktoroch pri procese 

Pu  Np  U)U(n, 239-239-239238 ⎯→⎯⎯→⎯ ββγ . V súčasnej dobe je známych 18 izotopov 

plutónia. 
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Tabuľka 8  Základné charakteristiky izotopov plutónia stanovovaných alfa 
spektrometriou. 

Rádionuklid Doba polpremeny           
T1/2  (rok) 

Energia premeny alfa,  
Qα,   [MeV] 

239Pu 2,44.104 

5,15 (72%) 

5,13 (17%) 

5,10 (11%) 

240Pu 6,6.103 

5,16 (76%) 

5,12 (24%) 

4,85 – 5,01 

238Pu 86,4 

5,49 (71%) 

5,45 (28%) 

5,21 – 5,35 

 

V zlúčeninách je plutónium známe vo všetkých oxidačných stupňoch od II po VII, 

pričom relatívne najstabilnejšie je Pu4+. Známe sú oxidy PuO, PuO2, Pu2O3, Pu4O7 a všetky 

halogenidy typu PuX3 a tiež PuF4, PuF6 a oxohalogenidy typ PuOX. V roztokoch poskytujú 

zlúčeniny plutónia ióny Pu3+, Pu4+, PuO2+, PuO2
2+, PuO5

3-, ktoré môžu okrem posledného 

koexistovať v rovnováhe, čo je jediný známy prípad v chémii. Samotné plutónium a jeho 

zlúčeniny patria medzi vysokotoxické látky. Základné charakteristiky plutónia sú uvedené 

v tabuľke 9. 

Amerícium bolo prvýkrát objavené v roku 1945. V súčasnej dobe sú známe jeho izotopy 

v rozsahu nukleónových čísel 237 až 246, pričom jeho najstálejším izotopom je243Am 

s dobou polpremeny 7,6.103 roka. 

V prírode sa z izotopov amerícia nachádzajú iba 243Am a 241Am, aj to len v stopových 

množstvách a do environmentálnych zložiek boli zanesené antropogénnou činnosťou 

z jadrových elektrární a pri pokusných výbuchoch nukleárnych zbraní. 

Amerícium je striebrobiely ťažký kov. Z hľadiska monitorovania má najväčší význam 241Am, 

ktoré je získavané ožarovaním plutónia neutrónmi: 

Ame)-,Pu() Pu(n,)Pu(n, 241241240239 ⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯ βγγ  

Amerícium rovnako ako plutónium je známe ako polyvalentný prvok, pričom najstabilnejšie 

sa chová v III oxidačnom stupni, aj keď sa môže vyskytovať ešte v oxidačných stupňoch II, 

IV, V, VI a ako ostatné aktinoidy môže tvoriť zlúčeniny hydroxidov, fluoridov, 
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fosforečnanov, šťavelanov ako aj rozpustné komplexy. Zlúčeniny amerícia i amerícium 

samotné patria rovnako ako plutónium medzi vysoko toxické látky. 

Základné charakteristiky amerícia sú uvedené v tabuľke 9. 

 
Tabuľka 9  Základné charakteristiky izotopov amerícia stanovovaných alfa 

spektrometriou. 

Rádionuklid Doba polpremeny           
T1/2 (rok) 

Energia premeny alfa, Qα 
(MeV) 

243Am 7,6.103 

5,169 (1,1%) 

5,224 (11,5%) 

5,266 (87%) 

5,308 (0,16 %) 

5,339 (0,17%) 

241Am 510 

5,379 (1,4%) 

5,433 (13,6%) 

5,476 (84,3%) 

5,503 (0,24%) 

5,525 (0,42%) 
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 3.3 MOŽNOSTI DETEKCIE EMITOVANÝCH ALFA ČASTÍC 
V ENVIROMENTÁLNYCH VZORKÁCH 

 

Enviromentálne vzorky sa vyznačujú veľmi nízkym obsahom rádionuklidov 

emitujúcich alfa  žiarenie a z tohto dôvodu nie sú na stanovenie aktivity vhodné všetky typy 

detektorov schopných registrovať tento druh žiarenia.  

Z plynových detektorov, medzi ktoré patria ionizačné komory, Geigerove - Müllerove 

detektory, korónové detektory a iskrové detektory, sú vhodné na meranie tohto druhu vzoriek 

iba ionizačné komory a to vo vyhotovení ako s rovinnými elektródami, tak aj s valcovitými, 

ktoré sú dokonca vhodné aj na meranie extrémne nízkych aktivít, keďže dĺžka vytvoreného 

impulzu je omnoho väčšia ako u rovinných detektorov. 

Ďalšiu skupinu vhodných detektorov tvoria scintilačné detektory, využívajúce detekčné 

vlastnosti niekoľkých typov scintilátorov: sulfidu zinočnatého ZnS, plastických a kvapalných 

scintilátorov. V prípade kvapalinovej scintilačnej alfa spektrometrie sa častice alfa detekujú 

so 100% účinnosťou, pričom podľa chemickej povahy vzorky je možné rozpustiť v 

scintilačnom roztoku až niekoľko gramov materiálu. Energetická rozlišovacia schopnosť 

týchto spektrometrov je okolo 25 – 35 %, u špeciálne konštruovaných nekomerčných môže 

dosiahnuť aj 6 – 7 %. 

 

Tabuľka 10   Základné charakteristiky detektorov žiarenia častíc(3) 

 Si (Li) Ionizačná 
komora 

Plastický 
scintilátor 

Kvapalný 
scintilátor 

Aktívna plocha 
(objem) [cm2] 5 5000 5000 20 cm3 

Merateľné 
množstvo vzorky 
[g] 

5.10-4 0,5 0,5 1 

Celková detekčná 
účinnosť 0,3 0,3 0,4 1 

Pozadie [s-1] 0,005 0,005 0,1 0,01 

Energetická 
rozlišovacia 
schopnosť [%] 

2 3 15-25 7-30 

Faktor kvality [eV] 5.10-6   (1,5.10-4) 5 (0,15) 0,2 (0,2) 100 (1) 

Minimálna 
merateľná merná 
aktivita pre t=24h 
10% (1σ) [s-1g-1] 

40 0,04 5 0,008 
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Veľkoplošné plastické a ZnS scintilačné fólie sú ďalšou možnou metódou. 

Ich použitie je značne jednoduchšie ako použitie ionizačných komôr, ale rozlišovacia 

schopnosť scintilačných detektorov s plastickým scintilátorom je oveľa horšia (15 – 25 %). 

Niektoré významné vlastnosti najčastejšie používaných detektorov alfačastíc sú 

uvedené v tabuľke 10. 

Z hľadiska energetického rozlíšenia a pozadia najvhodnejším detektorom častíc alfa sú 

polovodičové kremíkové detektory s povrchovou bariérou a detektory z čistého germánia. 

Energetické rozlíšenie u týchto typov detektorov dosahuje 10 – 50 kev, čo predstavuje 

asi 1%. Ďalšou výhodou polovodičových detektorov je ich veľmi nízke vlastné pozadie, 

keďže sú vyrábané z veľmi čistých materiálov. K menej výhodným vlastnostiam 

polovodičových detektorov patrí hlavne malá účinná plocha, čo limituje meranie zdrojov 

s veľmi nízkou špecifickou aktivitou. S tým súvisí aj veľmi nízka geometrická účinnosť 

detekcie (10 – 35 %), taktiež sú kladené požiadavky na samotný zdroj merania, kde je nutné 

pracovať s homogénnymi vzorkami s plošnou hmotnosťou pod 10-4 g.cm-2. 
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5  PRÍPRAVA PREPARÁTOV PRE SPEKTROMETRICKÉ STANOVENIA 
ALFARÁDIONUKLIDOV SPOLUZRÁŽANÍM A ELEKTROLYTICKÝM 
VYLUČOVANÍM 
 

Pri stanovovaní alfa rádionuklidov sa veľký dôraz kladie na prípravu vzoriek na 

meranie. Je dôležité, aby plošná hmotnosť vzoriek a tým aj samoabsorpcia bola čo najmenšia.  

Spoluzrážanie je pomerne jednoduchá a nenáročná metóda, ktorá sa používa na prvotné 

zakoncentrovanie stanovovaného rádionuklidu. Pri alfa spektrometrickej analýze 

rádionuklidov sa často aplikuje spoluzrážanie vo forme fluoridov s izomorfnými nosičmi 

lantánom, cérom alebo neodýmom.(31,32), pričom spoluzrážaniu zvyčajne predchádza 

rádiochemická separácia. 

Veľmi nízke plošné hmotnosti je možné dosiahnuť elektrolytickým vylučovaním. 

Elektrolytické vylučovanie je založené na katódovej depozícii hydratovaných oxidov z 

alkalického alebo slabo kyslého prostredia. V priebehu elektrolýzy sa v okolí katódy 

vytvárajú hydratované oxidy, ktoré po zvýšení pH celého objemu roztoku zostanú zachytené 

na povrchu disku. Po vybratí z komory sú následným zahriatím disku hydratované oxidy 

prevedené na pevne zachytenú vrstvu oxidov. Kvalita vylúčeného elektrodepozitu a výťažok 

závisia na konštrukcii elektrolytickej komory a na pracovných podmienkach. 

C. A. Luskus(33) vo svojej práci porovnával vlastnosti mikrozrážacej metódy (MP) a 

elektrodepozície (EP) pri príprave zdrojov na meranie alfa žiarenia. Pri experimente boli 

použité stopovacie rádionuklidy 232U, 242Pu, 243Am. 

 

Tabuľka 11  Porovnanie výťažkov pri separácii EP a MP pre 232U. 
232U  

0,022 Bq 0,057 Bq 0,113 Bq 
elektrodepozícia- 
výťažok 98,9 ±14,1 % 89,8±12,5 % 95,4±10,6 % 

spoluzrážanie - výťažok 82,5±11,5 % 83,7±13,7 % 89,8±9,3 % 

 

Experimenty boli prevádzané samostatne pre každý rádionuklid, pričom výťažky 

separácií boli stanovované v roztokoch s rôznou aktivitou. Výsledky jednotlivých 

experimentov sú v tabuľkách 11, 12, 13. 

 
 
 
 



Stanovenie aktinoidov metódami spektrometrie alfa                          Dušan Galanda 
 

Prírodovedecká fakulta UK,  Katedra jadrovej chémie   Bratislava 2011                                             29 
 

Tabuľka 12 Porovnanie výťažkov pri separácii EP a MP pre  242Pu. 
242Pu  0,015 Bq 0,038 Bq 0,150 Bq 

elektrodepozícia- 
výťažok 84,8±22,3 % 67,9±10,3 % 73,8±9,4 % 

spoluzrážanie - výťažok 92,5±22,0 % 81,5±10,9 % 86,4±7,2 % 

 

Tabuľka 13 Porovnanie výťažkov pri separácii EP a MP pre  243Am. 
243Am  0,028 Bq 0,069 Bq 0,138 Bq 

elektrodepozícia- 
výťažok 64,0±14,8 % 50,9±19,9 % 62,9±19,2 % 

spoluzrážanie - výťažok 81,6±10,8 % 89,2±10,4% 87,9±7,4 % 

 

Podľa autora obe metódy poskytujú uspokojivé výsledky, ale z jednotlivých porovnaní 

obidvoch techník sa autor prikláňa skôr k použitiu mikrofiltrácie vzhľadom na rýchlosť a 

prístrojovú nenáročnosť danej techniky a aj vzhľadom k menšiemu počtu operácií pri 

primárnej úprave jednotlivých vzoriek. Elektrodepozícia však na druhej strane môže 

poskytovať lepšie výsledky, hlavne pri takých vzorkách, kde vplyvom matrice môže 

spoluzrážaním vznikať pri mikrofiltrácii na filtračnom materiáli zrazenina, ktorá 

samoabsorpciou alfa žiarenia v samotnom preparáte v konečnom dôsledku znižuje presnosť a 

efektivitu stanovenia. 
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3.4   CHEMICKÉ METÓDY STANOVENIA AKTINOIDOV 

 

V projekte dizertačnej práce(34), ktorý predchádzal tejto dizertačnej práci sú podrobne 

prezentované jednotlivé metódy a metodiky stanovenia. 

Stanovovanie alfa rádionuklidov sa uskutočňuje vo vzorkách rôzneho pôvodu matrice, 

ktorá môže byť organická i anorganická. Chemické metódy s rôznymi modifikáciami autorov 

môžeme rozdeliť do niekoľkých hlavných krokov: 

1) pridanie nosičov a stopovacích rádionuklidov, 

2) odstránenie neaktívnej matrice fyzikálneho nosiča (odparenie, spaľovanie, 

rozpúšťanie, lúhovanie), 

3)  chemická separácia (predbežné koncentrovanie, skoncentrovanie do vhodnej 

formy, prečistenie od interferujúcich rádionuklidov), 

4) rádiometrické meranie (zistenie aktivity rádionuklidu), 

5) zistenie výťažku (stopovacieho rádionuklidu, resp. chemického výťažku). 
 

Význam chemickej separácie stanovenia je veľmi dôležitý, nakoľko ich 

rádiochemickú čistotu je možné preveriť spektrometricky a je potrebné dosahovať vysoké 

dekontaminačné faktory. Ionexová (iónovýmenná) chromatografia, kvapalinová 

extrakcia, extrakčná chromatografia a ich vzájomná kombinácia sú často používanými 

metódami separácie. V súlade s tézami dizertačnej práce v jej ďalšej časti našu pozornosť 

budeme zameriavať hlavne na aplikáciu metód extrakčnej chromatografie. 
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3.4.1 EXTRAKČNÁ CHROMATOGRAFIA NA KOLÓNE 

 
Pionierom zavádzania aplikácií metód extrakčnej chromatografie je prof. E. P. Horwitz(35-41), 

ktorého práce prezentujú a charakterizujú takmer každý sorbent v produkcii firmy Eichrom. 

Profesor Horwitz je autorom, resp. spoluautorom veľkého množstva metodických postupov, 

ktoré zavádzajú aplikácie separačných metód pomocou sorbentov do praxe. 

Metódy extrakčnej chromatografie obvykle používajú kolónovú techniku, podobne ako pri 

iónovýmennej chromatografii. V tomto prípade sa dá vypočítať elučný objem Vel 

študovaného rádionuklidu podľa vzťahu 

Vel = D.Vorg + VO                                                                           (1) 

kde   D – rozdeľovací pomer 
Vorg – objem organickej fázy zakotvený na nosiči 

VO – voľný objem kolóny 

 Mobilná fáza pri extrakčnej chromatografii je najčastejšie tvorená vodnými roztokmi 

elektrolytov. Ako stacionárna fáza sa používa organické extrakčné činidlo zakotvené na 

pevnom inertnom hydrofóbnom nosiči. Činidlo môže byť použité samotné alebo rozpustené v 

organickom rozpúšťadle. Organická fáza sa vyberá tak, aby nebola miešateľná s vodou, a 

teda aby rozdelenie látky medzi mobilnú a stacionárnu fázu bolo určované iba hodnotou 

rozdeľovacieho pomeru D. 

Ďalšie obmedzenie sa týka výberu činidla. Pre najlepšie využitie chromatografického 

činidla je potrebné vhodné rozpúšťadlo, ktoré by malo byť ľahko oddeliteľné od 

rozpustených látok, nemá reagovať so sorbentom ani s delenými látkami a tieto nemajú mať 

vysokú viskozitu.  

Približne od roku 1990 sa postupne dostáva do popredia zásluhou prác E. P. Horwitza, S. L. 

Maxwella,  M. L . Dietza a následne výrobkom F. Eichrom Industries, Inc.( TRU Resin, 

TEVA  Resin, UTEVA Resin, Sr - Resin a DGA Resin obr. 1 – 4):  

 

 
Obr. 1 Štruktúra extrakčného činidla v UTEVA Resin. 
 
 
Extrakčným činidlom je diamyl amylfosfonát. Sorbent UTEVA Resin sa s vysokou 

úspešnosťou aplikuje pri separácii izotopov uránu a tória z prostredia kyseliny dusičnej. 
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Obr. 2 Štruktúra extrakčného činidla v TRU Resin. 
 
Z hľadiska charakterizácie ide o extrakčný systém octylphenyl-N, N–di-isobutyl 
carbamoylphosphine oxide (CMPO) rozputený v tri-n-butyl phosphate (TBP).  
 

 
 

Obr. 3 Štruktúra extrakčného činidla DGA Resin 

Extrakčným činidlom v DGA Resin je N,N,N/, N/-tetra-octyldiglycolamid  

 

Chemické deje pri dosiahnutí extrakčnej rovnováhy možno popísať rovnicami: 
 

              3↔33X EAmXE++Am 3
+3 −                                              

             ( ) 2433
4 .24 ENOPuENOPu ↔++ −+                                    

X = Cl- alebo NO3
-  ; E = molekula extrakčného činidla 

Príklady použitia extrakčnej chromatografie sú podrobne prezentované v projekte tejto 

dizertačnej práce(34) a tiež v literatúre 41 – 71. 

Vlastnosti a selektivita jednotlivých sorbentov sú prezentované na obr. 5 – 8. 
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Obr. 4 Závislosť hodnoty k/  pre zvolené rádionuklidy od molarity kyseliny dusičnej 
a kyseliny chlorovodíkovej.(51)  

 

 
Obr. 5 Závislosť hodnoty k/  pre amerícium od molarity kyseliny dusičnej a kyseliny 

chlorovodíkovej.(52) 
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Obr. 6  Porovnanie hodnoty k/ 

(Am ) pre vybrané sorbenty.(52) 

 

 
 

Obr. 7 Hodnoty k/ pre Am, Pu, U a Th v závislosti od molarity kyseliny dusičnej, 
resp. chlorovodíkovej.(52) 
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2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2. 1  PRÍPRAVA VZORIEK. 

Vzorky húb, ktoré boli podrobené rádiochemickej analýze pri stanovení hmotnostných aktivít 

plutónia a amerícia pochádzali z územia Slovenskej republiky. Pre ich zber boli z hľadiska 

dostupnosti a znalosti terénnych podmienok vybrané dve lokality, pričom jedna z nich sa 

nachádza vo východnej časti Slovenska v okolí mesta Humenné a druhá lokalita sa nachádza 

v západnej časti Slovenska v okolí mesta Malacky a obce Závod (obr. 7)  

 
Obr. 8 Mapa územia Slovenskej republiky s vyznačenými lokalitami zberu. A – okolie mesta 
Humenné, B – okolie mesta Malacky a obce Závod 
 

Nami použité huby, ako aj ostatné analyzované vzorky boli v uvedených lokalitách 

zozbierané v rokoch 2001 a 2002, pričom samotný odber húb sa uskutočnil v období ich rastu 

– v mesiacoch august až október. Vzorky húb boli po zbere zbavené tuhých nečistôt 

biologického charakteru, ako aj zvyškov pôdy a  podložia mechanickým spôsobom. Následne 

na to sme odstránili reziduálne zvyšky tuhých nečistôt premytím pod prúdom vody. 

Vzorky machu boli odoberané mechanickým spôsobom a to tak, že mach bol strihaný 

nožnicami do mikrotenových sáčkov. Pred analýzou boli vzorky sušené pri teplote 105 oC 

a následne boli odstránené cudzorodé látky a prípadné koreňové časti tak, aby sa zabránilo 

kontaminácii lesným humusom. 

V prípade lesného humusu a pôdy sme sa nemohli riadiť pravidlami štandardného odberu 

pôdy. Vzorky lesnej pôdy a humusu boli odoberané lopatkou do mikrotenových sáčkov. Boli 

A

B
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sušené pri teplote 105 °C do konštantnej hmotnosti. Drobné kamienky boli odstránené. Takto 

upravené a očistené vzorky boli následne použité v jednotlivých experimentálnych analýzach. 

Jednou zo základných podmienok dosiahnutia korektného výsledku rádiochemickej separácie 

je primárna fyzikálno-chemická úprava vzorky do formy potrebnej pre zvolený postup 

stanovenia sledovaných nuklidov. 

Najčastejšou zmenou matrice je prevedenie stanovovaných nuklidov z tuhej fázy 

do kvapalného skupenstva. Nami sledované vzorky boli primárne upravené digerovaním 

v laboratórnom autokláve v prostredí kyseliny dusičnej s prídavkom peroxidu vodíka. 

V kvapalných vzorkách boli sledované nuklidy zakoncentrované odparením a následným 

rozpustením odparku v anorganických kyselinách. Podrobné metodiky rozkladu vzoriek sú 

uvedené v Prílohe 1 

 

2. 2 Použité chemikálie 

 

Všetky použité chemikálie, stopovacie rádionuklidy ako aj roztoky nosičov sú uvedené pri 

jednotlivých prezentovaných metodikách spolu s ich koncentráciami a so spôsobmi ich 

prípravy jednotlivých použitých roztokov. Dodávateľmi použitých štandarných chemikálií 

boli firmy Slavus a Merck. Stopovacie rádionuklidy boli dodané firmou Lacomed, s.r.o. 

Všetky použité chemikálie použité v jednotlivých separačných postupoch uvedených 

v praktickej časti a prílohách boli v čistote p.a.  
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4. 3  Rádiochemická separácia rádionuklidov  
4. 3. 1  Stanovenie plutónia, uránu a tória extrakciou kvapalina - kvapalina extrakčným 

činidlom Aliquat-336 
 
Princíp metódy 

 Plutónium, tórium a urán sú extrahované Aliquatom-336 z prostredia 8 M HNO3. 

 Oxidačné číslo IV plutónia dosiahneme oxidáciou s dusitanom sodným. 

 Urán je spätne extrahovaný z organickej fázy 8 M HNO3.  

 Tórium je spätne extrahované z prostredia koncentrovanej HCl. 

 Plutónium je spätne extrahované z prostredia roztoku 0,025 M kyseliny šťaveľovej 

v 0,15 M chlorovodíkovej. 

 Chemické výťažky sú stanovené na základe aktivity stopovacích rádionuklidov 242Pu 

a 232U.  

Interferencie 

 Aktinoidy, ktoré emitujú častice alfa s rozdielmi ich energií tak malými, že sú prakticky 

nerozlíšiteľné, ako napr.  241Am a 238Pu alebo 242Pu a 234 U musíme chemicky oddeliť, 

aby sme rádionuklidy mohli stanoviť alfa spektrometricky.  

 Ak použijeme 232U, musíme ho očistiť od jeho dcérskeho rádionuklidu 228Th, aby  

nedošlo k zvýšeniu obsahu 228Th, ak stanovujeme množstvo tória vo vzorke. 

 

Podmienky aplikácia metódy  

Metodický postup na stanovenie plutónia, uránu a tória je založený na postupnom 

odseparovaní interferujúcich izotopov rádionuklidov uránu a tória, ktoré extrakčné 

činidlo Aliquat-336 v dusičnanovej forme extrahuje spolu s plutóniom. Postup separácie 

plutónia extrakciou kvapalina - kvapalina, ktorého jednotlivé kroky rádiochemickej 

sepatrácie sú uvedené v prílohe 2, patrí medzi overené a validované metódy separácie. 

Extrakčný systém je tvorený 30 % roztokom Aliquat-336 rozpusteného v toluéne. Pri 

extrakcii sa používa v (NO3)- forme. Vzorky na extrakciu podľa pôvodu a skupenstva 

upravujeme aplikáciou postupov prípravy uvedených v prílohe 1, postupy P1.1 aleboP1.2. 

Extrakčné činidlo Aliquat-336 vykazuje okrem iného ktorá je predpokladom pre jeho 

opätovné použitie. Na to však, aby sme ho mohli opätovne použiť na extrakciu je 

potrebné previesť jeho regeneráciu opakovaným premytím 4 M a 8 M kyselinou 

dusičnou. V tomto kroku dochádza k vymytiu reziduálnych zvyškov katiónov 

obsiahnutých v extrakčnom činidle po aplikácii predchádzajúceho separačného postupu. 
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Efektivitu vymytia je možné deklarovať spektrometrickou analýzou premývacích 

roztokov aplikovaných v separačnej metodike bez vzorky, resp. len s pridaným 

stopovacím rádionuklidom. Výsledky kontrolných spektrometrických meraní sú 

zobrazené na obr. 8  

 
Obr. 9 Spektrum plutóniovej frakcie regenerovaného Aliquátu-336 po aplikácii 

metodiky len na čisté vymývacie roztoky.  
 
 Na druhej strane už samotná metodika separácie zahŕňa kroky, v ktorých dochádza 

k odstráneniu rádionuklidov spôsobujúcich interferencie pri spektrometrickom meraní. 

Prvým z nich je opakované premytie 8 M kyselinou dusičnou, ktoré takmer kvantitatívne 

odstraňuje prítomný urán. 

 
 Obr. 10 Spektrum uránovej frakcie vymytej z Aliquátu-336 8M  HNO3 pri  aplikácii metodiky   na 

vzorky 25 g zeminy po prvom premytí. 
 

 

232T

238U 
234U 

228Th 

242Pu 
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Obr. 11: Spektrum uránovej frakcie vymytej z Aliquátu-336 8M  HNO3 pri  aplikácii metodiky 

na vzorky 25 g zeminy po druhom premytí. 
 

Ďalším krokom, ktorý odstraňuje z činidla prítomné tórium je štvornásobné premytie 

extrakčného činidla koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. Tento krok zároveň 

transformuje extrakčný systém do chloridovej formy. 

 

 

 
Obr. 12 Spektrum tóriovej frakcie vymytej z Aliquátu-336 HCl pri  aplikácii metodiky na vzorky 

25 g zeminy po prvom premytí. 
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Obr. 13 Spektrum tóriovej frakcie vymytej z Aliquátu-336 HCl pri  aplikácii metodiky na vzorky 

25 g zeminy po druhom premytí. 
 
 
Ako je možné vidieť na výsledkoch spektrálnej analýzy jednotlivých frakcií na obrázkoch 

9 až 14, dochádza k postupnej eliminácii všetkých interferujúcich rádionuklidov uránu 

a tória, pokles ktorých je zreteľný v každej analyzovanej frakcii. Posledná vymytá frakcia 

pred elúciou plutónia na obrázku 14 jasne ukazuje na minimálny obsah jednotlivých 

interferujúcich prímesí.  

 

 
Obr. 14 Spektrum tóriovej frakcie vymytej z Aliquátu-336 HCl pri  aplikácii metodiky na vzorky 

25 g zeminy po treťom premytí. 
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Obr. 15 Spektrum tóriovej frakcie vymytej z Aliquátu-336 HCl pri  aplikácii metodiky na vzorky 

25 g zeminy po štvrtom premytí. 
 

Finálna frakcia obsahujúca plutónium je po aplikácii predchádzajúcich krokov  

kvantitatívne očistená od rádionuklidov spôsobujúcich interferenciu pri spektrometrickom 

stanovení, ako to je prezentované na obrázku 15, kde je výsledné spektrum plutónia 

vymytého z Aliquátu-336 roztokom 0,025M H2C2O4 v 0,15M HCl. 

 
Obr. 16 Spektrum plutóniovej frakcie vymytej z Aliquátu-336 roztokom 0,025M H2C2O4 

v 0,15M HCl pri  aplikácii metodiky na vzorky 25 g zeminy. 
 

Možnosť opätovného využitia môžeme deklarovať na základe spektrálnej analýzy vzorky 

čistej kyseliny s pridaným stopovacím rádionuklidom, obr. 16. 

242Pu 

239Pu

238Pu
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Obr. 17 Spektrum plutóniovej frakcie regenerovaného Aliquátu-336 po aplikácii 

metodiky len na roztok  stopovacieho rádionuklidu 242Pu v kyseline 
dusičnej. 

 
Porovnaním píkov spektrometrických (obr. 17) meraní  stopovacieho rádionuklidu po 

separácii regenerovaným Aliquátom-336 a extrakčným činidlom, čerstvo pripraveným, 

môžeme konštatovať, že ani viacnásobné použitie extrakčného činidla Aliqát-336 negatívne 

neovplyvňuje alfa spektrometrické stanovenie sledovaných rádionuklidov. 

 
Obr. 18 Porovnanie spektier plutóniovej frakcie regenerovaného a nového 

Aliquátu-336 po aplikácii metodiky len na roztok  stopovacieho 
rádionuklidu 242Pu v kyseline dusičnej. 

 

 

242Pu 

242Pu 
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4. 3. 2 STANOVENIE AMERÍCIA EXTRAKCIOU KVAPALINA-KVAPALINA   
EXTRAKČNÝM ČINIDLOM TOPO 

 
Princíp metódy 

 Amerícium je extrahované z vodnej frakcie po predchádzajúcej extrakcii s Aliquatom-

336. 

 Amerícium je extrahované TOPO z prostredia 0,1 M HNO3. 

 TOPO extrahuje amerícium v oxidačnom stupni III. 

 Chemické výťažky sú stanovené na základe aktivity stopovacích rádionuklidov 
243Am. 

 

Interferencie 

 Amerícium musíme očistiť od rádionuklidov, ktoré emitujú častice alfa s rozdielmi ich 

energií tak malými, že sú prakticky nerozlíšiteľné, ako napr.  241Am a 238Pu alebo 242Pu 

a 234 U musíme chemicky oddeliť, aby sme rádionuklidy mohli stanoviť alfa 

spektrometricky.  

 

Úprava vzorky 

Vodnú frakciu po extrakcii kvapalina-kvapalina s Aliquatom-336 odparíme do sucha 

vo vopred odváženej kadičke z dôvodu určenia čistej hmotnosti odparku. 

 

Postup separácie 

Kompletný metodický postup separácie amerícia extrakciou kvapalina-kvapalina  je 

uvedený v Prílohe 3. 
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4. 3. 3  STANOVENIE PLUTÓNIA A AMERÍCIA EXTRAKČNOU 
CHROMATOGRAFIOU APLIKÁCIOU SORBENTOV DGA Resin 
a TRU Resin 

 

Použite metódy 

 Tento postup opisuje metódu extrakčnej chromatografie pre separácie izotopov alfa 

rádionuklidov Pu a Am vo vzorkách pôdy, sedimentov, vody, aerosólových filtroch 

a v biologických vzorkách. 

 Táto metóda je určená na meranie aktinoidov pomocou alfa spektrometrie. 

 

Princíp metódy 

 Pre lepšie odstránenie interferujúcich rádionuklidov separujeme rádionuklidy 

na sorbente DGA Resin a následne na TRU Resin. 

 Izotopy Am a Pu extrahujeme sorbentrom DGA Resin ako trojmocné katióny Am3+ 

a Pu3+, pričom Pu redukujeme do tejto formy kyselinou askorbovou. 

 Sledované rádionuklidy sú extrahované z prostredia 3,5 M HCl. 

 Spätne sú rádionuklidy extrahované z DGA Resin roztokom 0,03 M kyseliny 

šťaveľovej v 0,25 M kyseliny chlorovodíkovej. 

 Rádionuklidy následne extrahujeme sorbentom TRU Resin z prostredia 3,5 M HNO3. 

 Oxidačné číslo IV plutónia dosiahneme oxidáciou dusitanom sodným. 

 Amerícium elúujeme z TRU Resin 9 M a 4 M HCl. 

 Po prevedení sorbentu TRU Resin do chloridovej formy v predchádzajúcom kroku 

spätne extrahujeme plutónium 0,1 M hydrochinonom v 4 M HCl. 

 Chemické výťažky sú stanovené na základe aktivity stopovacích rádionuklidov 242Pu 

a 243Am. 

 

Interferencie 

 Aktinoidy, ktoré emitujú častice alfa s rozdielmi ich energií tak malými, že sú 

prakticky nerozlíšiteľné, ako napr. 241Am a 238Pu alebo 242Pu a 234 U musíme 

chemicky oddeliť, aby sme rádionuklidy mohli stanoviť alfa spektrometricky.  

 Prítomné katióny Fe3+ môžu výrazne konkurovať pri separácii Am a Pu na sorbente 

TRU Resin, preto ich použitím redoxných činidiel, v našom prípade kyselinou 

askorbovou,  redukujeme na Fe2+. 
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Úprava vzorky 

Podľa pôvodu a skupenstva vzorky aplikujeme postup prípravy vzorky, príloha 1, postup 

P1.1 alebo P1.2 

 

Použité chemikálie 

4.3.3.1 Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná, p.a.). 

4.3.3.2 Kyselina dusičná (koncentrovaná, p.a. ). 

4.3.3.3 Kyselina dusičná (2,5 M). Odmeriame objem 87 cm3 koncentrovanej 

HNO3, doplníme do 500 cm3 H2O. 

4.3.3.4 Kyselina dusičná (2 M). Odmeriame objem 139 cm3 koncentrovanej HNO3, 

 doplníme do 1000 cm3 H2O. 

4.3.3.5 Kyselina chlorovodíková (6 M). Objem 266 cm3 koncentrovanej HCl a 

doplníme do 500 cm3 H2O. 

4.3.3.6 Kyselina chlorovodíková (3,5 M). Odmeriame objem 311 cm3 koncentrovanej 

HCl a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

4.3.3.7 Kyselina chlorovodíková (9 M). Odmeriame objem 399 cm3 koncentrovanej 

HCl a doplníme do 500 cm3 H2O. 

4.3.3.8 Kyselina chlorovodíková (4 M). Odmeriame objem 355 cm3 koncentrovanej 

HCl a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

4.3.3.9 0,1 M NaNO2 v 2,5 M HNO3. 0,35g NaNO2 rozpustíme v 50 cm3 2,5 M HNO3. 

4.3.3.10 Kyselina chlorovodíková (0,25 M). Odmeriame objem 22,2 cm3 koncentrovanej 

HCl a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

4.3.3.11 Roztok 0,03 M kyseliny šťaveľovej v 0,25 M kyseline chlorovodíkovej. 

Navážime 1,89 g dihydrátu kyseliny šťaveľovej a rozpustíme v 80 cm3 0,25 M 

kyseliny chlorovodíkovej a doplníme 0,25 M kyselinou chlorovodíkovou 

do 100 cm3. 

4.3.3.12 Roztok 0,1 M hydrochinonu v 4 M HCl. Rozpustíme 1,1g hydrochinonu 

v 100 cm3 4 M HCl. 

4.3.3.13 Šťaveľan amónny (0,1 M). Rozpustíme 1,42 g (NH4)2C2O4 v 80 cm3 H2O 

a doplníme do 100 cm3. 

4.3.3.14 Fe – nosičový roztok (20 mg cm-3). Rozpustíme 2,90 g bezvodého FeCl3 v 30 

cm3 1 M HCl a doplníme 1 M HCl do 50 cm3. 
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Metodika pracovného postupu 

4.3.3.15 Vzorku odparíme. 

4.3.3.16 Odparok rozpustíme v koncentrovanej HCl. (Vzorka sa prevedie do chloridovej 

formy). 

4.3.3.17 V prípade nedostatku Fe3+ vo vzorke pridáme 20 mg Fe3+ zo 

zásobného.nosičového roztoku FeCl3. 

4.3.3.18 Zakoncentrovanie rádionuklidov vo vzorke z kyslého prostredia spoluzrážaním 

s Fe(OH)3 prídavkom NH4OH do pH 8 - 9. V zrazenine Fe(OH)3 dochádza 

k spoluzrážaniu Pu, Am, Sm. Zrazeninu môžeme oddeliť centrifugáciou alebo 

filtráciou. 

4.3.3.19 Rozpustíme zrazeninu v koncentrovanej HCl. 

4.3.3.20 Vzorku odparíme a odparok rozpustíme v roztoku 6 M HCl a následne pridaním 

H2O nariedime na c(HCl)=3,5M. 

4.3.3.21 0,5 g sorbentu DGA Resin umiestnime do kolóny. 

4.3.3.22 Sorbent kondicionujeme premytím 10 cm3 4 M HCl a následne 

5 cm3 0,03 M C2H2O4 v 0,25 M HCl. 

4.3.3.23 Nanesieme vzorku na kolónu a ňou prepustíme. 

4.3.3.24 Kolónu premyjeme 5 cm3 3,5 M HCl. 

4.3.3.25 Prepustením 20 cm3 roztoku 0,03 M C2H2O4 v 0,25 M HCl cez kolónu spoločne 

elúujeme Am a Pu. 

4.3.3.26 Eluát odparíme. 

4.3.3.27 Odparok rozpustíme v 8 M kyseline dusičnej. (Je potrebné rozložiť šťaveľany 

prítomné vo vzorke). 

4.3.3.28 Vzorku odparíme. 

4.3.3.29 Odparok rozpustíme v potrebnom objeme 2,5 M HNO3 nasýtenej kyselinou 

askorbovou. 

4.3.3.30 Do kolóny umiestnime 0,5 g sorbentu TRU Resin. 

4.3.3.31 Kondicionujeme kolóny 10 cm3 2 M HNO3. 

4.3.3.32 Nanesieme vzorku na kolónu a ňou prepustíme. 

4.3.3.33 Premyjeme kolónu 5 cm3 2 M HNO3. 

4.3.3.34 Premyjeme kolónu 2x5cm3 0,1 M NaNO2 v 10 cm3 2,5 M HNO3. 

4.3.3.35 Premyjeme kolónu 2x5 cm3 2 M HNO3. 
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Elúcia amerícia 
 

4.3.3.36 Premyjeme kolónu 5 cm3 9 M HCl. 

4.3.3.37 Premyjeme kolónu 20 cm3 4 M HCl.a eluát spojíme s eluátom 

z predchádzajúceho kroku. 

4.3.3.38 Spojené eluáty odparíme. 

4.3.3.39 Pripravíme preparát Am na meranie emitovaného α-žiarenia. 

Elúcia Plutónia 
 

4.3.3.40 Premyjeme kolónu z  kroku 2.3.37 po elúcii amerícia 20 cm3 roztoku 0,1 M 

hydrochinónu v  4 M HCl. 

4.3.3.41 Eluát odparíme. 

4.3.3.42 Pripravíme preparát Pu na meranie emitovaného α - žiarenia. 

Dočistenie sorbentu 
 

4.3.3.43 20 cm3 0,1 M (NH4)2C2O4 prepustíme cez kolónu. (Vymytie reziduálnych 

zvyškov Cm, Np). Kolóna je pripravená na prípadné opakované použitie. 
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4. 3. 4 STANOVENIE URÁNU EXTRAKČNOU CHROMATOGRAFIOU 

APLIKÁCIOU SORBENTU UTEVA Resin 
 

Použite metódy 

 Tento postup opisuje metódu extrakčnej chromatografie pre separácie izotopov U 

vo vzorkách pôdy, sedimentov, vody, aerosólových filtroch a v biologických 

vzorkách. 

 Táto metóda je určená na meranie uránu pomocou alfa spektrometrie. 

Princíp metódy 

 Urán selektívne extrahujeme sorbentom UTEVA Resin z roztoku 1 M Al(NO3)3 v 3 

M HNO3. 

 Interferujúce Th a príp. Np odstránime premytím kolóny 0,05 M C2H2O4 

v 5 M HCl.  

 Urán elúujeme z UTEVA Resin s 0,01 M HCl. 

 Chemické výťažky sú stanovené na základe aktivity stopovacieho rádionuklidu 
232U. 

 

Interferencie 

 Aktinoidy, ktoré emitujú častice alfa s rozdielmi ich energií tak malými, že sú 

prakticky nerozlíšiteľné, ako napr. 241Am a 238Pu alebo 242Pu a 234U musíme 

chemicky oddeliť, aby sme rádionuklidy mohli stanoviť alfaspektrometricky.  

 Ak použijeme 232U, musíme ho očistiť od jeho dcérskeho rádionuklidu 228Th, aby 

nedošlo k zvýšeniu obsahu 228Th, ak stanovujeme množstvo tória vo vzorke. 

 

Úprava vzorky 

Podľa pôvodu a skupenstva vzorky aplikujeme postup prípravy vzorky, príloha 1, postup 

P1.1 alebo P1.2 

Použité chemikálie 

4.3.4.1 Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná, p.a.). 

4.3.4.2 Kyselina dusičná (koncentrovaná, p.a.). 

4.3.4.3 Kyselina dusičná (3M). Odmeriame objem 104,5 cm3 koncentrovanej HNO3 

doplníme do 500 cm3 H2O. 
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4.3.4.4 Kyselina chlorovodíková (5 M). Odmeriame objem 44,4 cm3 koncentrovanej 

HCl a doplníme do 100 cm3 H2O. 

4.3.4.5 Kyselina chlorovodíková (0,01 M). Odmeriame objem 0,89 cm3 koncentrovanej 

HCl a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

4.3.4.6 Kyselina chlorovodíková (9 M). Odmeriame objem 399 cm3 koncentrovanej 

HCl a doplníme do 500 cm3 H2O. 

4.3.4.7 Roztok 0,05 M C2H2O4 v 5 M HCl. Rozpustíme 6,3 g C2H2O4.2H2O v 700 cm3 

5 M HCl a doplníme 5 M HCl do 1000cm3. 

4.3.4.8 Roztok 1.0 M Al(NO3)3 v 3 M HNO3. Rozpustíme 212 g bezvodného Al(NO3)3 

v 700 cm3 deionizovanej vody a odmeriame objem 191 cm3 koncentrovanej 

HNO3 a doplníme do 1000 cm3 deionizovanou vodou. 

 

Metodika pracovného postupu 
 

4.3.4.9 Vzorku odparíme. 

4.3.4.10 Odparok rozpustíme v roztoku 1.0 M Al(NO3)3 v 3 M HNO3. 

4.3.4.11 Navážime 0,5 g sorbentu UTEVA Resin. 

4.3.4.12 Sorbent kondicionujeme premytím 2 x 5 cm3 3 M HNO3. 

4.3.4.13 Kvantitatívne nanesieme vzorku z kroku 2.4.10. 

4.3.4.14 Premyjeme patrónu 2 x 5 cm3 3 M HNO3. 

4.3.4.15 Kondicionujeme sorbent UTEVA Resin premytím 5 cm3 9 M HCl. (Pozn. Tento 

krok konvertuje sorbent do chloridovej formy, pričom môže byť vymyté 

prítomné Np). 

4.3.4.16 Premyjeme kolónu 20 cm3 roztokom 0.05 M kyseliny šťaveľovej v 5 M HCl. 

(Pozn. V tomto kroku sú vymyté prítomné tórium a neptúnium. Zároveň sú 

odstránené prítomné katióny železa, ktoré spôsobujú komplikácie pri prípadnej 

elektrodepozícii.) 

 

Elúcia uránu z UTEVA Resin 

 

4.3.4.17 Premyjeme kolónu 20 cm3 roztoku 0,01 M HCl. 

4.3.4.18 Eluát odparíme. 

4.3.4.19 Pripravíme preparát U na meranie emitovaného α-žiarenia. 
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4. 4  PRÍPRAVA PREPARÁTOV NA MERANIE EMITOVANÉHO Α-ŽIARENIA 

 
4. 4. 1  PRÍPRAVA PREPARÁTOV NA MERANIE EMITUJÚCEHO ALFA 

ŽIARENIA SPOLUZRÁŽANÍM S NdCl3 
 

Po predchádzajúcej separácii stanovovaného rádionuklidu predstavuje dôležitý bod príprava 

samotného preparátu na meranie alfa žiarenia emitovaného stanovovaným rádionuklidom. 

Najčastejšie používanými postupmi je príprava preparátov spoluzrážaním alebo 

elektrodepozíciou.   

Zrážanie, t.j. zakoncentrovanie rádionuklidu vo forme zrazeniny, ktorá sa používa 

na zakoncentrovanie stanovovaného rádionuklidu, je pomerne jednoduchá a nenáročná 

metóda. V rádiochemickej analýze je potrebné ju kombinovať s inými separačnými 

metódami, najčastejšie s extrakciou. 

 
Obr. 19 Spektrum alfa rádionuklidu deformované vplyvom autoabsorpcie. 

 

Veľkou nevýhodou metódy spoluzrážania však je, že pri zrážaní môžu ľahko prebiehať aj 

nekontrolované adsorpčné deje a spoluzrážanie nežiadúcich prímesí, čo pri alfa spektrometrii 

často znemožňuje presné stanovenie aktivít stanovovaných rádioizotopov. 

V prípade, že výsledok spoluzrážania neposkytuje merateľné výsledky spektrometrickej 

analýzy, je možnosť aplikácie postupu, ktorý napriek veľkej stabilite fluoridov dokáže 

rozpustiť zrazeninu na filtri a umožniť aplikáciu buď opakovanej separácie alebo použitia 

inej separačnej metódy na izoláciu sledovaného rádionuklidu. Metodický postup rozpúšťania 

filtrov je principiálne založený na postupnom rozpúšťaní filtra v horúcej kyseline boritej 
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s postupným pridávaním kyseliny chlorovodíkovej. Metodika je podrobne uvedená v prílohe 

č.6. Po rozpustení filtra roztok odparíme a odparok obsahujúci sledovaný rádionuklid 

rozpustíme v anorganickej kyseline v závislosti od zvoleného separačného postupu pre 

očistenie rádionuklidu. Úspešnosť tohto postupu je možné vidieť na tvare spektra plutónia, 

ktorého tvar deformovaný autoabsorpciou je na obr. 18 a tvar očisteného spektra tej istej 

vzorky po rozpustení v kyseline boritej a opakovanej separácii a spoluzrážaní je na obr. 19.   

 
Obr. 20 Spektrum alfa rádionuklidu po rozpustení a opakovanej separácii. 

 

Pri porovnaní spoluzrážania s  metódou elektrodepozície možno konštatovať, že obe metódy 

poskytujú uspokojivé výsledky, ale z  jednotlivých porovnaní obidvoch techník sa niektoré 

prezentované závery prikláňajú skôr k použitiu mikrofiltrácie, vzhľadom na rýchlosť 

a prístrojovú nenáročnosť danej techniky a aj vzhľadom k menšiemu počtu operácii pri 

primárnej úprave jednotlivých vzoriek. Vzhľadom na skutočnosť, že po ukončení 

rádiochemickej separácie sa izolované aktinoidy nachádzajú v roztokoch anorganických 

kyselín, najčastejšie však v prostredí kyseliny chlorovodíkovej, podrobili sme podmienky, pri 

ktorých štandardne prebieha spoluzrážanie testu robustnosti. Sledovali sme výťažky 

spoluzrážania pri zmene dvoch primárnych parametrov. V prvom prípade sme sledovali 

efektívnosť spoluzrážania so zvyšujúcou sa koncentráciou NdCl3  pri konštantnej 

koncentrácii HCl a v druhej sérii pozorovaní sme sledovali vplyv koncentrácie HCl na 

výsledok spoluzrážania pri konštantnom množstve NdCl3. V tomto experimente sme ako alfa 

častice emitujúci rádionuklid použili 243Am. Odobratý objem 25.10-3 cm3 roztoku 

stopovacieho rádionuklidu mal aktivitou 0,096 Bq. 

242Pu 

239Pu 
238Pu 
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Doba merania preparátov bola 60000 s. Výsledky tohto experimentu sú uvedené v kapitole 

výsledky a diskusia. 

Elektrodepozícia, ako metóda prípravy preparátov pre alfa spektrometrické stanovenie, môže 

poskytovať lepšie výsledky, hlavne pri takých vzorkách, kde z matrice môže spoluzrážaním 

vznikať pri mikrofiltrácii na filtri zrazenina komplikujúca stanovenie aktivity 

samoabsorpciou alfa žiarenia v samotnom preparáte.  

 

4. 4. 2 PRINCÍP METÓDY PRÍPRAVY PREPARÁTOV NA MERANIE 
EMITOVANÉHO ALFA ŽIARENIA ELEKTRODEPOZÍCIOU 

 
 Elektrodepozícia predstavuje jednu z možností využitia elektrogravimetrických 

metód na stanovenie stopového množstva rádionuklidov. 

 Podstatou elektrodepozície je využitie elektrolýzy k úplnému vylúčeniu 

stanovovaného kovu na pracovnej elektróde. 

 Vzhľadom na to, že zloženie elektrolytu po rádiochemickej separácii je také, že 

vylučovanie iného kovu z roztoku, ktorý by mohol ovplyvniť spektrometrické 

stanovenie je nepravdepodobné, na prípravu aparatúry úplne postačuje jednoduché 

usporiadanie na priebeh elektrolýzy za konštantného prúdu. 

Interferencie 
 
Pri príprave preparátu na meranie emitovaných alfa častí elektrodepozíciou musíme vzorku 

očistiť od katiónov železa, ktoré negatívne ovplyvňujú priebeh depozície. 

 

Metodické postupy spoluzrážania a elektrodepozície sú uvedené v prílohe 4 a v prílohe 5.  
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4. 5   SPEKTROMETRICKÁ ANALÝZA 

 

Princíp  
 

 Aktivitu izotopov plutónia, amerícia, tória a uránu sme stanovili detekciou 

emitovaných alfačastíc pomocou alfa spektrometickej analýzy na metrologicky 

overených meradlách. Základ tvorí dvojkomorový spektrometrický systém, obr. 20, 

alfa 576 A s polovodičovými detektormi ORTEC TU – 020 - 450 AS. 

 Kritériom spektrometrickej kvality použitého detekčného zariadenia je nízka hodnota 

FWHM, ktorého nízka hodnota E = 47,476 keV definuje vysokú energetickú 

rozlišovaciu schopnosť detektora pre častice alfa. Vysoká energetická rozlišovacia 

schopnosť deklaruje schopnosť oddeliť a stanoviť plochu dvoch spektrometrických 

píkov rádionuklidu s relatívne nízkymi rozdielmi hodnôt energií emitovaných častíc 

alfa. 

 
Obr. 21 Spektrometrický systém ORTEC TU-020-450 AS 

 

 Detekčná účinnosť požitého spektrometrického systému bola na úrovni 21%  

 Stanovenia hmotnostných aktivít alfa rádionuklidov týmto systémom je obmedzené 

hodnotou minimálnej detekovateľnej aktivity, ktorá má Currieho(87) kritériom 

stanovenú hodnotu MDA = 8.10-4 Bq. 
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4. 6    NEISTOTY PRI ALFA SPEKTROMETRICKÝCH STANOVENIACH 

 

Neoddeliteľnou súčasťou procesu validácie analytickej metódy je aj deklarovanie 

odhadu neistoty výsledku stanovenia. Tento odhad nadobúda vo väčšine deklarovaných 

výsledkov hodnotu rozšírenej kombinovanej neistoty s intervalom pokrytia 95%, pričom 

definovanie príspevkov jednotlivých zdrojov neistôt je vhodné zakomponovať ako priamu 

súčasť validačného procesu. 

Stanovenie hmotnostných aktivít rádionuklidov emitujúcich alfa častice vo väčšine prípadov 

predstavuje súbor činností, ktoré v prvom rade zahŕňajú odber vzorky, fyzikálnu a chemickú 

úpravu vzorky, zakoncentrovanie a separáciu stanovovaných rádionuklidov, metrologické 

vyhodnotenie a matematické spracovanie nameraných hodnôt. 

Väčšina z týchto činností je zaťažená chybami, ktoré v konečnom dôsledku vstupujú do 

výpočtu celkovej kombinovanej neistoty. Hodnota tejto veličiny poukazuje na mieru kvality 

ako rádiochemickej, tak aj metrologickej analýzy. 

V priamej súvislosti so stanovením sledovaných hodnôt je potrebné definovať jednotlivé 

pojmy, ktoré vstupujú do výslednej kvantifikácie sledovanej veličiny spolu s jej neistotou. 

Na základe metodickej smernice na akreditáciu vydanej Slovenskou národnou akreditačnou 

službou definujeme meranú veličinu ako konkrétnu veličinu, ktorá je predmetom merania. Pri 

alfa spektrometrickom stanovení je meraná veličina, počet impulzov N, výstupná hodnota Y 

funkciou viacerých vstupných veličín. Neistotou merania sa rozumie parameter súvisiaci 

s výsledkom merania, ktorý charakterizuje rozsah hodnôt priradených k meranej veličine. 

V prípade alfa spektrometrických stanovení je výslednej hodnote priradená kombinovaná 

neistota, ktorá je stanovená na základe hodnôt parciálnych neistôt jednotlivých veličín, od 

ktorých závisí výstupná hodnota Y.  

Sledovanou veličinou je hmotnostná aktivita rádionuklidu stanovená na základe plochy píku, 

ktorá predstavuje počet registrovaných impulzov s maximom pri energii Eα, v oblasti kanálov 

(energií) vymedzenej hodnotám energii alfa častíc emitovaných stanovovaným 

rádionuklidom. 

Aktivitu rádionuklidu vypočítame podľa vzťahu: 

.R.K.B.t.
NA
rEε

=
                                                                 (2)

 

A – aktivita stanovovaného rádionuklidu [Bq] 

N – nameraný počet impulzov rádionuklidu 



Stanovenie aktinoidov metódami spektrometrie alfa                          Dušan Galanda 
 

Prírodovedecká fakulta UK,  Katedra jadrovej chémie   Bratislava 2011                                             55 
 

NF – počet impulzov pozadia (tF = t) 

ε – účinnosť detekcie 

BrE – podiel stanovovaných častíc alfa k celkovému počtu emitovaných alfa častíc 

t – doba merania vzorky [s] 

R – rádiochemický výťažok  

K – faktor korekcie na dobu polpremeny stanovovaného rádionuklidu  

2/1

.2ln
T

te

eK =                                                                                                         (3) 

te – čas od odberu vzorky po meranie [s] 

T1/2 – doba polpremeny stanovovaného rádionuklidu [s]. 

 

Na základe vyššie uvedeného vzťahu môžeme odhadnúť neistotu v nasledujúcich krokoch: 

1. Preskúmanie všetkých faktorov ovplyvňujúcich meranie. 

2. Kvantifikovanie neistôt súvisiacich s každým výsledkom merania alebo pokynov 

expertov,  ak sú použiteľné. 

3. Odhad kombinovanej neistoty merania. 

 

Zdroje neistôt: 

 stanovenie plochy píku – nameraný počet impulzov, 

 účinnosť detekcie, 

 podiel emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu, 

 množstvo vzorky (hmotnosť [kg], objem [dm3]), 

 rádiochemický výťažok, 

 rádioaktívna premena rádionuklidu, 

 doba merania. 

 

4. 6. 1 Stanovenie kombinovanej neistoty nameraného počtu impulzov 

 

Počet impulzov stanovovaného rádionuklidu musíme korigovať na počet impulzov pozadia 

v oblasti kanálov, v ktorých bola stanovená plocha píku.  
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FNNprN −=
                                                                                              (4)

 

 

Npr – počet impulzov preparátu 

N – nameraný počet impulzov 

NF – počet impulzov pozadia v intervale kanálov vymedzenom plochou píku 

 

Počet impulzov pozadia stanovíme podľa vzťahu: 

( )21
12 FFF NN

n
nN +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

                                                                     (5)
 

 

n – počet kanálov vo vyznačenej oblasti píku ROI 

NF1 – počet impulzov v oblasti vľavo od Emax, v šírke n1 kanálov 

NF2 – počet impulzov v oblasti vpravo od Emax, v šírke n2 kanálov 

 

Neistotu impulzov pozadia odhadneme na základe vzťahu: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 2

2

2
2
1

1.
2

)(
n

N
n

NnNu FF
F

                                                        (6)
 

 

V spektrometrickej praxi je neistota nameraného počtu impulzov stanovovaného 

rádionuklidu, ktorý podlieha Poissonovmu distribučnému zákonu definovaná:  

 

( )2)( FNNNu +=
                                                                           (7) 

 

4. 6. 2 Stanovenie kombinovanej neistoty účinnosti detekcie 

 

Stanovenie účinnosti detekcie predstavuje súbor činností pozostávajúcich z nasledujúcich 

krokov: spektrometrické vyhodnotenie nameraného spektra a stanovenie počtu impulzov 

kalibračného štandardu, výpočet detekčných účinností z jednotlivých meraní a ich 

spriemerovanie. 
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SSrES

S

K.B.t.A
N

=ε
                                                     (8)

 

AS – aktivita kalibračného štandardu [Bq] 

NS – nameraný počet impulzov rádionuklidu 

ε – účinnosť detekcie 

BrES – podiel stanovovaných častíc alfa k celkovému počtu emitovaných alfa častíc, pričom 

pre väčšinu štandardov BrES = 1 

t – doba merania vzorky [s] 

KS – faktor korekcie na dobu polpremeny rádionuklidu kalibračného štandardu,    

2/1

.2ln
T

t

S

e

eK =                                                                                                          (9) 

te – doba od času vyznačeného na štandarde na vzorky po začiatok merania [s] 

T1/2 – doba polpremeny rádionuklidu v kalibračnom štandarde [s]. 

 

Pre odhad kombinovanej neistoty stanovenia detekčnej účinnosti môžeme uvažovať o týchto 

zdrojoch neistôt: 

 

 aktivita štandardu použitého na kalibráciu 

 príprava kalibračného štandardu 

 stanovenie plochy píku – nameraný počet impulzov 

 rádioaktívna premena rádionuklidu 

 podiel emitovaných častíc alfa 

 závislosť účinnosti detekcie od energie emitovaných alfa častíc 

 rozdielna geometria detekcie kalibračného štandardu a preparátov vzoriek 

 posúvanie maxima detegovaného spektra na energetickej osi 

 podiel emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu 

Na výpočet kombinovanej neistoty stanovenia detekčnej účinnosti použijeme vzťah: 

 

2222
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Pre stanovenie hodnoty parciálneho člena u(Ks) použijeme vzťah: 

( )
( )

( )2/12
2/1

..2ln. Tu
T

tKKu S
S =

                                                                     (11)
 

 

V prípade že u(T1/2) nie je k dispozícii, potom u(T1/2)=0. 

Hodnota u(AS) je deklarovaná na certifikáte od kalibračného štandardu, ale vo všeobecnosti 

nepresahuje hodnota relatívnej neistoty aktivity štandardu 1 - 2%. 

Aplikácia ďalších zdrojov neistoty do odhadu kombinovanej neistoty stanovenia účinnosti 

detekcie závisí od konkrétnych podmienok kalibrácie detekčnej účinnosti. Vo všeobecnosti 

ostatné zdroje neistôt ako posun píku po energetickej osi alebo podiel emitovaných častíc alfa 

pripadajúcich na jednu premenu BRES sú definované knižnicami softwéru použitého pri alfa 

spektrometrickej analýze účinnosti detekcie, resp. považujú sa za zanedbateľné.  

 

4. 6. 3 Stanovenie kombinovanej neistoty množstva vzorky 

 

Pri stanovení odhadu kombinovanej neistoty hmotnosti vzorky identifikujeme tri zdroje 

neistoty ovplyvňujúce presnosť váženia: 

1. Reprodukovateľnosť - mr. Hodnota štandardnej neistoty je 0,01g.  

2. Stanoviteľnosť - mc.  Stanovuje sa ako najmenšia hodnota dielika na stupnici.  

3. Linearitu - ml, príspevok ku kombinovanej neistote váženia ako funkčný príspevok 

kalibrácie meracieho zariadenia. Vo všeobecnosti nadobúda hodnotu 2.mc 

Vzorová rovnica má potom tvar: 

 mvz = mr + mc + ml                                                                                          (12) 
Pre stanovenie odhadu kombinovanej neistoty váženia platí: 
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4. 6. 4 Stanovenie kombinovanej neistoty rádiochemického výťažku 

 

Hodnota rádiochemického výťažku definuje mieru úspešnosti a kvalitu procesu 

rádiochemickej separácie stanovovaného rádionuklidu vo vzorke. Kvantifikácia hodnoty 
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rádiochemického výťažku sa stanovuje ako podiel aktivity pridaného stopovacieho 

rádionuklidu vo vzorke k hodnote aktivity stopovacieho rádionuklidu pridanej do vzorky:  

00 .. At
N

A
AR SS

ε
==

                                                                    (14)
 

 

AS – aktivita stopovacieho rádionuklidu vo vzorke 

A0 – aktivita stopovacieho rádionuklidu pridaného do vzorky. 

NS – počet impulzov stopovacieho rádionuklidu vo vzorke 

ε – účinnosť detekcie 

t – doba merania 

Zdroje pre odhad kombinovanej neistoty rádiochemického výťažku môžeme rozdeliť ako : 

 

1. Zdroje neistoty stopovacieho rádionuklidu v sledovanej vzorke na základe hodnoty 

po spektrometrickom stanovení 

  

 stanovenie plochy píku stopovacieho rádionuklidu – nameraný počet impulzov,  

 účinnosť detekcie, 

 podiel emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu, 

 rádioaktívna premena rádionuklidu, 

 doba merania. 

 

2. Zdroje neistoty stopovacieho rádionuklidu pridaného do vzorky. 

 

 neistota aktivity stopovacieho rádionuklidu deklarovaná certifikátom výrobcu, 

 príprava roztoku stopovacieho rádionuklidu riedením pôvodného roztoku 

stopovacieho rádionuklidu, 

 dávkovanie stopovacieho rádionuklidu, 

 faktor zmeny objemu roztoku stopovacieho rádionuklidu odparením. 
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Po zohľadnení relevantných zdrojov neistôt v oboch skupinách, definujeme vzťah na výpočet 

kombinovanej neistoty rádiochemického výťažku nasledovne:  
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Hodnotu kombinovanej neistoty nameranej aktivity stopovacieho rádionuklidu stanovíme 

podľa nasledujúceho vzťahu:  
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pričom: 
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V prípade, že u(T1/2) nie je k dispozícii, potom u(T1/2)=0. Stanovenie odhadov neistôt u(ε) 

a u(NS) boli uvedené vyššie.  

 

Hodnotu kombinovanej neistoty aktivity pridaného stopovacieho rádionuklidu stanovíme 

podľa vzťahu: 
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mZ – hmotnosť roztoku stopovacieho rádionuklidu odobratého na prípravu roztoku 

stopovacieho rádionuklidu riedením pre priame použitie v rádiochemickej analýze. 

M – hmotnosť roztoku stopovacieho rádionuklidu pridaného do vzorky. 

Pozn.: Ak hodnota u(m) vo vzťahu nadobúda hodnotu menšiu alebo rovnú 2,08.10-4 môžeme 

tieto členy zanedbať. 
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4. 6. 5 Odhad kombinovanej neistoty hmotnostnej aktivity rádionuklidu stanoveného 
alfa spektrometricky. 

 

Na základe určenia predchádzajúcich odhadov jednotlivých zdrojov neistôt môžeme 

odvodiť odhad výslednej hodnoty kombinovanej neistoty hmotnostnej aktivity (a) 

stanovovaného rádionuklidu u(a) pre k = 1. 
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Pre výpočet rozšírenej kombinovanej neistoty U(a) je k = 2, čo predstavuje približne 95% 

interval spoľahlivosti stanovenej hodnoty mernej aktivity. 
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4. 7   APLIKOVANÉ VÝPOČTY PRI VYHODNOCOVANÍ ALFA 
SPEKTROMETRICKÝCH MERANÍ  

 

Stanovenie MDA – minimálnej detekovateľnej aktivity 

 

 

 

kde            Nf  -   počet impulzov pozadia 

  ε    - účinnosť detekcie 

  tf  - doba merania pozadia 

   

Hmotnostná aktivita alfa rádionuklidov  sa vypočítala podľa vzťahu :  

            

  

kde    Npr  -   počet impulzov preparátu 

  ε    - účinnosť detekcie 

  R   -  chemický výťažok 

  mvz   -     hmotnosť vzorky 

  tpr  - doba merania vzorky 

  avz - hmotnostná aktivita vzorky 

   
 

Odhad štandardnej neistoty aktivity vzorky sa vypočítal podľa vzťahu:  
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Hodnota účinnosti detekcie sa stanovila podľa vzťahu: 

 

 

 

  

Odhad neistoty účinnosti detekcie sa vypočítal podľa vzťahu:     

   

  kde  Nš - počet impulzov vzorky 

tš - doba merania štandardu 

  Nf - počet impulzov pozadia 

tf - doba merania pozadia 

  Aš - aktivita štandardu 

  σ - neistota hodnoty štandardu (2,5%) 

  

Hodnota výťažku separácie sa vypočítala podľa vzťahu: 

 

 

 

kde  NT - počet impulzov stopovacieho rádionuklidu 

   tvz - doba merania vzorky (s) 

AT - aktivita daného stopovacieho rádionuklidu (Bq) 

   tT - doba merania stopovacieho rádionuklidu 

 

Odhad štandardnej neistoty výťažku sa stanovil podľa vzťahu::   
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Hodnota odhadu štandardnej neistoty hmotnostej aktivity rádionuklidu vo vzorke sa 

vypočíta podľa vzťahu:  

 

 

 

 

Hodnota rozšírenej neistoty U(a) je definovaná vzťahom: 

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

pričom táto hodnota približne definuje štatistickú pravdepodobnosť 95% vzhľadom na 

skutočnosť, že koeficient 2 predstavuje hodnotu kvantilu 1,96 Gaussovho normálneho 

rozdelenia.  

 

Hodnota faktora prenosu TF je definovaná vzťahom: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(27)

TF = faktor prenosu 

aom = hmotnostná aktivita v plodniciach [Bq.kg-1]  

afd = hmotnostná aktivita v podloží [Bq.kg-1] 

(28)
fd

m
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5    VÝSLEDKY A DISKUSIA 
5. 1    SLEDOVANIE VYBRANÝCH AKTINOIDOV V HUBÁCH 

V úvode našej práce boli sledované obsahy rádionuklidov v rôznych častiach lesného 

ekosystému.  

V prvom rade sme sa zaoberali stanovením rádionuklidov v lesnej pôde. Pôda ako taká ma 

nenahraditeľné postavenie v dvoch základných hľadiskách:  

1. tvorí produkčnú funkciu ako zásobáreň minerálnych látok a organických živín. 

2. vytvára ochranu iných zložiek životného prostredia vzhľadom na svoju obrovskú kapacitu 

z hľadiska detoxikácie, regulácie a čistenia. 

Z hľadiska rádiochemickej analýzy pôda predstavuje veľmi zložitú matricu, ktorá je závislá 

v prvom rade na pôsobení podnebia, biologických činiteľov a pôdotvorných procesov. 

Samotná pôda vzniká v pôdotvornom procese, ktorého výsledok závisí od spolupôsobenia 

 dvoch fáz a to v prvom rade zvetrávania hornín a v druhom rade od produktov činností 

živých organizmov. Výskyt prírodných rádionuklidov v pôde zodpovedá typickým 

priemerným koncentráciám týchto rádionuklidov, ktoré sú určené prevládajúcimi typmi pôdy 

v danej lokalite. Najrozšírenejším rádioaktívnym prvkom v prírode je draslík, ktorého aktivita 

v zemskej kôre je vyššia ako aktivita ostatných prírodných rádionuklidov. V prírode sa 

nachádza tiež celá skupina alfa rádionuklidov, ktoré však majú dlhé polčasy premeny a nízke 

zastúpenie, takže z rádioekologického hľadiska sú bezvýznamné. Za významné možno 

považovať len 238U a 232Th, ktoré spolu s dcérskymi rádionuklidmi tvoria významnú zložku 

rádioaktivity životného prostredia.  

 
Tabuľka 14 Obsah uránu, tória, plutónia a amerícia v sledovaných pôdach. 

 Východné Slovensko Západné Slovensko 
234U [Bq/kg] 4,65 ± 1,63 3,24 ± 0,35 
238U [Bq/kg] 3,33 ± 1,19 3,43 ± 0,36 

228Th [Bq/kg] 19,47 ± 5,11 2,98 ± 0,33 
230Th [Bq/kg] 13,11 ± 3,47 2,31 ± 0,29 
232Th [Bq/kg] 12,86 ± 3,41 1,97 ± 0,27 

239,240Pu [Bq/kg] 1,38 ± 0,95 1,88 ± 0,16 
238Pu [Bq/kg] 0,38 ± 0,301 0,37 ± 0,07 
241Am [Bq/kg] 0,17 ± 0,08 0,28 ± 0,19 
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V tabuľke sa nachádzajú hmotnostné aktivity jednotlivých sledovaných rádionuklidov v pôde 

v oblastiach, ktoré boli vybrané na základe dostupnosti a pôvodu ďalších vzoriek 

biologického charakteru. 

Vzorky boli odobraté z 1. východného Slovenska: okolie Humenné 

                                      2. západného Slovenska: okolie Malaciek a obce Závod. 

Vzorky pôd boli spracované pracovným postupom pomocou kvapalinovej extrakcie 

kvapalina - kvapalina s Aliquatom-336 uvedenom v prílohe 2. Amerícium bolo stanovené 

extrakciou kvapalina - kvapalina s TOPO (príloha 3). 

Okrem vzoriek pôdy boli sledované obsahy rádionuklidov v niektorých častiach lesných 

biotopov. Zaujímali nás obsahy rádionuklidov  vo vzorkách machov a niektorých lesných 

plodov. 

 

Tabuľka 15 Obsah uránu v sledovaných biotách. 
 Hmotnosť 

(sušené 105 °C) 
[g] 

234U 
[Bq/kg] 

238U 
[Bq/kg] 

Mach VS vz. č. 1 5,2 33,42 ± 18,18 34,23 ± 18,61 

Mach ZS vz. č. 2 38,2 0,15 ± 0,03 0,11 ± 0,03 

 

 

Tabuľka 16 Obsah tória v sledovaných biotách. 

 
Hmotnosť 
(sušené 105 °C) 

[g] 

228Th 
[Bq/kg] 

230Th 
[Bq/kg] 

232Th 
[Bq/kg] 

  Vzorky z lokality východného Slovenska 

Mach VS vz. č. 1 5,2 76,31 ± 34,72 38,65 ± 12,73 37,15 ± 14,86 

Mach VS vz. č. 2 46,25 0,53 ± 0,06 0,26 ± 0,04 0,39 ± 0,05 

Mach VS vz. č. 3 7,65 15,83 ± 6,75 8,12 ± 1,61 12,85 ± 5,53 

  Vzorky z lokality západného Slovenska 

Mach ZS vz. č. 1 4,3 3,61 ± 0,99 1,64 ± 0,74 1,31 ± 0,51 

Mach ZS vz. č. 2 38,2 0,43 ± 0,06 0,27 ± 0,04 0,21 ± 0,04 
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Tabuľka 17 Obsah plutónia a amerícia v sledovaných biotách východného Slovenska 
Označenie vzorky 

239,240Pu 
[Bq/kg] 

238Pu 
[Bq/kg] 

241Am 
[Bq/kg] 

 Vzorky z lokality východného Slovenska 

Mach VS vz. č1 0,55 ± 0,26 0,18 ± 0,07 0,23 ± 0,09 

Mach VS vz. č.2 0,82 ± 0,08 0,19 ± 0,04 0,42 ± 0,19 

Mach VS vz. č 3 0,31 ± 0,13 0,11 ± 0,01 0,12 ± 0,06 

 
 
 
Tabuľka 18 Obsah plutónia a amerícia v sledovaných biotách západného Slovenska 

Označenie vzorky 
239,240Pu 
[Bq/kg] 

238Pu 
[Bq/kg] 

241Am 
[Bq/kg] 

 Vzorky z lokality západného Slovenska 

Mach ZS vz. č.1 0,58 ± 0,33 0,26 ± 0,14 0,23 ± 0,12 

Mach ZS vz. č.2 0,07 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,03 ± 0,01 

Dvojhrot vlnkatý 3,46 ± 0,33 0,31 ± 0,11 0,02 ± 0,01 

Dvojhrot chvostovitý 2,43 ± 0,24 0,35 ± 0,09 0,35 ± 0,11 

Jurajka priesvitná 0,51 ± 0,05 0,04 ± 0,01 0,21 ± 0,07 

Merit vlnkatý 0,74 ± 0,17 0,16 ± 0,07 0,04 ± 0,02 

Dicranella heteromalla 0,08 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,07 ± 0,02 

Rakyt cyprusovitý 0,06 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,24 ± 0,05 

Rakyt cyprusovitý 0,47 ± 0,11 0,19 ± 0,06 0,18 ± 0,04 

Pečeňovky trsovkovité 0,75 ± 0,11 0,06 ± 0,03 0,41 ± 0,16 

Pakonárik otrubovitý 2,17 ± 0,27 0,09 ± 0,05 0,04 ± 0,02 

Papraď samčia 0,38 ± 0,06 0,06 ± 0,02 0,29 ± 0,13 

Medovka lekárska 0,37 ± 0,04 0,06 ± 0,02 0,06 ± 0,03 

Ruža šípová-plody 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 
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Hodnoty hmotnostných aktivít rádionuklidov plutónia a amerícia boli podrobené testu 

štatistickej závislosti, v ktorom boli sledované korelačné závislosti jednotlivých hodnôt 

(obr. 14 a obr. 15) hmotnostných aktivít, ktoré boli zistené v jednotlivých biologických 

vzorkách. 

 
Obr. 22 Graf závislosti  238Pu vs. 239, 240Pu  v sledovaných biotách. 

   
Obr. 23 Graf závislosti 241Am vs. 239,240Pu v sledovaných biotách 
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Záver: Štatistická významnosť lineárnych závislostí v sledovaných biotách bola potvrdená 

Fisher-Snedecorovým testom, vysokou hodnotou párového korelačného koeficientu r (87,91%, 

92,8%) a koeficientu determinácie r2 (86,14% 77,27%) u oboch sledovaných závislostí 

(hmotnostnej aktivity 238Pu od 239,240Pu a hmotnostnej aktivity 241Am od 239,240Pu). 

Nakoniec sa naša pozornosť zamerala na cieľovú skupinu organizmov, pričom sme v úvodnej 

časti našej práce sledovali obsah rádionuklidov v tkanivách sledovaných vzoriek húb, ktoré 

boli získané v dvoch územných lokalitách Slovenska:  

Vzorky boli odobraté z 1. východného Slovenska : okolie Humenné 

                                      2. západného Slovenska : okolie Malaciek a obce Závod. 

V úvodnej časti boli sledované obsahy týchto rádionuklidov: Pu, Am, U a Th. 

Stanoveniu hmotnostnej aktivity plutónia a amerícia bola kladená primárna pozornosť, 

pričom neboli sledované len množstvo obsiahnutých rádionuklidov, ale aj kvalita 

a podmienky separácie metódou extrakcie kvapalina - kvapalina. Stanovenie hmotnostných 

aktivít izotopov uránu a tória tab. 5.1, 5.2, 5.4, a 5.6 počas separácie sledovaných 

rádionuklidov vo vybraných vzorkách malo poukázať v prvom rade na efektívnosť separácie 

z hľadiska odstránenia rádionuklidov, ktoré spôsobujú interferencie znemožňujúce korektné 

vyhodnotenie výstupov alfa spektrometrických meraní. Z tabuľky 18 prináša zaujímavú 

informáciu skupina údajov o pomeroch hmotnostných aktivít 238Pu / 239+240Pu, ktorých 

priemerná hodnota 0,30 pre vzorky z východného Slovenska, resp. 0,46 pre vzorky zo 

západného Slovenska poukazujú na obsah plutónia pochádzajúceho zo spadu po 

Černobyľskej havárii. Tieto pomery sú v relatívnej zhode s výsledkami publikovanými 

poľskými autormi(74-77), ktorí okrem iného sledovali aj hodnoty pomerov hmotnostných 

aktivít niektorých gama rádionuklidov v pomere s hmotnostnou aktivitou plutónia. Zistené 

hodnoty vykazovali závislosti, na základe ktorých je taktiež možné identifikovať pôvod 

rádioaktívnej kontaminácie vo vzorke. V prípade stanovenia korelačnej závislosti je možné 

na základe stanovenej hmotnostnej aktivity gama rádionuklidov, ktorých analýza je podstatne 

jednoduchšia, stanoviť obsah aj rádionuklidov, stanovenie ktorých vyžaduje komplikované 

rádiochemické separácie.   

Pri snahe porovnať obsah alfa rádionuklidov vo vzorkách húb s prácami zaoberajúcimi sa 

obdobnou problematikou nás obmedzovala skutočnosť, že napriek zvýšenému záujmu 

o obsah rádionuklidov v širokom spektre vzoriek životného prostredia, a to hlavne po nehode 

v Černobyle, väčšina prác sa síce zaoberala stanovením početných skupín vzoriek, primárnu, 

ak nie výlučnú pozornosť zamerali na stanovenie gama rádionuklidov, resp. beta 

rádionuklidov. Čo sa týka húb, tam je situácia v podstate podobná. 
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Tabuľka 18 Obsah plutónia vo vybraných vzorkách húb. 

Označenie vzorky 
Hmotnosť 

[g] 
(sušené 105 °C) 

238Pu 
[Bq/kg] 

239+240Pu 
[Bq/kg] 

 

 Vzorky z lokality východného Slovenska 

Bakália  VS vz. č. 1 19,3 0,19 ± 0,09 1,35 ± 0,34 0,148 

Bakália VS vz. č. 2 14,5 0,16 ± 0,07 0,35 ± 0,17 0,450 

Barania hlava  VS 12,2 0,21 ± 0,11 0,42 ± 0,24 0,483 

Hríb dubový VS 11,3 0,09 ± 0,04 0,92 ± 0,49 0,103 

Kozák zmes VS vz. č. 1 12,3 0,31 ± 0,16 0,82 ± 0,31 0,377 

Kozák zmes VS vz. č. 2 16,2 0,21 ± 0,09 0,36 ± 0,15 0,574 

Suchohríby VS vz. č. 1 7,2 0,11 ± 0,07 1,52 ± 0,58 0,067 

Suchohríby VS vz. č. 2 7,55 0,02 ± 0,01 0,07 ± 0,04 0,214 

Suchohríby VS vz. č. 3 15,6 0,15 ± 0,08 0,48 ± 0,19 0,320 

Podpňovka obyčajná  3,85 0,17 ± 0,05 0,52 ± 0,31 0,316 

Plávky zmes VS 9,4 0,21 ± 0,11 0,65 ± 0,17 0,327 

 Vzorky z lokality západného Slovenska 

Kuriatko jedlé ZS 3,4 0,31 ± 0,09 0,53 ± 0,29 0,566 

Kozák zmes ZS 14,3 0,22 ± 0,11 0,41 ± 0,17 0,537 

Masliak ZS vz. č. 1 2,1 0,75 ± 0,22 3,16 ± 1,77 0,238 

Masliak ZS vz. č. 2 26,95 0,06 ± 0,03 0,18 ± 0,07 0,328 

Suchohríby ZS vz. č. 1 21,3 0,78 ± 0,25 1,26 ± 0,56 0,622 

Suchohríby ZS vz. č. 2 19,1 0,05 ± 0,03 0,12 ± 0,06 0,437 

 

Vo všetkých štátoch zasiahnutých spadom z černobyľskej oblasti, ako aj krajín, kde výskyt 

spadu nebol priamo zaznamenaný, patrili huby k vzorkám so zvýšenou pozornosťou, ale 

takmer všade sa sledovali hlavne obsahy cézia. Výnimku z tohto tvoria niektoré publikované 

práce poľských autorov(97-100), ktorí sledovali obsah izotopov plutónia v poľských lesoch 

a súčasťou ich výskumu bola aj rozsiahla skupina mykotických organizmov. Porovnaním ich 

publikovaných výsledkov s nami stanovenými hodnotami obsahu plutónia môžeme dospieť 

⎟
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k záveru, že ako miera kontaminácie mykotických organizmov rádionuklidmi plutónia, tak aj 

hodnoty pomerov 238Pu / 239+240Pu boli na porovnateľnej úrovni, čo poukazuje na približne 

rovnaké podmienky priebehu kontaminácie životného prostredia plutóniom v sledovaných 

oblastiach. Zároveň hodnoty pomerov hmotnostných aktivít 238Pu / 239+240Pu v našich 

vzorkách, obdobne ako v poľských, deklarujú, že v sledovaných vzorkách je nezanedbateľný 

príspevok plutónia pochádzajúceho z černobyľskej nehody.  

 

Tabuľka 19 Obsah amerícia vo vybraných vzorkách húb. 

Označenie vzorky 
Hmotnosť 

(sušené 105 °C) 
[g]

241Am 
[Bq/kg] 

 Vzorky z lokality východného Slovenska 

Kozák zmes VS vz. č. 1 12,3 0,23 ± 0,12 

Kozák zmes VS vz. č. 2 16,2 0,26 ± 0,12 

Podpňovka obyčajná VS 3,85 1,01 ± 0,37 

Suchohríby VS vz. č. 2 7,55 0,18 ± 0,09 

Suchohríby VS vz. č. 3 15,6 0,28 ± 0,11 

 Vzorky z lokality západného Slovenska 

Masliak ZS vz. č. 2 26,95 0,19 ± 0,09 

Suchohríby ZS vz. č. 1 21,3 0,14 ± 0,07 

Suchohríby ZS vz. č. 2 19,1 0,02 ± 0,01 

Kozák zmes ZS 14,3 0,08 ± 0,02 

 

Výsledné hodnoty hmotnostných aktivít plutónia a amerícia boli podrobené štatistickej 

analýze, ktorá sledovala korelačné závislosti medzi hmotnostnými aktivitami jednotlivých 

izotopov plutónia a amerícia stanovených v plodniciach jednotlivých druhoch húb. 
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Obr. 24: Graf závislosti 238Pu  vs. 239,240Pu vo vybraných vzorkách húb. 

 
Obr. 25 Graf závislosti 241Am vs. 239,240Pu vo vybraných vzorkách húb. 

Záver: 

Vo vybraných vzorkách húb bola potvrdená štatistická významnosť len pre závislosť 

hmotnostnej aktivity 238Pu od 239,240 Pu (vysoká hodnota korelačného koeficientu r = 84,06%, 

koeficientu determinácie r2 = 70,66%, Fisher - Snedocorov test významnosti regresie Fexp = 

36,6). Fisher - Snedocorov test významnosti regresie Fexp = 0,06 preukázal  závislosť 
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hmotnostnej aktivity 241Am od 239,240Pu u výberu vybraných vzoriek húb ako štatisticky 

nevýznamnú (r = 9%, r2= 0,86%). 

 
Tabuľka 20 Obsah uránu vo vybraných vzorkách húb. 

Označenie vzorky  
Hmotnosť 

[g] 
(sušené 105 °C) 

 

234U 
[Bq/kg] 

238U 
[Bq/kg] 

Vzorky z lokality východného Slovenska 

Kozák zmes VS vz. č. 2 16,2 0,46 ± 0,23 0,45 ± 0,15 

Suchohríby VS vz. č. 3 15,6 30,32 ± 18,15 29,44 ± 17,36 

Podpňovka obyčajná  3,85 86,32 ± 32,09 99,39 ± 36,81 

Vzorky z lokality západného Slovenska 

Masliak ZS vz. č. 2 26,9 1,09 ± 0,33 0,88 ± 0,27 

Suchohríby ZS vz. č. 1 21,3 2,04 ± 0,87 1,77 ±  0,77 

Suchohríby ZS vz. č. 2 19,1 7,07 ± 2,33 5,66 ± 1,92 

 

Tabuľka 21 Obsah tória vo vybraných vzorkách húb. 

Názov vzorky 
Hmotnosť

[g] 
(sušené 105 °C)

228Th 
[Bq/kg] 

230Th 
[Bq/kg] 

232Th 
[Bq/kg] 

 Vzorky z lokality východného Slovenska 

Bakália VS vz. č. 1 19,3 18,09 ± 7,64 0,25 ± 0,13 0,19 ± 0,07 

Bakália VS vz. č. 2 14,5 0,45 ± 0,21 0,05 ± 0,02 0,04 ± 0,02 

Hríb dubový VS 11,3 0,34 ± 0,19 0,13 ± 0,11 0,04 ± 0,01 

Suchohríby VS vz. č. 2 7,6 1,37 ± 0,45 0,08 ± 0,06 0,18 ± 0,09 

Podpňovka obyčajná VS 3,9 3,74 ± 1,51 0,28 ± 0,09 0,63 ± 0,25 

Plávky zmes VS 9,4 31,78 ± 8,76 3,75 ± 1,08 3,36 ± 0,98 

 Vzorky z lokality západného Slovenska 

Kuriatko jedlé ZS 3,4 5,48 ± 1,75 3,23 ± 1,11 4,59 ± 1,49 

Masliak ZS vz. č. 2 26,9 0,99 ± 0,33 0,14 ± 0,07 0,09 ± 0,05 

Kozák zmes ZS 14,3 1,33 ± 0,54 0,13 ± 0,05 0,07 ± 0,02 

Suchohríby ZS vz. č. 2 19,1 1,05 ± 0,42 0,11 ± 0,06 0,14 ± 0,08 
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Stanovené obsahy rádionuklidov nás viedli k myšlienke na prípravu experimentu, pri ktorom 

by bolo možné exaktne potvrdiť, príp. aj stanoviť možnosti prechodu alfa rádionuklidov 

z podložia do plodníc húb. Taktiež bola sledovaná možnosť akumulácie stanovovaných 

rádionuklidov v plodniciach. 

Za týmto účelom bol navrhnutý experiment, ktorý sme realizovali v spolupráci so 

súkromnými pestovateľmi hlivy ustricovej, ktorí nám umožnili a praktickými radami pomohli 

dopestovať plodnice hlivy ustricovej na substráte, ktorý bol kontrolovane kontaminovaný 

rádionuklidmi 239Pu a 241Am.  

Boli prevedené dva experimenty, pričom pri prvom boli na dopestovanie plodníc hlivy 

ustricovitej použité dva materské substráty o hmotnosti 15 kg a 5kg.  

15 kg substrát ozn. M1 bol kontaminovaný roztokom rádionuklidov 241Am s aktivitou 

A = 3,0 Bq a 239Pu s A = 0,97 Bq. 

Menší 5 kg substrát, ozn. ako M2, bol kontaminovaný roztokom rádionuklidov 241Am 

s aktivitou A = 2,0 Bq a 239Pu s aktivitou A = 0,647 Bq. 

Celkové prevedenie experimentu sa skladalo z viacerých fáz.  

V prvom rade bolo potrebné pridať rádionuklid do materského substrátu. Už tento krok 

prinášal problém, vyplývajúci z potreby homogenizácie pridaných rádionuklidov v celom 

objeme materského substrátu.  

Rozptýlenie bolo prevedené fyzickým premiešaním po dobu 2 hod a postupným pridávaním 

roztoku rádionuklidov.  

Ako je zrejmé z nameraných hodnôt hmotnostných aktivít podložia (tab. 21), rovnomernosť 

rozptýlenie rádionuklidu nedosiahla požadovanú úroveň a celý systém vykazoval zjavnú 

nehomogénnosť, ktorá v konečnom dôsledku mala vplyv na jednotlivé výsledné aktivity 

rádionuklidov v dopestovaných plodniciach.  

Ako ďalší problém, ktorý sme museli prekonať, bolo samotné dopestovanie plodníc hlivy 

ustricovitej. Za normálnych podmienok sa hliva ustricovitá pestuje v kontrolovaných, takmer 

sterilných podmienkach pri vysokej vzdušnej vlhkosti a teplote. Napriek tomu, že laboratórne 

podmienky zďaleka nedosahovali požadované parametre, podarilo sa nám dopestovať po cca 

3 mesiacoch dostatočné množstvo plodníc potrebných pre rádiochemickú analýzu podľa 

použitého pracovného algoritmu separácie extrakciou kvapalina - kvapalina s extrakčným 

činidlom Aliquat-336. Plodnice boli spracované ako celok. 
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 Tabuľka č. 22 Hmotnostné aktivity hlivy ustricovitej dopestovanej na M1 a M2. 

 
Hmotnosť 

(sušené 105 °C) 

[g] 

a(239Pu) 

[Bq.kg-1] 

a(241Am) 

[Bq.kg-1] 

Hliva ustricovitá M1 Vz. č. 1  5,0 36,81 ± 7,79 0,75 ± 0,08 

Hliva ustricovitá M1 Vz. č. 2  5,0 20,29 ± 3,46 1,79 ± 0,44 

Hliva ustricovitá M1 Vz. č. 3  5,0 0,39 ± 0,17 1,14 ± 0,46 

Hliva ustricovitá M2 Vz. č. 4  5,0 13,41 ± 7,58 1,69 ± 0,75 

Hliva ustricovitá M2 Vz. č. 5  5,0 18,79 ± 7,66 1,76 ± 0,24 

H. ustricovitá - pozaďová (plodnice) 27,9 0,41 ± 0,16 0,03 ± 0,02 

H. ustricovitá - pozaďová (hlúbiky) 25,0 0,16 ± 0,08 0,14 ± 0,07 

Podložie M1 Vz č. 1  30,4 25,41 ± 5,13 59,01 ± 5,7 

Podložie M1 Vz č. 2  5,0 5,32 ± 1,88 9,01 ± 3,02 

Podložie M2 Vz č. 3  5,0 334,5 ± 109,4 256,99 ± 86,01 

 

Po zistení hmotnostných aktivít boli stanovené faktory prenosu TF medzi plodnicami hlivy 

ustricovitej a substrátom, kde hmotnostná aktivita 239Pu a 241Am bola prepočítaná ako merná 

hodnota na hmotnosť mokrého substrátu za teoretického predpokladu homogénneho 

rozloženia stanovovaných rádionuklidov v pestovateľskom substráte. Avšak homogenita 

rozptylu rádionuklidov nebola na dostatočnej úrovni, tak ako deklarujú hodnoty obsahu 

stanovených hmotnostných aktivít rádionuklidov vo vybraných partiách substrátu, ako sú 

uvedené v tab. 21. 

Pre porovnanie boli stanovené hmotnostné aktivity 239Pu a 241Am v plodniciach hlivy 

ustricovitej, ktoré boli dopestované na rovnakom substráte bez pridaných rádionuklidov. 

V týchto vzorkách označených ako pozaďové, boli pre porovnanie stanovené hmotnostné 

aktivity 239Pu  

a 241Am, pričom stanovenie rádionuklidov bolo prevedené zvlášť pre plodnice a oddelene  

pre hlúbiky plodníc 

 

Tabuľka 23 Hodnoty faktorov prenosu (TF) Pu a Am medzi plodnicami hlivy ustricovitej 
a podložného substrátu M1 a M2.  

TF= a(hliva ustricovitá)/a(substrát) Hmotnosť 
(sušené 105 °C) 

[g] 
TF 239Pu TF 241Am 

Hliva ustricovitá M1 Vz. č. 1  5 569,13 3,76 
Hliva ustricovitá M1 Vz. č. 2  5 313,92 27,79 
Hliva ustricovitá M1 Vz. č. 3  5 6,18 5,49 
Hliva ustricovitá  M2 Vz. č. 4  5 103,61 4,25 
Hliva ustricovitá M2 Vz. č. 5  5 145,19 4,48 
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Vzhľadom na zistené výsledky bola snaha overiť získané údaje a tak sa experiment 

s dopestovaním hlivy ustricovitej opakoval s istými modifikáciami. 

V prvom rade boli použité menšie množstvá substrátu na dopestovanie hlivy ustricovitej. 

Bola tým sledovaná snaha o rovnomernejšie rozptýlenie kontaminujúcich roztokov 

rádionuklidov 239Pu a 241Am. Z tohto dôvodu boli vytvorené tri vzorky substrátu s pracovným 

označením M3, M4 a M5, každá s  hmotnosťou 3 kg, pričom do každej z nich bol pridaný 

roztok obsahujúci 0,014 Bq 239Pu a 0,5 Bq 241Am.  

Tak ako v predchádzajúcom prípade boli stanovené hmotnostné aktivity kontaminujúcich 

rádionuklidov v dopestovaných plodniciach hlivy, pričom však na základe skúsenosti 

z predchádzajúceho experimentu sme získali väčšie množstvo vzoriek. To nám umožnilo na 

stanovenie sledovaných rádionuklidov aplikovať nielen overenú metódu separácie 

s Aliquatom-336, ale aj overované metodiky separácie rádionuklidov s novým extrakčným 

sorbetnom DGA Resin v kombinácii so sorbentom TRU Resin. Namerané množiny hodnôt sú 

uvedené v tab. 23 a 24. Porovnanie účinnosti porovnávaných metód separácie je uvedené 

v grafoch na základe hodnôt stanovených rádiochemických výťažkov použitých stopovacích 

rádionuklidov pri jednotlivých analýzach. 

 
Tabuľka 24 Hmotnostné aktivity 239 Pu a 241Am v hlive ustricovitej dopestovanej na M stanovené 

extrakciou kvapalina-kvapalina s Aliquatom-336. 

 
Hmotnosť 

[g] 
(sušené 105 °C) 

Výťažok R 
242Pu [%] 

a(239Pu) 
[Bq.kg-1] 

Výťažok R 
243Am [%] 

a(241Am) 
[Bq.kg-1] 

Hliva ustricovitá 
M3 Vz. č.1 

5 56,4% 0,85 ± 0,45 39,0% 0,59 ± 0,27 

Hliva ustricovitá 
M3 Vz. č.2 

5 42,2% 1,52 ± 0,61 37,8% 0,39 ± 0,20 

Hliva ustricovitá 
M3 Vz. č.3 

5 79,2% 1,88 ± 0,76 34,9% 0,74 ± 0,32 

Hliva ustricovitá 
M4 Vz. č.1  

5 74,8% 0,92 ± 0,48 33,4% 0,41 ± 0,22 

Hliva ustricovitá 
M4 Vz. č.2  

5 69,1% 0,41 ± 0,22 28,1% 0,83 ± 0,39 

Hliva ustricovitá 
M4 Vz. č.3  

5 65,5% 8,71 ± 2,69 31,0% 0,53 ± 0,28 

Hliva ustricovitá 
M5 Vz. č.1  

5 71,7% 2,67 ± 1,06 32,1% 0,51 ± 0,26 

Hliva ustricovitá 
M5 Vz. č.2  

5 73,8% 2,20 ± 0,89 40,0% 0,36 ± 0,21 
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Tabuľka 25 Hodnoty faktorov prenosu Pu a Am  medzi plodnicami hlivy ustricovitej a podložného 

substrátu M3. M4 a M5 vo vzorkách stanovených metódou extrakcie kvapalina - 
kvapalina. 

TF = a(hliva ustricovitá)/a(substrát) Hmotnosť [g]
(sušené 105 °C) TF 239Pu TF 241Am 

Hliva ustricovitá M3 Vz. č.1 5 18,16 3,54 

Hliva ustricovitá M3 Vz. č.2 5 32,57 2,34 

Hliva ustricovitá M3 Vz. č.3 5 40,29 4,44 

Hliva ustricovitá M4 Vz. č.1  5 19,71 2,46 

Hliva ustricovitá M4 Vz. č.2  5 8,76 4,98 

Hliva ustricovitá M4 Vz. č.3  5 186,64 3,18 

Hliva ustricovitá M5 Vz. č.1  5 57,06 3,06 

Hliva ustricovitá M5 Vz. č.2  5 47,02 2,16 

 

 
Tabuľka 26 Hmotnostné aktivity 239 Pu a 241Am v hlive ustricovitej dopestovanej na M stanovené 

extrakčnou chromatografiou kombináciou sorbentov DGA Resin a TRU Resin. 

 Hmotnosť [g] 
(sušené 105 °C) 

Výťažok R 
242Pu [%] 

a(239Pu) 
[Bq.kg-1] 

Výťažok R 
243Am [%] 

a(241Am) 
[Bq.kg-1] 

Hliva ustricovitá 
M3 Vz. č.1TD 5 59,3% 0,91 ± 0,63 85,4% 0,47 ± 0,21 

Hliva ustricovitá 
M3 Vz. č.2TD 5 72,4% 1,32 ± 0,71 74,9% 0,44 ± 0,23 

Hliva ustricovitá 
M3 Vz. č.3TD 5 76,1% 2,01 ± 0,93 81,6% 0,69 ± 0,37 

Hliva ustricovitá 
M4 Vz. č.1TD 5 82,1% 0,95 ± 0,41 92,1% 0,39 ± 0,17 

Hliva ustricovitá 
M4 Vz. č.2TD  5 61,7% 0,53 ± 0,25 87,2% 0,77 ± 0,29 

Hliva ustricovitá 
M4 Vz. č.3TD  5 54,3% 1,08 ± 0,56 95,1% 0,61 ± 0,31 

Hliva ustricovitá 
M5 Vz. č.1TD  5 82,3% 2,91 ± 1,13 84,9% 0,71 ± 0,29 

Hliva ustricovitá 
M5 Vz. č.2TD  5 87,2% 2,14 ± 0,78 78,4% 0,57 ± 0,30 
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Tabuľka 27 Hodnoty faktorov prenosu (TF) Pu a Am medzi plodnicami hlivy ustricovitej a podložného  
substrátu M3. M4 a M5 vo vzorkách stanovených metódou extrakčnej chromatografie. 

TF = a(hliva ustricovitá)/a(substrát) Hmotnosť[g] 
(sušené 105 °C) 

TF 239Pu TF 241Am 

Hliva ustricovitá M3 Vz. č.1 5 19,50 2,82 

Hliva ustricovitá M3 Vz. č.2 5 28,29 2,64 

Hliva ustricovitá M3 Vz. č.3 5 43,07 4,14 

Hliva ustricovitá M4 Vz. č.1  5 20,36 2,34 

Hliva ustricovitá M4 Vz. č.2  5 11,36 4,62 

Hliva ustricovitá M4 Vz. č.3  5 23,14 3,66 

Hliva ustricovitá M5 Vz. č.1  5 62,35 4,26 

Hliva ustricovitá M5 Vz. č.2  5 45,86 3,42 

 

Na základe porovnaní hodnôt rádiochemických výťažkov použitých metód pri jednotlivých 

stanoveniach rádionuklidov v analyzovaných vzorkách môžeme konštatovať, že nami 

modifikovaný postup rádiochemickej separácie na princípe extrakčnej chromatografie 

s kombinovaným použitím sorbentov DGA Resin a TRU Resin vo všeobecnosti vykazoval 

lepšie hodnoty rádiochemických výťažkov. Taktiež časová bilancia separácie rádionuklidov 

poukazuje jednoznačne v prospech použitia extrakčnej chromatografie.  

 
Obr. 26 3D sekvenčný graf porovnania rádiochemického výťažku pri separácii 242Pu 

s Aliquatom 336 (A) a DGA Resin a TRU Resin (B) vo vzorkách hlivy 
ustricovitej. 
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Obr. 27 3D sekvenčný graf porovnania rádiochemického výťažku pri separácii 243Am s TOPO(A) 

a DGA Resin a TRU Resin(B) vo vzorkách hlivy ustricovitej. 
 
V záverečnej fáze experimentu bola vypracovaná bilancia, hodnotiaca potenciál prenosu 

plutónia a amerícia a s tým súvisiaceho prípadného využitia húb nielen ako bioindikátorov 

znečistenia životného prostredia alfa rádionuklidmi, ale aj ako kultivarov pri aplikácii 

mykoremediačných techník v kontaminovaných oblastiach. V tab. 28 a 29 sú uvedené 

komplexné hodnoty pre každý zrealizovaný experiment.  

 

Tabuľka 28 Bilancia plutónia z hľadiska účinnosti dekontaminácie podložia plodnicami hlivy 
ustricovitej 

 Vzorka M1 Vzorka M2 Vzorka M3 Vzorka M4  Vzorka M5 
Hmotnosť substrátu 

[kg] 15 5 3 3 3 

Pridaná aktivita 239Pu 
[Bq] 3,00 2,00 0,14 0,14 0,14 

Σ A( 239Pu)  Plodnice 
sep. ALQ [Bq] 2,375 0,161 0,021 0,050 0,024 

Σ A( 239Pu) Plodnice  
sep. TRU+DGA [Bq] - - 0,021 0,013 0,025 

Zostatková aktivita 
239Pu v substráte[Bq] 0,625 1,839 0,098 0,077 0,091 

Dekontaminačný 
faktor [%] 79,17 % 8,05 % 30,32 % 45,00 % 35,71% 
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Tabuľka 29 Bilancia amerícia z hľadiska účinnosti dekontaminácie podložia plodnicami hlivy 
ustricovitej. 

 Vzorka M1 Vzorka M2 Vzorka M3 Vzorka M4  Vzorka M5 
Pridaná aktivita 241Am 

[Bq] 0,97 0,647 0,5 0,5 0,5 
Σ A(241Am)  Plodnice 

sep.TOPO [Bq] 0,061 0,017 0,009 0,009 0,004 
Σ A(241Am) Plodnice  
sep. TRU+DGA [Bq] - - 0,008 0,009 0,006 
Zostatková aktivita 

241Am v substráte [Bq] 0,909 0,630 0,483 0,482 0,489 
Dekontaminačný faktor 

[%] 6,29 % 2,67 % 3,32 % 3,54 % 2,14 % 
 

Dekontaminačný faktor je definovaný 
substrat

Plodnica

A
An

DF ∑= , kde An predstavuje sumárnu 

aktivitu plutónia v dopestovaných plodniciach a Asubstrát má hodnotu aktivity plutónia, ktorá 

ostala v samotnom substráte. 

Hodnoty zostatkových aktivít v substráte boli stanovené ako rozdiel hodnôt medzi celkovou 

pridanou aktivitou sledovaného rádionuklidu a sumárnou hodnotou aktivity rádionuklidu 

v plodniciach dospestovaných na sledovanom substráte.  

Ak by sa mali zhodnotiť a objektívne posúdiť huby ako bioindikátor kontaminácie životného 

prostredia, tak na základe našich pozorovaní  stanovených prenosových faktorov 

a dekontaminačných faktorov môžeme dospieť v prípade plutónia k súhlasu s tvrdením, že 

vlastnosti plodníc hlivy ustricovitej ako bioindikátora kontaminácie rádionuklidmi plutónia 

sú preukázateľné. V prípade amerícia už tento záver nie je taký jednoznačný, ale napriek 

tomu sme schopní metódami alfa spektrometrie stanoviť obsah aj tohto rádionuklidu 

v tkanivách húb. 

    V závere tohto experimentu musíme konštatovať, že pôda a lesný humus sú významnou 

zložkou, v ktorom sa uskutočňuje transport rádionuklidov a iných kontaminantov 

prechádzajúcich do prírodného životného prostredia, odkiaľ sa koreňovým systémom rastlín 

dostávajú do potravových reťazcov človeka. 

 Z hľadiska kontaminácie je významnou charakteristikou ich textúra, pretože častice 

rôznej veľkosti sa zvyčajne líšia nielen svojím merným povrchom, ale aj mineralogickým a 

chemickým zložením. V prírodných podmienkach rádionuklidy a ťažké kovy, ktoré 

prechádzajú do roztoku, môžu migrovať v ich profile vo forme jemne disperzných a 

koloidných častíc, ako aj rozpustných komplexných foriem a viazať sa na minerálne a 

organické zložky. 
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 Napríklad izotopy cézia sa prevažne prenášajú v pôdnom prostredí ako koloidy a sú 

silno asociované s organickými a anorganickými materiálmi, kým stroncium je ľahko 

iónovýmenné. Viazanie rádionuklidov v pôde podlieha zákonitostiam, ktoré závisia hlavne 

od chemických vlastností rádionuklidov, od geochemických podmienok (fyzikálno - 

chemické vlastnosti pôd, mechanické a mineralogické zloženie pôdy, typ pôdy) a od ďalších 

iných vonkajších faktorov, osobitne zloženia zrážkových a podzemných vôd. Efektívny 

pohyb rádionuklidov a ťažkých kovov v ich matriciach je určený prúdením pôdnej vody a 

sorpciou rádionuklidu na jednotlivých zložkách pôdy a lesného humusu. Rozdeľovacie 

koeficienty silne závisia od typu pôdy, jej mineralogického zloženia a obsahu humínových 

látok. 

 Koncentrácia rádionuklidov zachytených na povrchu sa bude znižovať s časom, 

prechodom do rastlín, migráciou do hlbších vrstiev, veternou eróziou, vymývaním vodou 

(osobitne pri topení snehu a hustých dažďoch). 

 V hubách môže tvoriť voda až 95 % ich hmotnosti. Huby ako bioindikátory sú 

schopné asimilovať minerálne a iné látky z okolia. V rámci monitorovania prírodnej 

rádioaktivity Regionálne úrady verejného zdravotníctva pravidelne uskutočňujú tiež 

monitorovanie húb. Merania sa uskutočňujú spektrometriou gama. Najväčšie hodnoty boli 

namerané pre suchohríby, ako je uvedené v tab. 30, ktorej sú uvedené hodnoty gama 

rádionuklidov  stanovené ako v našich vzorkách, tak aj hodnoty prezentované vo výročných 

správach úradu verejného zdravotníctva slovenskej a českej republiky o stave životného 

prostredia. 

Vplyv Černobylskej havárie na oblasti sledovaných zberných miest jednoznačne 

dokazujú údaje prítomného 134Cs. Z našich výsledkov, spolu z výsledkov uvedených 

v tabuľke 30 a zo súboru sledovaných húb jednoznačne vyplýva výrazné postavenie 

suchohríbu na akumuláciu rádionuklidov prítomných v lesnej pôde a lesnom humuse. Práce 

autorov potvrdzujú naše úvahy, že až 90 % akumulovaného rádionuklidu sa spätne vylúhuje 

do vody. 

Pri hodnotení vplyvu húb z hľadiska zvýšenie príspevku k celkovej efektívnej dávke 

obyvateľstva je potrebné zohľadniť nielen prítomnosť húb v potrave človeka a vplyv 

rádionuklidov, ktoré môžu obsahovať, ale musíme okrem samotného obsahu rádionuklidov 

v nami stanovovaných plodniciach, ktorý vzhľadom na teoretické predpoklady 

a experimentálne výsledky môže dosahovať zaujímavú úroveň, brať do úvahy aj regionálne 

rozdiely v množstve konzumovaných húb v rámci celkového množstva prijímanej potravy.  
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Tabuľka 30 Obsah 137Cs a 134Cs v niektorých druhoch húb v Bq.kg-1.  
Druh vzorky Miesto odberu Rok 137Cs 134Cs 

Zmes húb Trenčín, čerstvé huby 1990 8,6  

Zmes húb Nitra, čerstvé huby 1990 13,8 1,8 

Suchohríb hnedý Studienka, čerstvé 1990 20,5 2,0 

Suchohríb hnedý Studienka, sušené 1990 87,5 8,7 

Suchohríb hnedý Bílkové Humence, sušené 1995 1225 14,1 

Šampión lesný Devín, čersvé 1995 < 1,0  

Zmes lesných Tomky, čerstvé 1995 34,1 0,5 

Suchohríb hnedý Tomky, čerstvé 1995 89,4 1,9 

Suchohríb hnedý Tomky, sušené 1995 1222 28 

Suchohríb hnedý Lakšárská Nová Ves, sušený 1996 2233 26,0 

Suchohríb hnedý Malacky, sušený 1996 2787 35,5 

Zmes húb jedná Malacky, čerstvé 1996 419  

Suchohríb hnedý Malacky, sušené 1996 544 6,0 

Suchohríb hnedý Tomky, sušené 1996 4007 60,6 

Huby jedlé Levice, čerstvé 1996 36,2  

Huby jedovaté Levice, čerstvé 1996 82,0  

Zmes húb Levice, čertvé 1996 11,2  

Suchohríb hnedý Lakšárská Nová Ves, sušené 1997 751 46,3 

Čírovka, nejedlá Lakšárská Nová Ves, čerstvá 1997 74,4  

Zmes hríbov Jabloňovce, sušené 2005 13,5  

Mach sušený Jabloňovce 2005 154,0  

Zmes hríbov Studienka, čerstvé 2005 49,8 0,7 

Mach Studienka 2005 2,7  

Suchohríb hnedý Lakšárska Nová Ves, čerstvé 2005 16,3  

Suchohríb plstnatý Nižný Klatov, klobúk, sušené 2008 109,9  

Suchohríb plstnatý Nižný Klatov, hlúb, sušené 2008 56,95  

Kozák brezový Humenné, klobúk, sušené 2008 2,6  

Kozák brezový Humenné, hlúb, sušené 2008 2,1  

Plávka smradľavá Jasov, klobúk 2008 118,4  

Masliak obyčajný Zbojné Lazy, klobúk 2008 16,63  

Rýdzik plstnatý Tatranská Lomnica, klobúk 2008 29,31  
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Vzhľadom na vyššie uvedené poznatky nie je korektné jednoznačné tvrdenie, že príjem húb 

zvyšuje celkovú efektívnu dávku na úroveň vyžadujúcu zníženie a kontrolu množstva 

konzumovaných húb, aj keď v niektorých regiónoch Slovenska hlavne počas tzv. hubárskej 

sezóny, ktorá môže trvať od konca apríla do začiatku novembra, predstavujú huby významnú 

časť prijímanej potravy. 

Z hľadiska ochrany zdravia efektívne dávky z príjmu hubami sú na úrovni 7.10 –3 μSv od 
137Cs a 0,13 10 –3 μSv od 40K (77,83,84). 

 
 
5. 2 MODIFIKÁCIA SEPARAČNÝCH POSTUPOV STANOVENIA ALFA 

RÁDIONUKLIDOV 
 

Druhá časť dizertačnej práce vychádzala z riešenia problémov, ktoré sa vyskytli ako 

následky komplikovaných matríc vzoriek, ktoré poukázali na nedostatky aplikovanej 

metodiky extrakcie kvapalina - kvapalina s extrakčným činidlom Aliquat-336, ktorej použitie 

pre stanovenie uránu v analyzovaných vzorkách prinášalo komplikácie obmedzujúce 

spektrometrickú analýzu stanovovaných izotopov uránu. Problematickým faktom sa stala 

skutočnosť, že frakcia, v ktorej po vymytí z Aliquatu-336 stanovoval urán, pravdepodobne 

obsahovala nezanedbateľný príspevok izotopov tória, ako aj vysoké množstvo izomorfných 

katiónov. Tie pri spoluzrážaní s NdCl3 vytvárali zrazeninu, ktorá pri filtrácii vytvárala vrstvu, 

ktorá samoabsorpciou alfa častíc znemožňovala spektrometrické stanovenie. Z tohto dôvodu 

bolo pristúpené pri stanovení uránu k použitiu separačnej metódy s aplikáciou sorbentu 

UTEVA Resin. Pôvodná separačná metodika použitia sorbentu UTEVA Resin bola nami 

modifikovaná a navrhnutý separačný postup bol aplikovaný na vzorky vody, pôdy 

a biologického pôvodu. Tieto vzorky boli získané z územia, v ktorom je v súčasnosti 

prevádzaný prieskum s cieľom posúdiť prípadnú možnosť ťažby uránovej rudy v danej 

lokalite. Odber a dodávku vzoriek realizovala firma URANPRES.  

Novoveská Huta, z ktorej boli vzorky vôd analyzované, je starou baníckou osadou 

mesta Spišská Nová Ves. V poslednom období sa hovorí o možnosti obnovenej ťažby 

uránových a molybdénových rúd, ktoré sa nachádzajú priamo pod osadou. Z hľadiska obsahu 

uránu sa jedná o chudobnú rudu s obsahom len uránu 0,05% - 0,10%. Predpokladané 

množstvo uránu je 5 až 10 000 t uránu. 

 Pre porovnanie  Jáchymovské uránové ložisko v období ťažby obsahovalo uránovú rudu 

s obsahom uránu 1% – 5%, pričom obsah uránu pred zahájením ťažby sa odhadoval na 10 až 

25000 t uránu. 
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Je potrebné si však uvedomiť, že z celosvetového hľadiska nie je ťažba uránu v Európe 

príliš významnou záležitosťou. Viaceré zdroje uvádzajú, že existujúce hospodársky 

využiteľné zásoby uránu predstavujú 1,73 až 9,4 milióna ton, pričom pri sčítaní so zásobami 

predpokladanými by celkové zásoby mohli tvoriť 16,9 miliónov ton, ktoré by pri súčasnej 

spotrebe tvorili zásoby na 260 rokov. 

 

 

 Obr. 28 Graf regresnej priamky mernej aktivity izotopov uránu vo vzorkách vody.  

Obr. 29 Graf regresnej priamky mernej aktivity izotopov uránu vo vzorkách biologického pôvodu 
z Novoveskej Huty. 
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Pri stanovovaní uránu bol stopovacím rádionuklidom izotop uránu 232U s aktivitou 

A=0,0539Bq. Ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, aplikovaný separačný postup so 

sorbentom UTEVA Resin od firmy Eichrom sa ukázal ako vhodný, čo potvrdzujú aj hodnoty 

rádiochemických výťažkov 232U pri jednotlivých vzorkách. 

Prezentované výsledky boli vyhodnotené lineárnou regresiou obr. č. 5.3 a 5.4 

pre potvrdenie predpokladaných korelácií medzi stanovovanými rádioizotopmi 234U a 
238U.V prílohe č. 8, tabuľke č. 8.1 a 8.2, sú uvedené hodnoty výsledkov s príslušnými 

kombinovanými neistotami, pričom v tabuľke č. 1 sú uvedené stanovené hodnoty 

objemových aktivít vo vzorkách vody zo sledovanej lokality. Analyzované boli ako vzorky 

povchových vôd, tak aj vzorky podzemných vôd. Vykonané rádiochemické merania 

v povrchových a spodných vodách spolu s vyhodnotením výsledkov poukazujú na pomer 

izotopov 234U / 238U > 1, ktorý je typický pre vody. Zvýšený pomer sa prejavuje najmä 

v podzemných vodách. Súvisí to so správaním sa sledovaných izotopov (rozpustnosť, 

absorpcia, komplexácia, redox–reakcie) v dôsledku interakcie v prostredí, najmä voda – ruda, 

resp. voda – hlušina. Dôležitú úlohu zohráva tiež pH vody a zloženie horninovej časti. 

Napriek skutočnosti, že Th nebolo sledované (nakoľko v dvoch skúšobných vzorkách bolo 

nemerateľné), treba uvažovať o skutočnosti, že urán je mobilnejší ako tórium a tiež že U6+ je 

mobilnejší ako U4+ v environmentálnom systéme. Prítomnosť uhličitanov a nasledovná 

komplexácia može ovplyvňovať jeho mobilitu. Pomery 234U / 238U vo vode, sedimentoch, 

pôde a rudách sú rôzne. V prospech uvedeného pomeru, t.j. aj väčšej vylúhovateľnosti 234U 

hovorí tiež výsledok dejov v premenovom rade 238U (238U – α –– 234Th – α –– 234Pa – β –– 
234U) 2-4. Vo všetkých prípadoch mimo povrchových vôd bola zistená korelácia medzi 

sledovanými rádionuklidmi. Koreláciu v povrchových vodách môžu do značnej miery 

ovplyvňovať poveternostné podmienky (hlavne zrážky) a tiež podmienky kontaktu  vodnej 

fázy s podložím. Pre budúcnosť by bolo vhodné sledovanie všetkých rádiochemických 

parametrov z jednotnej vzorky, zistenie mobility rádionuklidov z podložia a komplexné 

chemické zloženie podložia, prípadne interagujúcej sústavy. 
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Obr. 30 Vyobrazenie QC karty (quality control card) pre hodnoty rádiochemických výťažkov 232U. 
 

Vzhľadom na viac ako akceptovateľné hodnoty rádiochemických výťažkov stopovacieho 

rádionuklidu 232U a to ako vo vzorkách vody, tak aj vzorkách pôdy a biologických 

materiálov, bola metodika za účelom overenia jej spoľahlivosti použitá na vzorky v rámci 

medzinárodného porovnávacieho testu (Proficiency Tests) organizovaného National Physicall 

Laboratories (NPL). Úspešná účasť v takýchto medzilaboratórnych porovnávacích testoch je 

jedným z akceptovaných kritérií počas validácie analytickej metodiky.  

 

Tabuľka 31 Hodnoty hmotnostných aktivít izotopov uránu v medzinárodnom porovnávacom teste. 

 
238U 

[Bq.kg-1] 
235U 

[Bq.kg-1] 
234 U 

[Bq.kg-1] 
NPL 1 11,4 ± 4,87 0,42 ± 0,15 11,79 ± 5,04 
NPL 2 9,83 ± 3,23 0,43 ± 0,11 9,72 ± 3,22 
NPL R 10,62 ± 4,05 0,42 ± 0,13 10,76 ± 4,12 
NPL 11,262 0,52 11,14 

 

Naša výsledná hodnota hmotnostnej aktivity izotopov uránu, označená ako NPL R, bola 

získaná ako hodnota výberového priemeru výsledných hodnôt dvoch analýz označených ako 

NPL 1 a NPL 2, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 31. Ako je vidno v originálnych hodnotiacich 

grafoch uvedených v prílohe, boli nami stanovené hodnoty hmotnostnej aktivity izotopov 

uránu vo vzorke v zhode s hodnotami deklarovanými NPL. 
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Okrem uránu patrilo medzi naše úlohy aj navrhnutie separačného postupu na stanovenie 

plutónia a amerícia ako najviac sledovaných antropogénnych aktinoidov z hľadiska 

monitoringu obsahu rádionuklidov v životnom prostredí. 

Primárne aplikovanou metódou na stanovenie plutónia bola extrakcia kvapalina - kvapalina 

s extrakčným činidlom Aliquatom-336, po ktorej nasledovala extrakcia Am v systéme 

kvapalina – kvapalina s TOPO. Ako už bolo uvedené v literárnej časti, tieto separačné 

metódy boli zaťažené potrebou veľkého množstva anorganických kyselín s vysokou 

koncentráciou, ako aj organických rozpúšťadiel. Obzvlášť stanovenie amerícia vo vzorkách 

s komplikovanou matricou nie vždy poskytovalo uspokojivé výsledky. Komplikácie pri 

stanovení amerícia vo vzorkách spôsobovala prítomnosť rôznych prímesí, množstvo ktorých 

sa v niektorých prejavilo pri odparení vodnej frakcie pochádzajúcej z extrakcie s  Aliquatom 

336. Množstvá takto získaných odparkov v niektorých vzorkách, hlavne vzorkách pôdy, boli 

tak veľké, že v rámci separačnej metodiky bolo problémom ich rozpustiť v kyseline dusičnej 

s nízkou koncentráciou, čo výrazne znižovalo samotnú efektivitu separácie. Následkom toho 

bolo potom potrebné separáciu ešte raz opakovať, resp. aplikovať doplňujúcu separáciu 

amerícia s iným extrakčným činidlom.  

Riešenie sa črtalo vo využití tuhých chromatografických materiálov, extrakčných sorbentov, 

pričom pri zohľadnení faktorov ako bola cena, dostupnosť a prístup k ich charakterizácii 

v literárnych zdrojoch bola venovaná primárna pozornosť sorbentom od firmy Eichrom. 

Z ich komerčne dostupných produktov boli vybrané dva, sorbenty s komerčným označením 

DGA Resin a TRU Resin.  

Pre tieto sorbenty bol modifikovaný metodický postup rádiochemickej separácie uvedený 

v experimentálnej časti, ktorý bol najprv prakticky odskúšaný na početne veľkej a z hľadiska 

zloženia matrice rozmanitej skupine vzoriek, pričom medzi sledované parametre patrili 

okrem rádiochemického výťažku jednotlivých analýz aj tvar a čistota jednotlivých 

spektrometrických výstupov. Z hodnôt pre jednotlivé rádiochemické výťažky bol potom 

vypočítaný výberový priemer a odhad smerodajnej odchýlky od výberového priemeru, ktorý 

bol podkladom ako hodnotiaci údaj pri tvorbe QC kariet obr. 23 a 24. Vyhodnotenie 

stanovených rádiochemických výťažkov jednotlivých analýz vo forme QC kariet preukázalo, 

že nami navrhnutý postup separácie vykazuje potenciál byť vhodnou metódou na stanovenie 

alfa rádionukliodov plutónia a amerícia vo vzorkách životného prostredia. Nami stanovené 

výsledky taktiež poukazovali na dobrú reprodukovateľnosť a medzu stanovenia, aj keď 

robustnosť nami navrhovaného procesu mala isté rezervy. 
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Ak by sme chceli komplexne porovnať metódy stanovenia amerícia, tak metóda extrakcie 

kvapalina - kvapalina s extrakčným činidlom TOPO je metóda vyžadujúca aplikáciu dvoch 

separácií, najprv s Aliquatom-336 a následne s TOPO. Takto realizovaná separácia vyžaduje 

v priemere dva dni, pričom výsledok separácie hlavne v komplikovaných zložitých 

matriciach nie je možné s istotou garantovať z dôvodov uvedených vyššie. Realizácia metódy 

separácie extrakčnou chroamatografiou so sorbentami DGA Resin a TRU Resin vyžaduje 

o 50 % menej času. Zároveň sorbent DGA Resin je v prípade nami modifikovanej metodiky 

veľmi efektívny práve pri použití odstránenia interferujúcich prímesí, pričom samotná časová 

náročnosť extrakcie s DGA Resin vyžaduje v závislosti na veľkosti odparku maximálne 2 - 3 

hodiny. Vzorku, z ktorej použitím DGA Resin odstránime väčšinu komplikujúcich prímesí, 

potom môžeme bez akýchkoľvek komplikácií použiť v rámci metodického postupu na 

separáciu pomocou TRU Resin. Nespornou výhodou nami aplikovaného postupu separácie 

plutónia a amerícia je aj to, že v jednotlivých frakciách v rámci metodiky vieme odseparovať 

a stanoviť nielen amerícium, ale aj plutónium. V konečnom dôsledku vodné frakcie po 

extrakčnej chromatografii, hlavne čo sa týka plutóniovej frakcie, nevyžadujú ďalšie časovo 

náročnejšie metódy úpravy vzorky pred spoluzrážaním s NdCl3, ktoré sme použili na 

prípravu preparátov pre alfa spetrometrické stanovenie emitovaného žiarenia alfa. 

 

QC karta pre chemický výťažok Am-243
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Obr. 31 Vyobrazenie QC karty (quality control card) pre hodnoty rádiochemických výťažkov 243Am. 
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QC karta pre chemický výťažok Pu-242
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Obr. 32 Vyobrazenie QC karty (quality control card) pre hodnoty rádiochemických výťažkov 242Pu. 
 
 

Z hodnôt pre jednotlivé výťažky bol potom vypočítaný výberový priemer  a odhad 

smerodajnej odchýlky  od výberového priemeru, ktorá bol podkladom ako hodnotiaci údaj pri 

tvorbe QC kariet pre výťažok jednotlivých stopovacích rádionuklidov, a to tak, že 

dvojnásobná hodnota odhadu smerodajnej odchýlky  od výberového priemeru tvorila hranicu 

intervalu označenú ako UWL resp. LWL  a trojnásobná hodnota odhadu smerodajnej 

odchýlky  od výberového priemeru tvorila hranicu intervalu označenú ako UAL resp. LAL 

pričom: 

UAL - horný limit, pri ktorom je potrebné previesť nápravné opatrenia  

LAL – dolný limit, pri ktorom je potrebné previesť nápravné opatrenia 

UWL – horný limit, ktorý má charakter upozornenia, že hodnota výťažku je väčšia ako 

R + 2σ  

LWL – dolný limit, ktorý má charakter upozornenia, že hodnota výťažku je väčšia ako R - 2σ 

   Ak sa hodnota výťažku pohybuje v rozmedzí (UWL,LWL), tento výsledok signalizuje, že 

ako kvalita práce, tak použitých látok a metodického postupu bola ešte na požadovanej 

úrovni. 

Vzhľadom na stanovené výsledky bolo potrebné overiť spoľahlivosť navrhnutej metodiky. 

Jednou z možností, ako validovať postup rádiochemickej analýzy, je aplikovať danú metódu 



Stanovenie aktinoidov metódami spektrometrie alfa                          Dušan Galanda 
 

Prírodovedecká fakulta UK,  Katedra jadrovej chémie   Bratislava 2011                                             90 
 

na referenčný materiál, v ktorom sú obsahy stanovovaných zložiek, rádionuklidov, presne 

definované. Pri overovaní spoľahlivosti nami navrhovanej modifikácie metodiky sme použili 

referenčný materiál dodávaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA) so 

sídlom vo Viedni. Deklarované hodnoty nami sledovaných rádionuklidov v referenčnom 

materiáli aplikovaním overovanej metodiky sú uvedené v prílohe 7. Porovnanie priemerných 

hodnôt hmotnostných aktivít radionuklidov stanovených nami overovanou metodikou 

s hodnotami uvádzanými IAEA je v tabuľke 32. 
 

Tabuľka 32 Porovnanie priemerných hodnôt hmotnostných aktivít amerícia a plutónia v referenčnom 
materiáli IAEA-375 s hodnotami v certifikáte IAEA. 

 
Rádioch. 
výťažok 

243Am 

241Am 
a (Bq.kg-1) 

Rádioch. 
výťažok  

242Pu 

239+240Pu 
 a (Bq.kg-1) 

238Pu 
a (Bq.kg-1) 

IAEA - (0.11 – 0.15) - (0.26 – 0.34) (0.056 – 0.085)

Priemerné 
hodnoty 74,0 % 0,13 ± 0,06 70,0 % 0,29 ± 0,13 0,06 ± 0,03 

 

Pri overovaní nami overovanej metodiky sme použili referenčný materiál označením IAEA - 

375, ktorý predstavoval pôdu s hmotnostnou aktivitou plutónia a amerícia v rozsahu 

uvedenom v tabuľke 32. Certifikát referenčného materiálu s hodnotami hmotnostných aktivít 

všetkých obsiahnutých rádionuklidov je uvedený v prílohe 7. Porovnaním nami stanovených 

hodnôt hmotnostných aktivít plutónia a amerícia s hodnotami deklarovanými referenčným 

laboratóriom môžeme konštatovať zhodu medzi sledovanými hodnotami, a to nás vedie 

k jednoznačnému záveru, že nami aplikovaná modifikovaná metodika rádiochemickej 

separácie realizovaná na sorbentoch DGA Resin a TRU Resin predstavuje v prípade potreby 

plnohodnotný ekvivalent extrakcie kvapalina - kvapalina s extrakčnými činidlami Aliquat-

336 a TOPO. Na základe porovnaní hodnôt stanovovaných rádionuklidov môžeme 

konštatovať splnenie jednej z primárnych požiadaviek validačného procesu a to overením 

metodiky pomocou referenčného materiálu. 

Výhodou nami navrhovanej metodiky je aj fakt, že práca s extrakčnými sorbentami je 

pozitívne ovplyvnená možnosťou umiestnenia extrakčných materiálov do patrón (catridge), 

ktoré potom umiestnením v podtlakovom zariadení (vacuum box) umožňujú ovplyvňovať 

dynamiku extrakčného procesu pomocou zníženého tlaku. Týmto spôsobom potom rýchlosť 

rádiochemickej separácie na extrakčnom materiáli nie je len výhradnou funkciou fyzikálno - 

chemických reakcií prebiehajúcich v sorbente pri kontakte s reakčnými činidlami, ale 

v prvom rade závisí na rozhodnutí operátora, ktorý cez zmenu tlaku ako dôležitého parametra 
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môže ovplyvňovať rýchlosť a efektivitu separačného procesu. Opis tohto zariadenia je 

v prílohe č.9. 

Poslednou fázou rádiochemickej separácie, ktorá v značnej miere ovplyvňuje výsledok 

spektrometrickej analýzy aktinoidov je príprava preparátov na spektrometrickú detekciu alfa 

častíc emitovaných stanovovaným rádionuklidom.  

V našich experimentoch najčastejšie používanými postupmi bola príprava preparátov 

spoluzrážaním (Príloha 6), vzhľadom na vyššie nároky týkajúce sa kvality prístrojového 

vybavenia potrebného na korektný priebeh elektrodepozície. 

Z tohto dôvodu výsledné hodnoty nami aplikovaných metodík rádiochemickej analýzy boli 

stanovované meraním preparátov pripravených spoluzrážaním s NdCl3, kde Nd3+ vystupoval 

ako izomorfný nosič pre spoluzrážanie aktinoidov v prostredí kyseliny fluorovodíkovej 

a HCl. 

 Tabuľka 33 Stanovený počet impulzov preparátu 243Am pri rôznom množstve Nd3+ 

m (Nd3+) 
[mg] N (243Am) 

0,01 4800 

0,05 4909 

0,1 4910 

0,5 5194 

 
Tabuľka 34  Stanovený počet impulzov preparátu 243Am pri rôznej koncentrácie HCl 

c (HCl) 
[mol.dm-3] N (243Am) 

0,5 4639 

1 4903 

2 5037 

3 3307 

4 3437 

5 2534 

6 2480 

7,5 2234 
 
V rámci experimentálnej časti sme sledovali robustnosť metódy spoluzrážania, pričom 

v rámci štandardného postupu sme sledovali vplyv zmeny koncentrácie pridávaného NdCl3 
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na rádiochemický výťažok použitého stopovacieho rádionuklidu 243Am a taktiež vplyv vyššej 

koncentrácie Nd3+ na aplikovateľnosť alfa spektrometrickej analýzy. 

Ďalším faktorom, ktorý bol sledovaný a z hľadiska zvýšenia časovej efektivity použitých 

metód separácie bolo sledovanie vplyvu koncentrácie HCl na rádiochemický výťažok. 

Hodnoty stanovených počtov impulzov sú uvedené v tab. 33. a tab 34. Grafická závislosti 

nameraného počtu impulzov od hodnoty sledovaných parametrov sú uvedené na obr. 25 a 26. 

Na základe stanovených údajov môžeme dospieť k záveru, že spoluzrážanie ako metóda 

prípravy preparátov pre spektrometrickú analýzu vykazuje dostatočnú robustnosť voči 

zvyšovaniu koncentrácie pridaného neodýmu pri procese zrážania, na druhej strane však 

vykazuje zvýšenú citlivosť voči rastúcej koncentrácii kyseliny chlorovodíkovej, pričom so 

zvyšujúcou koncentráciou HCl bol zaznamenaný pokles výťažnosti v procese spoluzrážania. 

Ako najvhodnejší bol zvolený interval 0,5 M – 2 M HCl. 

 

 
Obr. 33 Graf závislosti počtu impulzov 243Am od množstva pridaného Nd3+pri spoluzrážaní s NdCl3. 
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Obr. 34 Graf závislosti počtu impulzov 243Am odkoncentrácie HCl pri spoluzrážaní s NdCl3.  
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6   PRÍNOS PRE PRAX A ĎALŠÍ ROZVOJ VEDNÉHO ODBORU 
 
Zameranie dizertačnej práce v sebe zahŕňalo splnenie troch cieľov, pričom realizované 

praktické experimenty v jednotlivých častiach zvyčajne parciálne prispievali k ich 

spoločnému splneniu, pričom absolútne primárnym kritériom bolo v konečnom dôsledku 

kvalitná realizácia alfa spektrometrického stanovenia vybraných aktinoidov, pre ktoré je 

nevyhnutnou podmienkou efektivita separácie stanovovaného rádionuklidu od všetkých 

potencionálnych zdrojov interferencií.  

Prvú časť práce sme venovali realizácii rozsiahleho počtu experimentálnych analýz početne 

rozsiahlej skupiny vzoriek tvorených mykotickými organizmami - hubami, ktorých 

získavanie bolo zamerané na dve oblasti Slovenskej republiky. Okrem samotných vzoriek 

húb boli analyzované aj vzorky pôdy pochádzajúcej z vybraných lokalít, ako aj ďalšie zložky 

biologického pôvodu. 

V týchto vzorkách bol urobený veľký počet časovo náročných analýz s hlavným cieľom 

stanoviť hodnoty hmotnostných aktivít technogénnych rádionuklidov plutónia a amerícia, 

pričom ale vzhľadom na pravdepodobnosť interferencií boli v rámci zrealizovaných 

experimentov podporne sledované aj obsahy prírodných rádionuklidov uránu a tória, ktorých 

prítomnosť v samotných preparátoch určených na spektrometrickú analýzu znemožňovala 

korektné vyhodnotenie alfa spektrometrických meraní. 

Na separáciu stanovovaných rádionuklidov v týchto vzorkách boli aplikované metodiky na 

princípe extrakcie kvapalina - kvapalina. Na separáciu plutónia bolo použité extrakčné 

činidlo Aliquat-336 v dusičnanovej forme, pričom na separáciu Am, ktoré Aliquat-336 

neextrahoval, bolo použite extrakčné činidlo TOPO. Frakcie obsahujúce urán a tórium 

boli získavané spätnou extrakciou z činidla Aliquat-336, pričom vymytie uránu bolo 

realizované kyselinou dusičnou a vymytie tória koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. 

Získané hodnoty hmotnostných aktivít stanovovaných rádionuklidov deklarovali v prvom 

rade správnosť voľby aplikovanej separačnej metódy. Taktiež základnou analýzou obsahu a 

pomerov izotopov plutónia hodnoty nám potvrdili predpoklad, že aj v našich hubách 

obsiahnuté plutónium je s významným príspevkom plutónia pochádzajúceho 

z rádioaktívneho spadu po nehode v Černobyle. Tieto nami overené zistenia sme si mohli 

potvrdiť s niektorými publikovanými prácami. Pre stanovené hodnoty hmotnostných aktivít 

amerícia sme nenašli dostatočne spoľahlivý zdroj pre komparáciu našich výsledkov.  

Napriek tomu výsledky našich analýz potvrdili, že radenie húb medzi biondikátory, za ktoré 

sa považujú organizmy alebo spoločenstvá organizmov citlivo reagujúcich na faktory 
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lokality, stres alebo škodliviny a svojimi reakciami či zmenami fungovania, počtu, stavu 

umožňujú kvalitatívne a čiastočne aj kvantitatívne zachytenie pôsobenie škodlivín, má svoje 

opodstatnenie, pričom z hľadiska bližšej špecifikácie môžeme huby zaradiť medzi 

akumulatívne bioindikátory.  

Predkladaná práca priniesla zaujímavé výsledky aj vzhľadom na fakt, že aj keď sa sledovaniu 

obsahu rádioaktívnych látok v hubách venuje dostatočná pozornosť, takmer všetky 

prezentované štúdie sa venujú, až na pár výnimiek, výlučne stanoveniu rádionuklidov 

emitujúcich gama resp. beta žiarenie, čo je pochopiteľné, ak zoberieme do úvahy 

neporovnateľne náročnejšie postupy pri stanovení rádionuklidov emitujúcich častice alfa. Na 

základe údajov z literárnych zdrojov, ako aj našich uvedených výsledkov jednoznačne vieme 

deklarovať, že tkanivové štruktúry jednotlivých, nami sledovaných, druhov lesných húb 

vykazujú schopnosť zachytávať vo svojich štruktúrach nielen izotopy 137Cs a 134Cs, ktoré sú 

rádionuklidmi stanovovanými v rámci monitoringov pri sledovaní miery znečistenia biotopov 

rádioaktívnymi látkami, ale taktiež musíme počítať aj s možnosťou kontaminácie aj 

rádionuklidmi emitujúcimi alfa častice, ktoré z hľadiska vnútornej kontaminácie predstavujú 

vyššie riziko vzniku zdravotných následkov pri menšej koncentrácii. 

Zároveň nesmieme zabúdať, že ako plutónium, tak aj amerícium a všetky ich zlúčeniny 

nepredstavujú ohrozenie zdravia len vzhľadom na ich rádioaktivitu, ale patria medzi vysoko 

toxické látky aj ako chemické kontaminanty.  

Z tohto dôvodu je potrebné si uvedomiť, že hlavne v oblastiach, kde lesné huby tvoria 

významnú zložku potravy, môžu v prípade kontaminácie biotopov týmito rádionuklidmi, 

predstavovať zdravotné riziko a metódam ich stanovenia je potrebné aj do budúcna prikladať 

náležitý význam. 

Pre podporu našich záverov bolo zrealizovaných päť na sebe takmer nezávislých 

experimentov, pri ktorých z metodologického hľadiska bola pre potvrdenie bioindikačných 

vlastností húb zvolená aktívna metóda, pri ktorej sa bioindikátory exponujú do iného 

prostredia a neskôr odtiaľ odoberú za účelom analýzy. Princíp experimentov bol založený na 

dopestovaní plodníc vybraného druhu jedlých húb – Hlivy ustricovitej na substráte, ktorý bol 

cielene kontaminovaný známymi aktivitami 239Pu a 241Am. Plodnice získané v tomto 

experimente boli následne podrobené rádiochemickej analýze s cieľom stanoviť v prvom rade 

samotnú hodnotu hmotnostnej aktivity jednotlivých rádionuklidov, a takto získané výsledky 

podrobiť analýze, pri ktorej sme vyhodnotili ako dekontaminačné faktory plodníc hlivy 

ustricovitej, pri absorpcii rádionuklidov z podložia, tak aj faktory prenosu sledovaných 

rádionuklidov medzi podložím a plodnicami.  
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Výsledky našich experimentov nás priviedli k niektorým novým poznatkom z hľadiska 

sledovaných vlastností, pričom bola jednoznačne preukázaná schopnosť hlivy ustricovej 

extrahovať z podkladu rádionuklidy a viazať ich vo svojich plodniciach s dostatočne veľkou 

aktivitou. Bola zistená nepredpokladaná selektivita pri absorpcii rádionuklidov, ktorá sa 

prejavila nielen vyššími hodnotami hmotnostnej aktivity plutónia oproti ameríciu, ale aj 

vyššími hodnotami dekontaminačného a prenosového faktora. Z hľadiska samotnej prípravy 

experimentu sme mohli dospieť k záveru, že hodnota hmotnostnej aktivity rádionuklidov 

v plodniciach závisí nielen od množstva rádionuklidu nachádzajúceho sa v podloží, ale od 

 jeho distribúcie v dosahu mycélia. 

V neposlednom rade sme dospeli k záveru, že tkanivo hlivy ustricovej ako predstaviteľa húb, 

je materiálom, ktorý z hľadiska radiačnochemickej analýzy predstavuje vhodnú matricu pre 

aplikováciu metodík laboratórnej separácie rádionuklidov, keďže pri tomto experimente sme 

okrem použitia overených a validovaných separačných postupov na princípe extrakcie 

kvapalina - kvapalina aplikovali na rozsiahlu skupinu vzoriek nami modifikovanú separačnú 

metodiku. Pri tejto metodike boli stanovované rádionuklidy separované pomocou relatívne 

nových extrakčných materiálov, ktoré sú dodávané komerčne firmou Eichrom pod 

obchodným názvom DGA Resin a TRU Resin, ktoré extrahujú stanovované rádionuklidy 

princípom extračnej chromatografie. Porovnaním rádiochemických výťažkov oboch metód 

bol preukázaný kvalitatívny potenciál nami modifikovanej metódy extrakčnej chromatografie 

do tej miery, že následne boli uvádzané separačné postupy aplikované na vzorky rôzneho 

zloženia a pôvodu od bežnej povrchovej a spodnej vody, po vody zaťažené kontamináciou 

vyplývajúcou z ich použitia pri jednotlivých činnostiach súvisiacich s prevádzkou a údržbou 

jadrovoenergetického zariadenia, až po najkomplikovanejšie matrice z hľadiska obsahu 

konkurujúcich prvkov, ktoré predstavujú vzorky pôdy, obsahujúce relatívne veľké množstvá 

chemických látok, ktoré môžu negatívne vplývať nielen na samotnú retenciu separovaného 

rádionuklidu, ale kontraproduktívne môžu meniť aj fyzické vlastnosti sorbentu. Aplikácia 

sorbentu DGA Resin pri primárnej separácii rádionuklidov plutónia a amerícia sa ukázala ako 

správny krok práve na elimináciu potencionálnych problémov, ktoré môžu spôsobiť 

komplikované matrice. Taktiež časová úspora pri aplikácii DGA Resin pri separácii alfa 

rádionuklidov bola nezanedbateľná. Zároveň vzhľadom na vysokú retenciu sorbentu 

DGA Resin k trojmocným katiónom, boli pri aplikácii sorbentu DGA Resin pri separácii 

plutónia a amerícia už v tomto kroku odstránené aj interferujúce rádionuklidy uránu a tória. 

Z tohto dôvodu bol pre overenie spoľahlivosti nášho modifikovaného separačného postupu 

vybraný referenčný materiál produkovaný IAEA, ktorý tvorila zemina s označením SOIL-
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375. Na stanovenie hmotnostných aktivít amerícia a plutónia bol úspešne aplikovaný nami 

modifikovaný postup separácie metódou extrakčnej chromatografie. V rámci hodnotenia 

použitej metodiky vyplývajúceho z rozsahu hodnôt rádiochemických výťažkov jednotlivých 

analýz stanovených pomocou stopovacích rádionuklidov môžeme pozitívne hodnotiť nielen 

hodnoty rádiochemických výťažkov, ale aj relatívne úzky interval rozptylu hodnôt 

rádiochemických výťažkov 242Pu a 243Am, čo poukazuje na dobrú reprodukovateľnosť 

prezentovanej metodiky. 

V rámci našich experimentov sme otestovali ešte jeden extrakčný materiál, ktorý je komerčne 

dostupný pod označením UTEVA Resin taktiež produkovaný firmou Eichrom. Tento 

extrakčný materiál bol aplikovaním taktiež nami modifikovanej metodiky použitý na 

stanovenie hmotnostných aktivít uránu a to ako vo vzorkách vody, tak aj biologického 

materiálu a pôdy. Hodnotenie použitia tohto sorbentu taktiež poukazuje nielen na dobrú 

reprodukovateľnosť prezentovanej metodiky, ale aj časovú nenáročnosť a relatívne vysokú 

robustnosť. 

Spoľahlivosť našej modifikovanej metodiky sme overili úspešnou účasťou v medzinárodnom 

porovnávacom teste organizovanom NPL. 

Na základe našich experimentov môžeme dospieť k všeobecnému záveru, že extrakčná 

chromatografia môže byť použitá na separáciu aktinoidov ako skupiny z určitej matrice 

prvkov alebo sekvenčnú separáciu individuálnych aktinoidov, ktorých metrologické 

vyhodnotenie je založené na princípe alfa spektrometrie.  

Zároveň správanie extrakčného chromatografického materiálu vyplýva z niekoľkých 

parametrov: retencia, selektivita, účinnosť, stabilita (fyzikálna, chemická a radiačná), 

jednoduchosť regenerácie alebo opätovné použitie.  

Tieto procesy predstavujú významné zlepšenie oproti klasickým rádiochemickým 

separačným metódam, pričom efektívnosť aplikácie metód extrakčnej chromatografie 

umocňuje možnosť použitia vákuového boxu, ktorá predstavuje nielen úsporu času, ale 

hlavne možnosť zvýšenej kontroly nad priebehom jednotlivých operácií. 

Z tohto pohľadu dizertačná práca svojou výpovednou hodnotou tvorí pevný východiskový 

základ pre pokračovanie výskumu v tejto oblasti. 
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SÚHRN 
 

Nie je tomu tak dávno, čo počet ľudí na Zemi prekročil 6 mld obyvateľov. Početnosť ľudskej 

populácie rastie. Čo však rastie rýchlejšie ako samotná populácia je jej spotreba energie a s 

tým súvisiace riešenie problému ako pokrytia rastúcej spotreby energie potrebnej pre 

samotný chod jednotlivých ľudských spoločenstiev. Zároveň musí ľudská populácia čeliť 

neodvratnej strate niektorých druhov fosílnych palív, spotreba ktorých stále rastie, pričom ich 

zásoby sa zmenšujú a stávajú sa čím ďalej, tým viac ekonomicky náročnejšie na ich získanie. 

Jedným zo zdrojov energie vykazujúcich dlhodobú perspektívu je energia získavaná 

štiepením jadier ťažkých atómov v jadrovoenergetických zariadeniach. Z hľadiska 

použiteľnosti a ekonomickej perspektívy v súčasnej dobe prichádzajú do úvahy práve 

jadrovoenergetické zariadenia. Na druhej strane však zvyšujúci sa počet a výkonnosť týchto 

zariadení spôsobuje samozrejme aj nárast odpadov produkovaných týmito zariadeniami, 

 ktoré sú následne uvoľňované do životného prostredia v súlade s príslušnými národnými 

predpismi a smernicami. Zároveň však pri prevádzke týchto zariadení napriek najprísnejším 

bezpečnostným predpisom a kontrolám môže dochádzať k menším alebo aj väčším nehodám 

a s nimi súvisiacim nekontrolovateľným únikom rádioaktívnych látok do životného 

prostredia. 

Ďalším, aj keď historickým donorom rádioaktívnych látok v životnom prostredí, je 

rozptýlená aktivita z rádioaktívneho spadu ako pozostatku  z nadzemných skúšok jadrových 

zbraní, pri ktorých bolo do atmosféry vypustené obrovské množstvo produktov jadrových 

reakcií prebiehajúcich pri testoch nukleárnych zbraní na jednotlivých kontinentoch. 

V neposlednom rade nesmieme zabúdať na množstvo rádionuklidov, ktoré sú v hojnej miere 

využívané v oblastiach zdravotníctva, vedy, školstva a rôznych aplikácií v priemysle, čo 

v konečnom dôsledku rozširuje možnosti a variabilitu rôznych druhov rádioaktívnych 

odpadov. 

Z hľadiska možných následkov sa rádionuklidy delia podľa ich rádiotoxicity do troch tried, 

pričom zaradenie do jednotlivých tried závisí od doby polpremeny, energie emitovaných 

častíc, resp. vysokú mieru  rizika predstavujú nutričné analógy, t.j. rádionuklidy, ktoré sa 

v organizme zakomponovávajú  a vstupujú do jednotlivých metabolických procesov na 

základe veľmi podobných chemických vlastností  s esenciálnymi prvkami. 

Rádionuklidy alfa sa zaraďujú  väčšinou medzi rádionuklidy s najvyššou rádiotoxicitou, 

pričom najvýznamnejšie a zároveň z hľadiska monitorovania životného prostredia najviac 

sledované alfa rádionuklidy sú antropogénne izotopy plutónia, amerícia. Z primordiálnych 
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alfa rádionuklidov sa najväčšia pozornosť zameriava na obsah uránu a tória v jednotlivých 

elementoch životného prostredia. 

 Preto vyvstáva potreba rýchleho diagnostikovania rádionuklidov v životnom prostredí, ktoré 

vzhľadom na veľmi nízky obsah v jednotlivých vzorkách životného prostredia pohybujúci sa 

na úrovni 10-9-10-12 g a na vlastnosti emitovaných častíc alfa vyžadujú v prvom rade vysoko 

sofistikované metódy stanovenia pri ich klasifikácii. Nezanedbateľnú úlohu pri stanovovaní 

rádionuklidov zohráva v prípade monitorovania ich obsahu v životnom prostredí aj výber 

vhodných vzoriek pre jednotlivé analýzy tak, aby výsledné hodnoty mohli predstavovať 

reprezentatívnu množinu s jednoznačnou výpovednou hodnotou. Pri podmienke splnenia 

niektorých ďalších kritérií spĺňajú takúto požiadavku skupiny organizmov, ktoré označujeme 

ako bioindikátory.  

V predkladanej dizertačnej práci sme ako objekt našich pozorovaní a experimentov 

definovali niektoré druhy jedlých húb a to  na základe viacerých indícií, ako aj 

publikovaných prác zaoberajúcich sa  problematikou monitorovania kontaminácie životného 

prostredia rádioaktívnymi látkami  

V úvodnej časti našej experimentálnej práce bola venovaná pozornosť stanoveniu  

rádionuklidov emitujúcich alfa častice vo vzorkách získaných zberom v dvoch lokalitách 

Slovenskej republiky vyznačujúcich sa vhodnými podmienkami na zber húb, pričom najviac 

zastúpenými boli plodnice druhov kozák a hríb. 

Zozbierané biologické vzorky boli po očistení spracované najprv fyzikálnymi metódami, 

t.j.sušením a následne upravené termickým rozkladom. Následne boli rádionuklidy, ktoré 

sme sledovali prevedené do roztoku kyseliny dusičnej digerovaním v laboratórnom 

autokláve. 

Takto upravené vzorky boli podrobené časovo náročným analýzam s hlavným cieľom 

stanoviť hodnoty hmotnostných aktivít technogénnych rádionuklidov plutónia a amerícia, 

pričom ale vzhľadom na pravdepodobnosť interferencií boli v rámci zrealizovaných 

experimentov podporne sledované aj obsahy prírodných rádionuklidov uránu a tória, ktorých 

prítomnosť v samotných preparátoch určených na spektrometrickú analýzu znemožňovala 

korektné vyhodnotenie alfaspektrometrických meraní. 

Na separáciu stanovovaných rádionuklidov v týchto vzorkách boli aplikované metodiky na 

princípe extrakcie kvapalina - kvapalina. Separácia plutónia bola realizovaná extrakčným 

činidlom Aliquat-336 v dusičnanovej forme. Separácia Am, ktoré Aliquat-336 neextrahoval, 

bolo realizovaná extrakčným činidlom TOPO. Frakcie obsahujúce urán a tórium boli 
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získavané spätnou extrakciou z činidla Aliquat-336, pričom vymytie uránu bolo realizované 

kyselinou dusičnou a vymytie tória koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. 

Obsah sledovaných rádionuklidov bol deklarovaný v jednotkách hmotnostnej aktivity. 

Získané hodnoty hmotnostných aktivít poukázali v prvom rade na správnosť voľby 

aplikovanej separačnej metódy. Taktiež hodnoty pomerov izotopov plutónia potvrdili 

predpoklad, že aj v našich hubách obsiahnuté plutónium je s významným príspevkom 

plutónia pochádzajúceho z rádioaktívneho spadu po nehode v Černobyle. 

Ďalším cieľom našej experimentálnej práce bolo jednoznačné potvrdenie našich záverov 

poukazujúcich na reálnu schopnosť plodníc húb zachytávať, resp. koncentrovať významné 

antropogénne rádionuklidy plutónia a amerícia vo svojich tkanivových štruktúrach. Preto bol 

zrealizovaný experiment, ktorého základným princípom bolo dopestovanie plodníc húb na 

komerčne dostupnom pestovateľskom substráte, ktorého obsah bol homogénne 

kontaminovaný roztokmi amerícia a plutónia so známymi aktivitami. Základom tohto 

substrátu bola pšeničná slama, ktorá bola naočkovaná podhubím hlivy ustricovitej 

Týmto spôsobom sa nám podarilo dopestovať dostatočné množstvo plodníc, ktoré boli 

použité ako východiskové vzorky pre naše experimentálne analýzy, pri ktorých sme sledovali 

hodnoty hmotnostných aktivít rádionuklidov absorbovaných v plodniciach, pričom boli 

sledované i distribučné koeficienty medzi podložím a plodnicami hlivy ustricovej.  

Na separáciu sledovaných rádionuklidov absorbovaných v plodniciach boli použité postupy, 

základom ktorých bola extrakcia kvapalina-kvapalina s extrakčným činidlom Aliquatom-336 

v dusičnanovej forme pre stanovenie plutónia. Hodnoty hmotnostných aktivít amerícia 

v plodniciach sme stanovili  extrakciou kvapalina-kvapalina s extrakčným činidlom TOPO. 

Hodnoty stanovených  aktivít sú sumarizované v tabuľkách.  

Výsledky našich experimentov nás priviedli k niektorým novým poznatkom z hľadiska 

sledovaných vlastností, pričom bola jednoznačne preukázaná schopnosť hlivy ustricovej 

extrahovať z podkladu rádionuklidy a viazať ich vo svojich plodniciach s dostatočne veľkou 

aktivitou. 

 Bola zistená nepredpokladaná selektivita pri absorpcii rádionuklidov, ktorá sa prejavila 

nielen vyššími hodnotami hmotnostnej aktivity plutónia oproti ameríciu, ale aj vyššími 

hodnotami dekontaminačného a prenosového faktora. Z hľadiska samotnej prípravy 

experimentu sme mohli dospieť k záveru, že hodnota hmotnostnej aktivity rádionuklidov 

v plodniciach závisí nielen od množstva rádionuklidu nachádzajúceho sa v podloží, ale aj od 

 jeho distribúcie v dosahu mycélia. 
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Tretia etapa experimentálnej časti dizertačnej práce bola zameraná na aplikáciu nových 

extrakčných materiálov a s tým súvisiace metodiky separačných postupov. Primárnym 

krokom pri stanovení alfa rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia je ich 

zakoncentrovanie. Za týmto účelom je možné aplikovať dva základné postupy - a to 

zakoncentrovanie digerovaním vzorky a s tým spojené  rozpustenie do vhodného prostredia 

kyseliny.  

Druhú možnosť predstavuje zakoncentrovanie kontaminantov vo vzorke použitím 

spoluzrážania stanovovaných rádionuklidov s katiónmi vhodných majoritných kovov, 

separácia zrazeniny mechanickými postupmi a jej následné prevedenie do roztoku v kyseline, 

ktorá je východiskovým reaktantom pre ďalšiu rádiochemickú analýzu.  

Pri stanovení alfa rádionuklidov vo vzorkách, či už vo vzorkách životného prostredia alebo 

z jadrovoenergeticjých zariadení, sa primárna pozornosť  zameriava na stanovenie obsahu 

vybraných izotopov plutónia a amerícia ako ekologicky významných kontaminantov 

životného prostredia.  

Na Katedre jadrovej chémie patrí medzi validované metódy pre štandardné stanovenie 

plutónia a amerícia aplikácia metód kvapalinovej extrakcie s extrakčnými činidlami 

Aliquatom-336 na separáciu Pu a TOPO na stanovenie Am. 

 Z dôvodov znižovania množstva použitých chemikálií pri rádiochemických analýzach, ktoré 

vyplývajú z odporúčaní EÚ a taktiež obmedzovania množstva používania obzvlášť 

nebezpečných chemikálií, ako aj z dôvodu zníženia časovej náročnosti, sme v čoraz väčšej 

miere začali na stanovenie rádionuklidov aplikovať metódy extrakčnej chromatografie, 

pričom sú ako extrakčné činidlá používané komerčne dodávané sorbenty od firmy 

EICHROM 

Našu majoritnú pozornosť sme venovali novému extrakčnému materiálu dodávanému firmou 

Eichrom pod názvom DGA Resin v kombinácii  so sorbentom TRU Resin. 

Z dôvodu zlepšenia efektivity práce a časového manažmentu jednotlivých analytických 

postupov boli štandardné metodiky použitia extrakčných sorbentov podrobené modifikáciám 

umožňujúcim použitie systému na podtlakovú extrakciu “vacuum box system (VBS)“ 

Uvádzané separačné postupy boli experimentálne aplikované na vzorky  životného prostredia 

rôzneho zloženia a pôvodu - od biologických materiálov, cez bežné povrchové vody, resp. po 

vody zaťažené kontamináciou vyplývajúcou z ich použitia pri jednotlivých činnostiach 

súvisiacich s prevádzkou a údržbou jadrovoenergetického zariadenia, až po vzorky pôdy. 

Pozitívne hodnotenie použitých metodík vyplýva z rozsahu hodnôt rádiochemických 

výťažkov separáciou jednotlivých analýz stanovených pomocou stopovacích rádionuklidov.  
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Kladne môžeme hodnotiť nielen samotné hodnoty rádiochemických výťažkov, ktorých 

hodnoty sa pohybujú pre 242Pu 53-100 % a pre 243Am  26-100 %  nezávisle na 

komplikovanosti tzv. pozaďovej matrice samotnej vzorky, ale aj relatívne úzky interval 

rozptylu hodnôt rádiochemických výťažkov vyjadrených v QC kartách výťažkov stopovacích 

rádionuklidov 242Pu a 243Am, čo poukazuje na dobrú reprodukovateľnosť prezentovaných 

metodík. 

Záverom tejto časti experimentov bola verifikácia aplikovateľnosti nami navrhnutých 

separačných postupov pre stanovenie plutónia a amerícia realizáciou metód extrakčnej 

chromatografie kombinovanej s podtlakovým systémom. Separačné postupy na stanovenie 

amerícia a plutónia boli aplikované na referenčný materiál distribuovaný IAEA. Porovnanie 

nami stanovených hmotnostných aktivít plutónia a amerícia boli v zhode s hodnotami 

uvádzanými v certifikáte referenčného materiálu. 

V závere experimentálnej časti predkladanej dizertačnej práce sme venovali pozornosť  

stanoveniu izotopov uránu. Podstatou metódy sledovaného analytického postupu bola 

separácia uránu na sorbente UTEVA Resin od firmy Eichrom využitím podtlakovej 

extrakčnej chromatografie. Sorbent UTEVA Resin sa s vysokou úspešnosťou aplikuje pri 

separácii izotopov uránu z prostredia kyseliny dusičnej. Výhodou použitého systému je 

možnosť použitia až dvanástich separačných jednotiek a možnosť predvolenia filtrov. 

Nevýhodou boli rôzne prietoky na separačných kolónach, ktoré bolo potrebné  nastaviť. Táto 

skutočnosť môže byť spôsobená  rôznorodou koncentráciou rozpustených solí v sledovaných 

vzorkách. 

V kapitole Výsledky a diskusia sme upozornili na špecifikum, týkajúce sa izotopového 

pomeru 234U/238U > 1, ktorý je pozorovaný vo väčšine prípadov vo vzorkách vody a nie je 

v súlade s pomerom izotopov uránu v  prírodnej izotopovej zmesi. Táto odchýlka sa 

vysvetľuje okrem iného ako dôsledok interakcií jednotlivých zložiek prostredia ako voda – 

ruda. resp. voda – hlušina a s tým súvisiacimi procesmi, medzi ktoré môžeme zaradiť 

rozpúšťanie, absorbciu, komplexáciu, redoxné reakcie. Na priebeh týchto procesov má 

samozrejme dôležitý vplyv chemické zloženie a pH vody, ako aj samotnej horniny. Nezávisle 

na výsledkoch jednotlivých experimentálnych pozorovaní všetky práce poukazujú na rovnaký 

záver, ktorého spoločným menovateľom je fakt, že primárna príčina posunu hodnoty pomeru 

izotopov 234U/238U je dôsledkom rádioaktívnej premeny 238U. Tento izotop uránu je materský 

izotop meniaci sa podľa schémy rádioaktívnej premeny na izotop 234U, s ktorým je za 

normálnych podmienok v rádioaktívnej rovnováhe. Jedným z medziproduktov rádioaktívnej 

premeny 238U je 234Th s dobou polpremeny T = 24,1 dňa. 
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Jednou z fyzikálnochemických  vlastností, ktorou sa urán a tórium odlišujú je vo 

všeobecnosti vyššia rozpustnosť uránu, resp. jeho zlúčenín vo vodnom prostredí a s tým 

súvisiaca vyššia mobilita rôznych chemických foriem zlúčenín uránu v životnom prostredí. 

Práve dôsledok rozdielnej rozpustnosti uránu a tória je príčinou posunu hodnoty pomeru 
234U/238U v prospech izotopu  234U, vzhľadom na to, že 238U je ako mobilnejší prvok skôr 

vymytý, zatiaľ čo  234U je vzhľadom na nižšiu mobilitu tória distribuovaný dlhodobejšie 

v relatívne  konštantných množstvách, čo samozrejme posúva izotopový pomer v prospech 
234U. 

Overením nami použitej metodiky pre stanovenie uránu bola úspešná aplikácia tohto 

postupu na vzorky NPL v rámci medzinárodného laboratórneho porovnávacieho testu, pri 

ktorom nami stanovené hodnoty hmotnostných aktivít izotopov uránu boli v zhode 

s hodnotami poskytnutými referenčným laboratóriom. 
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SUMMARY  
 

There is not a long time ago that number of people exceeded six billions. Human population 

rate is growing. However human power consumption grows faster than the population by 

itself and it is necessary to work out an increasing energy demand which is necessary for 

solitary motion of particular human communities. At the same time a human population must 

fight off irreversible loss of fossil fuel that consumption is still growing whereby their stocks 

are reducing and becoming economically more difficult to reach. One of the sources of power 

which is long–term perspective is the energy acquired by fission of heavy elements in nuclear 

power plants. Nowadays in term of usability and economical prospect are nuclear power 

plants one of the best ways how to satisfy the increasing energy demand. However on the 

other side a raising capacity of these facilities causes indeed even growth of radioactive waste 

and discharges. These discharges are subsequently released into the environment in 

accordance with national regulations and directions. However at the same time there could be 

smaller or bigger accidents of nuclear power facilities and some uncontrolled discharging of 

radioactive nuclides into the environment. Another historical contributor to radioactive 

pollution is radioactive fallout from atmospheric nuclear weapon tests when a huge amount 

of radioactive elements were released. We can not forget radionuclides we use on a large 

scale in health services, science, education and in different industry applications that 

ultimately enlarges variability of different types of radioactive waste. In term of potential 

effects we classify radionuclides into three categories according to their radiotoxicity 

although classification into particular categories depends on half-life and energy of emitted 

radiation. A high risk standard represents nutritional analogues, what means radionuclides 

that could be a part of a living organism and enter in particular metabolic processes on the 

base of very similar chemical characters with essential elements. 

Alfa radionuclides are classified as the highest radiotoxic nuclides, of which the 

anthropogenic isotopes of plutonium and americium are the most monitored in terms of 

environmental monitoring. Concerning natural alpha nuclides the highest attention is paid on 

uranium and thorium content in the environment. Therefore there is a necessity of fast 

diagnosing of radionuclides what primarily requires highly sophisticated analytical methods 

in respect of their very low concentration in particular samples of the environment (10-9-10-

12 g). The main task in environmental analysis is a selection of a representative sample for 

particular analysis so that result values could be considered as true and accurate. This claim is 

fulfilled by group of organism called bio-indicators. In this dissertation thesis we defined 
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some kinds of mushrooms as an object of our observations and experiments following several 

indications as well as published studies dealing with monitoring of radioactivity in the 

environment.   

In the beginning of our experimental work we focused on determination of alpha emitting 

radionuclides. We obtained samples from two Slovakian localities with suitable conditions 

for mushrooms picking. Above all we picked up fruiting bodies of orange-cap boletus and 

larch boletus. We cleaned the collected biological samples and afterwards observed them by 

physical methods. Samples were dried and ashed. After that samples were digested in nitric 

acid in laboratory autoclave. Such modified samples were analyzed by time-consuming 

analysis to determine weight activities of plutonium and americium. Because of possible 

interference from natural radionuclides of uranium and thorium their activity was monitored 

as well. Their presence in samples could lead to misinterpretation of measured alpha 

spectrums. We applied methodologies on the principles of liquid – liquid extraction for 

purpose of separation of radionuclides in samples. Separation of plutonium was done by 

Aliquat-336 in nitrate form. Separation of Am, which is not extractable by Aliquat-336, was 

done by extraction with TOPO.  We obtained fractions with uranium and thorium by back-

extraction from Aliquat-336, uranium by nitric acid and thorium by hydrochloric acid.  

Activity of observed radionuclides was declared in units of weight activity. Acquired values 

of activities shoved good method performance. Ratio value of plutonium isotopes supported 

an assumption that our mushrooms contain the same plutonium as plutonium from 

radioactive fallout from the period after Černobyl accident. The other aim of our laboratory 

work was confirmation of our results. The results point to a real ability of mushrooms fruiting 

bodies to absorb or concentrate anthropogenic radionuclides of plutonium and americium in 

their tissue structures. For that reason we made an experiment with mushrooms planted on 

commercially available growing medium. This medium was homogeneously spiked with the 

solutions of americium and plutonium of known activities. Wheat straw inoculated with 

mycelium of oyster mushroom was a ground of this substratum.  

This way we could plant an adequate number of fruiting bodies. We used them as our initial 

samples for our laboratory analysis. The activities of radionuclides absorbed into fruiting 

bodies were determined, distributive coefficients between a subbase and fruiting bodies of 

oyster mushroom were calculated. To separate target radionuclides absorbed into fruiting 

bodies we used procedures based on liquid – liquid extraction with Aliquatom-336 in nitrate 

form for plutonium determination. Weight activities of americium in fruiting bodies were 

determinated by extraction with TOPO. The activity results are summarized in tables.  



Stanovenie aktinoidov metódami spektrometrie alfa                          Dušan Galanda 
 

Prírodovedecká fakulta UK,  Katedra jadrovej chémie   Bratislava 2011                                             106 
 

Results of our experiments showed us some new knowledge’s. We demonstrated the ability 

of oyster mushroom to extract radionuclides from their subbase and transfer into fruiting 

bodies with sufficiently high activities. The results showed an illogical selectivity in 

radionuclides absorption which became evident not only by higher weight activities of 

plutonium opposite to americium but even by higher values of decontaminating and 

transmission factor. We came to the conclusion that weight activity of radionuclides in 

fruiting bodies depends not only from amount of radionuclide in subbase but from its 

distribution within the grasp of mycelium as well.  

The third stage of the laboratory work of the dissertation thesis was focused on an application 

of new extractive materials and procedures associated with.  The primary step in assessment 

of alpha radionuclides in the environmental samples is their pre-concentration. We applied 

digestion of sample with acid.  The second possibility is a pre-concentration of contaminants 

from a sample by using of co-precipitation method with suitable cation as a scavenger, 

followed by filtration of precipitate and its dissolution in appropriate acid which is an initial 

solution for next analysis step.   

At the determination of alpha radionuclides either in samples of the environment or samples 

from nuclear industry we primarily aimed to analyze the selected isotopes of plutonium and 

americium as the ecologically notable contaminants of the environment.  

Methods of liquid extraction with Aliquat-336 for Pu and TOPO for Am belong to the 

validated methods for routine determination of plutonium and americium on the Department 

of Nuclear Chemistry. Because of reduction of the volume of used particularly dangerous 

chemicals in radiochemical analyses (recommended by EU references), and moreover by 

reason of reducing of labor time for radiochemical analyses we have started to use methods 

of extraction chromatography and commercially available sorbents from Eichrom Industries 

Inc. as extractive reagents. 

Primarily we focused on the new extractive material DGA Resin in combination with 

TRU Resin. 

To improve our work effectiveness and time management of particular analytical procedures 

we modified standard methods using the extraction sorbents to the system of vacuum 

extraction “vacuum box system (VBS) “. 

These separation methods were applied for environmental samples of different composition 

and origin to biological materials, ordinary surface waters, contaminated waters contaminated 

during operation and maintenance of nuclear power facilities up to soil samples.  
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The measured chemical recoveries showed good method performance for 242Pu 53-100 % and 

for 243Am 62-100 % independently from matrix effect of sample, but also relatively narrow 

interval of dispersion of measured recoveries recorded in QC lists of tracers 242Pu a 243Am. 

This shows good reproducibility of applied methods.  

The last part of those experiments was verification of suggested extraction procedures for 

plutonium and americium by methods of extraction chromatography combined with vacuum 

system. Those methods were applied for analysis of americium and plutonium in the 

reference material distributed by IAEA. Measured activities of plutonium and americium 

were in good agreement with reference values. 

In the last part of submitted dissertation thesis we focused on determination of uranium 

isotopes.  The basis of the method was separation of uranium on UTEVA Resin from 

Eichrom Industries Inc. by utilization of vacuum extraction chromatography. UTEVA Resin 

was successfully applied in separation of uranium isotopes from nitric acid solutions. Option 

of using of up-to twelve separation units was the advantage of used system. Different flow 

rates in each column, which had to be set properly, was the main disadvantage of this system. 

This fact may be caused by different concentration of dissolved salts in analyzed samples. 

In the chapter Results and Discussion we noticed the specific isotopic ratio 234U/238U > 1 

which is monitored in most cases in water samples and it is not in conformity with the ratio 

of uranium isotopes in natural isotopic mixture. This anomaly was interpreted as a result of 

interactions of particular samples in the environment as water-ore or more precisely water-

mullock and associated processes such as dissolution, absorption, complex and redox 

reactions. Chemical composition of ore has definitely an important influence on these 

processes. Independently from results of particular experiments all works point to the same 

deduction that common reason for the movement of isotopic ratio of 234U/238U is radioactive 

decay of 238U. 238U isotope is the mother isotope decaying to radioactive 234U through 234Th 

and under normal conditions they are in radioactive equilibrium. The daughter product of 
238U 234Th has half life T = 24.1 days. 

One of the chemical properties of uranium different from thorium is in general a higher 

uranium solubility of its compounds in water and than a higher mobility of uranium 

compounds in the environment. As a consequence of different solubility of uranium and 

thorium is shift of isotopic ratio of 234U/238U. In respect of the fact that 238U is more mobile 

element and easier “wash out” whilst 234U is in respect of lower thorium mobility distributed 

in the longer term relatively in constant amounts. It obviously moves isotopic ratio to 234U. 
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We tested used method for uranium determination by analysis of NPL test samples as 

well. All results were in good agreement with reference values. 
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PRÍLOHA 1 
 

METODICKÉ POSTUPY ROZKLADU A ÚPRAVY VZORIEK 

 
PRÍPRAVA VZORKY V TUHEJ FÁZE V LABORATÓRNOM AUTOKLÁVE 

Použité chemikálie 

P1.1.1 Kyselina dusičná (koncentrovaná, p. a.) 

P1.1.2 Kyselina dusičná (8 M). Odmeriame objem 557 cm3 koncentrovanej HNO3 

k 200 cm3 H2O a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

P1.1.3 Peroxid vodíka H2O2 (w =30%). 

P1.1.4 Deionizovaná voda 

Metodika laboratórneho postupu 

P1.1.5 Vzorky húb a ostatných biologických vzoriek zbavíme tuhých nečistôt 

a odstránime zvyšky podložia a pôdy premytím pod prúdom vody. 

P1.1.6 V závislosti od druhu, pôvodu a charakteru vzorky odoberieme 20-200 g, 

odobratú vzorku zvážime a následne sušíme v laboratórnej sušiarni pri 105 °C 

do konštantnej hmotnosti (približne 12 hodín).Vysušenú vzorku 

homogenizujeme použitím laboratórneho mlynčeka a určíme jej hmotnosť. 

P1.1.7 Vzorku upravenú v krokoch 1.1.5 a 1.1.6 zvážime a odoberieme príslušné 

množstvo vysušenej vzorky (max 400g) a rovnomerne v tenkej vrstve rozložíme 

na miske z hliníkovej fólie, ktorej s hrúbka je 0,3 mm. Vzorku termicky 

rozkladáme v muflovej peci pri teplote 550 °C približne po dobu 12 hodín do 

konštantnej hmotnosti popola. 

P1.1.8 Popol odvážime a množstvo popola alikvotne rovnajúce sa max 20 g sušenej 

vzorky prenesieme do teflónovej nádoby laboratórneho autoklávu. 

P1.1.9 K vzorke sa pridáme 50 cm3 8 M HNO3, 2 cm3 koncentrovaného H2O2 a pridáme 

zvolené stopovacie rádionuklidy 

P1.1.10 Autokláv uzatvoríme a umiestnime do laboratórnej sušiarne vyhriatej na 180 °C 

na dobu 6 hodín. 

P1.1.11 Autokláv sa po uplynutí potrebného času vyberieme, necháme vychladnúť 

a otvoríme. 

P1.1.12 Vzorku po prenesení do centrifugačnej skúmavky centrifugujeme 20 minút pri 

3300 otáčkach za minútu. V prípade nedostatočnej sedimentácie vzorku 

dočistíme filtráciou. 
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P1.1.13 Supernatant prenesieme do označenej kadičky. 

P1.1.14 Zopakujeme kroky 1.1.5-1.1.9. 

P1.1.15 Supernatanty spojíme. 

 

PRÍPRAVA VZORKY V KVAPALNEJ FÁZE 
 

Použité chemikálie 

P1.2.1 Kyselina dusičná (koncentrovaná, p. a. ) 

P1.2.2 Kyselina dusičná (8 M). Odmeriame objem 557 cm3 koncentrovanej HNO3 

a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

P1.2.3 Peroxid vodíka H2O2 (w = 30%). 

P1.2.4 Deionizovaná voda 

 

Metodika laboratórneho postupu 

P1.2.5 Vzorku zbavíme tuhých nečistôt filtráciou. 

P1.2.6 Objem vzorky stanovíme pomocou vhodnej odmernej nádoby, najčastejšie 

odmerného valca. Hodnotu pH = 2 vo vzorke dostaneme pridaním 

koncentrovanej HNO3.  

P1.2.7 Vzorku odparíme do sucha. 

P1.2.8 Pridáme stopovacie rádionuklidy podľa cieľa analýzy.  

P1.2.9 Odparok vzorky rozpustíme v 8 M HNO3, v prípade potreby ho prefiltrujeme. 
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PRÍLOHA 2 
 

METODICKÝ POSTUP STANOVENIE PLUTÓNIA, URÁNU A TÓRIA 
EXTRAKCIOU KVAPALINA - KVAPALINA EXTRAKČNÝM ČINIDLOM 

ALIQUAT-336. 
 

Použité chemikálie 

P.2.1 Kyselina fluorovodíková (koncentrovaná, p. a.) 

P.2.2 Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná , p. a.) 

P.2.3 Kyselina dusičná (koncentrovaná, p. a.) 

P.2.4 Kyselina dusičná (8 M). Odmeriame objem 557 cm3 koncentrovanej HNO3 

a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

P.2.5 Kyselina dusičná (4 M). Odmeriame objem 278,5 cm3 koncentrovanej HNO3 

a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

P.2.6 Kyselina chlorovodíková (1 M). Odmeriame objem 8,8 cm3 koncentrovanej HCl 

a doplníme do 100 cm3 H2O. 

P.2.7 Aliquat – 336 (w = 30 %). Rozpustíme 30 cm3 Aliquatu–336 v 70 cm3 toluénu. 

P.2.8 Roztok 0,025 M C2H2O4 v 0,15 M  HCl. Navážime 0,315 g dihydrátu kyseliny 

šťaveľovej rozpustíme v 15 cm3 1 M HCl a doplníme H2O do 100 cm3. 

P.2.9 Toluén (p. a.) 

 

 

Metodika pracovného postupu 

P.2.10 Do výluhu z matrice vzorky pridáme 3,5 g NaNO2 a necháme stáť za občasného 

miešania 20 minút. 

P.2.11 Po uplynutí daného času roztok zahrejeme na 80 °C do rozloženia dusitanu. 

P.2.12 Roztok ochladíme na teplotu miestnosti a skontrolujeme jeho hustotu. Potrebná 

hustota je 1,240 g/cm3, v prípade potreby hustotu vzorky upravíme pridaním H2O. 

P.2.13 Extrakčné činidlo Aliquat–336 prevedieme podľa nasledujúceho kroku do NO3
- 

formy. 

P.2.14 Miešame 2 x po 10 minút s  100 cm3  HNO3 a 1 x 15 minút s 100 cm3 8 M HNO3. 

P.2.15 Vzorku prenesieme do 250 cm3 Erlenmeyerovej banky, pridáme 100 cm3 

30% Aliquat–336 v dusičnanovej forme. 

P.2.16 Roztoky premiešavame 50 minút. 
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P.2.17 V oddeľovacom lieviku fázy oddelíme. V organickej fáze máme odseparované 

plutónium, tórium a urán. Vo vodná fáza obsahuje neseparované stroncium, 

amerícium a ytrium. 

Separácia uránu 

P.2.18 Organickú fázu premyjeme 100 cm3 8 M HNO3. Doba  miešania 10 minút. 

Opakujeme 2 x. Vodné fázy spojíme. 

Separácia tória 

P.2.19 Organickú fázu premyjeme 100 cm3 koncentrovanou HCl. Doba miešania 10 

minút. Opakujeme 4 x. Vodné fázy sa spojíme. 

Separácia plutónia 

P.2.20 Organickú fázu premyjeme 50 cm3 0,025 M C2H2O4 v 0,15M HCl. Doba miešania 

15 minút. Opakujeme 2x. Vodné fázy sa spojíme. 

P.2.21 Vodné frakcie z krokov 2.1.1.18., 2.1.1.19. a 2.1.1.20. odparíme do sucha. 

P.2.22 V odparkoch z 2.1.21. odstránime zbytky extrakčného činidla termickým 

rozkladom v muflovej peci pri 550°C. Doba rozkladu 60 min. 

P.2.23 Odparky vzorky rozpustíme v 8 M HNO3.Odparíme pod infračervenou lampou. 

P.2.24 Odparky vzorky rozpustíme v konc. HCl. Odparíme pod infračervenou lampou. 

P.2.25 Odparky rozpustíme v5 cm3 1M HCl. Odparíme pod infračervenou lampou. 

P.2.26 Odparky pripravíme na spoluzrážanie s NdCl3. 
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PRÍLOHA 3 
 
METODICKÝ POSTUP STANOVENIE AMERÍCIA EXTRAKCIOU KVAPALINA - 

KVAPALINA EXTRAKČNÝM ČINIDLOM TOPO. 
 
 
Použité chemikálie 

P.3.1 Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná , p. a.) 

P.3.2 Kyselina dusičná (koncentrovaná, p. a.) 

P.3.3 Kyselina dusičná (4 M). Odmeriame objem 278,5 cm3 koncentrovanej 

HNO3 a doplníme do 1000 cm3 H2O. 

P.3.4 Kyselina chlorovodíková (1 M). Odmeriame objem 8,8 cm3 

koncentrovanej HCl a doplníme do 100 cm3 H2O. 

P.3.5 TOPO 0,3 M. Rozpustíme 3 (tri-n-oktyl fosfínoxid) v  toluéne. 

P.3.6 Toluén (p. a.) 

 

Metodika pracovného postupu 

P.3.7 Zvážime kadičku s odparkom  kvôli čistej hmotnosti odparku. 

P.3.8 Odparok rozpustíme v 0,1 M HNO3  a podľa hmotnosti odparku 

pridáme [ 1 cm3 4 M NaNO3 v 0,1 M HNO3 ] na 0,3 g odparku. 

P.3.9 Extrahujeme s TOPO v pomere objemov 1:1. TOPO v 0,3 M toluéne. 

Doba extrakcie 20 minút 

P.3.10  Oddelíme frakcie, organickú frakciu prenesieme do čistej skúmavky. 

P.3.11 Amerícium extrahujeme z TOPO roztokom 4 M HNO3 v pomere 1:1 

po dobu 15 minút. 

P.3.12 Necháme ustáliť rozhranie frakcií a oddelíme ich. Organická fáza do 

odpadu. 

P.3.13 Organickú frakciu premyjeme dvakrát toluénom. 

P.3.14 Vodnú frakcie z kroku 2.2.17 odparíme do sucha. 

P.3.15 Odparok vzorky rozpustíme v konc. HCl. Odparíme pod infračervenou 

lampou. 

P.3.16 Odparok rozpustíme v 5 cm3 1M HCl. Odparíme pod infračervenou 

lampou. 

P.3.17 Odparok pripravíme na spoluzrážanie s NdCl3. 
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PRÍLOHA 4 
PRÍPRAVA PREPARÁTOV NA MERANIE EMITOVANÉHO ALFA ŽIARENIA 

SPOLUZRÁŽANÍM FLUORIDOV S NdCl3 
 
Použité chemikálie 

P.4.1 Kyselina chlorovodíková (1 M). Odmeriame objem 8,5 cm3 koncentrovanej 

HCl k 80 cm3 H2O a doplníme do 100 cm3 H2O. 

P.4.2 Chlorid titanitý TiCl3 (30 %). 

P.4.3 Etylalkohol denaturovaný (čistý). 

P.4.4 Kyselina fluorovodíková (koncentrovaná, p. a.). 

P.4.5 Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná, p. a.). 

P.4.6 Nd – nosičový roztok (1mg.cm-3). Rozpustíme 52,1 mg bezvodého NdCl3  

v 30 cm3 H2O. 

P.4.7 Nd – nosičový roztok (0,5 mg cm-3). Zriediť Nd – nosičový roztok z kroku 

2.7.12. s H2O v pomere 1:1. 

P.4.8 Kyselina fluorovodíková 0,58 M. Odmeriame objem 1 cm3 koncentrovanej HF 

k 40 cm3 H2O a doplníme do 50 cm3 H2O. 

 

Metodika pracovného postupu. 

P.4.9 Vzorky rádionuklidov po ukončení rádiochemickej separácie odparíme do 

sucha pod infračervenou lampou. 

P.4.10 Odparenú vzorku rozpustíme 3 x 2 cm3 1 M HCl a roztoky pipetou 

prenesieme do označenej 10 cm3 plastovej skúmavky. 

P.4.11 Do roztoku v skúmavke z predchádzajúceho kroku pridáme 0,1 cm3 (Nd)-

nosičového roztoku s obsahom Nd3+ 0,5.10-5 g. 

P.4.12 Do roztoku v skúmavke z  predchádzajúceho kroku pridáme 

0,5 cm3 koncentrovanej HF a roztoky premiešame. 

P.4.13 Ak skúmavka obsahuje uránovú frakciu musíme pridať 0,5 cm3  20 % roztoku 

TiCl3 kvôli redukcii uránu (UVI→ UIV) a roztok dôkladne premiešame. 

P.4.14 Zrážanie fluoridov prebieha v skúmavke uloženej do mraziaceho boxu na 30 

minút. 

P.4.15 Tento čas využijeme na prípravu filtračného zariadenia. Filtračné zariadenie 

upevníme do tesniacej gumenej manžety na 250 cm3 vákuovej odsávacej 

banke. Polysulfónový filter s priemerom 25 mm (napr. Tuffrínový) 
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umiestnime na navlhčenú špeciálnu poréznu podložku lesklou stranou smerom 

dolu. Filter premyjeme H2O. 

P.4.16 Po 30 minútach skúmavky s roztokmi vyberieme z mraziaceho boxu a vzorky 

suspendujeme v ultrazvukovej vani približne 60 sekúnd. 

P.4.17 Filter pred filtráciou premyjeme roztokom pripraveným z 0,5 cm3 Nd – 

nosičového roztoku (10-4 g.cm-3), 0,5 cm3 koncentrovanej HF a 4,6 cm3 1 M 

HCl. Pozn. (Týmto krokom dochádza k zníženiu priepustnosti komerčne 

dodávaného filtra a tým sa zvyšuje efektivita filtrácie.) 

P.4.18 Vzorku nanesieme na filter a prefiltrujeme. 

P.4.19 Skúmavku vymyjeme 2 x 2 cm3  0,58 M HF a roztok prefiltrujeme. 

P.4.20 Skúmavku vymyjeme 2 x 2 cm3  H2O a roztok prefiltrujeme. 

P.4.21 Filter vyberieme a umiestnime pod  infračervenú lampu a vysušíme. 

(Pozn. Filtračné zariadenie a laboratórne sklo je nutné po každom použití 

dôkladne umyť dekontaminačným roztokom, H2O, alkoholom a vysušiť.) 
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PRÍLOHA 5 
METODICKÝ POSTUP ROZPÚŠŤANIA FILTROV V KYSELINE BORITEJ 

 

Použité chemikálie 

P.5.1 Kyselina chlorovodíková (1 M). Odmeriame objem 8,5 cm3 koncentrovanej HCl 

k 80 cm3 H2O a doplníme do 100 cm3 H2O. 

P.5.2 Kyselina chlorovodíková (2 M). Odmeriame objem 17 cm3 koncentrovanej HCl 

k 80 cm3 H2O a doplníme do 100 cm3 H2O. 

P.5.3 Kyselina boritá2,5%. Odvážime 2,5 g kryštalickej kyseliny boritej v 80 cm3 H2O 

a doplníme do 100 cm3 H2O. 

P.5.4 Kyselina fluorovodíková (koncentrovaná, p. a.). 

P.5.5 Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná, p. a.). 

 

Metodika pracovného postupu. 

 

P.5.6 Membránový polysulfónový filter po separácii alfa rádionuklidov vykazujúci 

nepekné spektrum sa ponorí do 5-10 cm3 2,5 % kyseliny boritej a nahrieva sa na 

topnom telese po dobu 15 minút. 

P.5.7 Membránový polysulfónový filter po separácii alfa rádionuklidov vykazujúci 

nepekné spektrum sa ponorí do 5-10 cm3 2,5 % kyseliny boritej a nahrieva sa na 

topnom telese po dobu 15 minút. 

P.5.8 Membránový polysulfónový filter po separácii alfa rádionuklidov vykazujúci 

nepekné spektrum sa ponorí do 5-10 cm3 2,5 % kyseliny boritej a nahrieva sa na 

topnom telese po dobu 15 minút. 

P.5.9 Pridá sa 2 cm3 konc. HCl a zohrieva sa 20 minút. 

P.5.10 Filter sa vyberie a ponorí sa do 10 - 15 cm3 1 M HCl (prepieranie filtra). 

P.5.11 Filter sa vyberie a roztoky z krokov 2. a 3. sa spoja a odparia na malý objem. 

P.5.12 Pridá sa 5 cm3 1 M HCl a roztok sa odparí na malý objem. 

P.5.13 Odparok sa rozpustí podľa potreby v príslušnej kyseline 
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PRÍLOHA 6 
PRÍPRAVA PREPARÁTOV NA MERANIE EMITUJÚCEHO ALFA ŽIARENIA 

ELEKTRODEPOZÍCIOU. 
 

CHEMIKÁLIE 
P.6.1       Hydrogensíran draselný 0,37 M. Navážime 5 g KHSO4, rozpustíme v 80 cm3 H2O 

a doplníme do 100 cm3. 

P.6.2 Síran sodný 0,35 M. Navážime 5 g Na2SO4, rozpustíme v 80 cm3 H2O 

a doplníme do 100 cm3. 

P.6.3 Hydroxid draselný 4,46 M. Navážime 25 g KOH, rozpustíme v 80 cm3 H2O 

a doplníme do 100 cm3. 

P.6.4 Nasýtený roztok šťaveľanu amónneho. 

P.6.5 Vodný roztok NH4OH. 

P.6.6 Deionizovaná voda 

 

Metodika pracovného postupu 

P.6.7 Vložíme depozičný disk do profilu komory dolnej časti depozičného zariadenia, 

utesníme gumenou manžetou a závitom upevníme depozičnú celu. 

P.6.8 Nepriepustnosť zariadenia kontrolujeme pridaním H2O. Ak zariadenie netesní, 

je potrebné zariadenie rozobrať a krok 3.2.7. zopakujeme. 

P.6.9 Odparok po separácii rozpustíme v 2.5 cm3 0,37 M KHSO4, 2 cm3 H2O 

a 0,35 M Na2SO4 a krátko zahreje pod infračervenou lampou. 

P.6.10 Roztok so vzorkou sa kvantitatívne prenesie do elektrodepozičnej cely použitím 

3 cm3 H2O. 

P.6.11 K roztoku v depozičnej cele pridáme 1 cm3 nasýteného roztoku šťaveľanu 

amónneho. 

P.6.12 Zapojíme elektródy.  

P.6.13 Zapneme zdroj elektrického prúdu. Elektrodepozíciu iniciujeme elektrickým 

prúdom 0,5 A, ktorý po 5-tich minútach následne zvýšime na 0,75 A. 

P.6.14 Elektrolýzu ukončujeme po 90 min pridaním 2 cm3 4,46 M KOH. Terminácia 

elektrolýzy je ukončená po cca 1 minúte od priania KOH. 

P.6.15 Elektrodepozičný disk premyjeme malým objemom NH4OH, následne etanolom 

a acetónom. 

P.6.16 Disk vysušíme na ohrievacej platni 5 min. pri teplote 200 °C 
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PRÍLOHA 7 
 

HODNOTY HMOTNOSTNÝCH AKTIVÍT RÁDIONUKIDOV V REFERENČNOM 
MATERIÁLI IAEA-375 

 
Tabuľka č. P-6.1  Stanovené hodnoty hmotnostných aktivít amerícia a plutónia v referenčnom materiáli      

IAEA-375 

vzorka 
Rádioch. 
výťažok 

243Am 

241Am 
a (Bq.kg-1) 

Rádioch. 
výťažok  

242Pu 

239+240Pu 
 a (Bq.kg-1) 

238Pu 
a (Bq.kg-1) 

1 100 % 0,11 ± 0,06 78,3 % 0,32 ± 0,12 0,05 ± 0,02 
2 96,0 % 0,14 ± 0,06 86,4% 0,29 ± 0,09 0,07 ± 0,03 
3 62,5 % 0,14 ± 0,05 73,4 % 0,35 ± 0,16 0,06 ± 0,03 
4 90,7 % 0,14 ± 0,04 58,9 % 0,27 ± 0,14 0,07 ± 0,03 
5 71,6 % 0,09 ± 0,06 82,9 % 0,39 ± 0,17 0,06 ± 0,02 
6 48,2 % 0,09 ± 0,04 99,9% 0,25 ± 0,11. 0,06 ± 0,03 
7 65,0 % 0,13 ± 0,08 85,3 % 0,19 ± 0,08 0,09 ± 0,03 
8 79,3 % 0,15 ± 0,05 62,8% 0,31 ± 0,15 0,07 ± 0,04 
9 100 % 0,12 ± 0,03 67,4 % 0,31 ± 0,11 0,05 ± 0,03 

10 100 % 0,15 ± 0,04 85,4 % 0,28 ± 0,23 0,06 ± 0,02 
11 87,5 % 0,14 ± 0,07 82,6 % 0,26 ± 0,07 0,08 ± 0,03 
12 73,4 % 0,15 ± 0,06 34,3 % 0,28 ± 0,16 0,06 ± 0,02 
13 71,2 % 0,13 ± 0,06 58,4 % 0,32 ± 0,17 0,05 ± 0,02 
14 33,6 % 0,14 ± 0,07 43,0 % 0,34 ± 0,12 0,03 ± 0,01 
15 36,1 % 0,13 ± 0,08 33,9% 0,23 ± 0,08 0,06 ± 0,03 
16 100 % 0,15 ± 0,08 87,0 % 0,31 ± 0,11 0,07 ± 0,02 
17 45,6 % 0,14 ± 0,08 69,5 % 0,34 ± 0,11 0,08 ± 0,04 

IAEA - (0.11 – 0.15) - (0.26 – 0.34) (0.056 – 0.085)

VP 74,0 % 0,13 ± 0,06 70,0 % 0,29 ± 0,13 0,07 ± 0,03 

 
Nie na toľko desatinných miest 
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PRÍLOHA 8 
 

HMOTNOSTNÉ A OBJEMOVÉ AKTIVITY URÁNU STANOVENÉ VO 
VZORKÁCH Z NOVOVESKEJ HUTY 

 

 

Tabuľka č. P-8.1  Objemová aktivita izotopov uránu vo vzorkách vody z oblasti Novoveskej Huty. 

 Rádiochemický 
výťažok 

238U 
[Bq.dm-3] 

235U 
[Bq.dm-3] 

234 U 
[Bq.dm-3] 

Podzemné vody 
A1 80,0% 0,73 ± 0,22 0,02 ± 0,01 0,73 ± 0,22 
A2 80,0% 0,05 ± 0,02 0,006 ± 0,003 0,33 ± 0,11 
A3 80,0% 0,15 ± 0,05 0,003 ± 0,002 0,07 ± 0,02 
A4 95,8% 0,02 ± 0,01 Pod MDA* 0,03 ± 0,01 
A5 78,5% 0,31 ± 0,11 0,01 ± 0,01 0,43 ± 0,14 
A6 85,8% 0,17 ± 0,05 0,003 ± 0,002 0,18 ± 0,06 
A7 70,8% 0,76 ± 0,32 0,020 ± 0,01 1,13 ± 0,45 
A8 68,8% 0,55 ± 0,19 0,02 ± 0,01 1,46 ± 0,52 

Povrchové vody 
A9 53,4% 0,10 ± 0,04 0,003 ± 0,002 0,14 ± 0,05 

A10 60,3% 0,12 ± 0,04 0,003 ± 0,002 0,18 ± 0,06 
A11 43,1% 0,08 ± 0,04 0,004 ± 0,003 0,12 ± 0,05 
A12 64,6% 0,10 ± 0,03 0,003 ± 0,002 0,10 ± 0,04 
A13 99,3% 0,11 ± 0,04 0,004 ± 0,002 0,16 ± 0,05 
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Tabuľka č. P-8.2 Hmotnostná aktivita izotopov uránu vo vzorkách pôdy a biologického materiálu z oblasti 
Novoveskej Huty. 

  
238U 

[Bq.kg-1] 
235U 

[Bq.kg-1] 
234 U 

[Bq.kg-1] 
F1 92,1% 25,40 ± 8,51 0,52 ± 0,26 26,70 ± 8,93 

F2 75,8% 22,95 ± 8,10 0,63 ± 0,36 46,10 ± 15,66 

F3 100% 1824,51 ± 959,86 13,48 ± 7,72 1631,27 ± 1038,51 

F4 87,5% 36,58 ± 11,89 0,72 ± 0,25 36,85 ± 11,98 

F5 64,5% 51,41 ± 22,17 2,24 ± 1,19 49,18 ± 21,32 

F6 68,0% 34,95 ± 12,95 0,75 ± 0,26 27,96 ± 10,63 

F7 99,7% 34,33 ± 12,93 0,36 ± 0,13 35,05 ± 13,18 

F8 88,6% 34,74 ± 13,07 0,91 ± 0,57 34,93 ± 13,14 

F9 91,7% 16,31 ± 6,75 0,59 ± 0,21 20,82 ± 8,35 

F10 79,8% 14,26 ± 6,05 0,81 ± 0,37 19,48 ± 7,92 

F11 39,4% 44,79 ± 25,34 0,91 ± 0,48 53,93 ± 29,84 

F12 98,9% 2565,99 ± 1179,15 215,71 ± 153,22 2619,92 ± 1714,15 

F13 40,5% 5044,18 ± 1414,59 149,33 ± 24,49 4778,71 ± 1140,17 

F14 100 % 3653,51 ± 1059,53 20,22 ± 12,26 3417,58 ± 1395,49 

F15 60,7% 170,69 ± 56,49 5,73 ± 2,51 158,00 ± 52,34 

F16 30,2% 818,38 ± 258,57 16,23 ± 9,93 594,94 ± 333,61 

F17 62,7% 63,74 ± 21,28 1,66 ± 0,83 59,84 ± 20,02 

F18 100% 5908,78 ± 904,37 69,33 ± 17,04 5592,93 ± 1264,67 

F19 100% 10589,16 ± 1987,15 147,07 ± 33,44 9510,64 ± 1852,89 

F20 57,7% 330,30 ± 184,39 14,45 ± 6,87 367,85 ± 104,96 

F21 58,7% 749,19 ± 410,67 36,59 ± 13,16 729,93 ± 400,21 

F22 100% 162,02 ± 53,30 2,39 ± 1,17 161,78 ± 53,23 

F23 41,2% 7441,83 ± 1468,76 53,93 ± 12,65 7107,48 ± 1529,30 

F24 45,1% 1340,97 ± 534,60 14,38 ± 5,05 1130,65 ± 615,87 

F25 93,9% 9,79 ± 2,96 0,36 ± 0,19 11,20 ± 3,37 

F26 95,1% 25,44 ± 7,61 0,90 ± 0,36 27,11 ± 8,11 

F27 53,9% 1,83 ± 0,64 0,07 ± 0,03 1,70 ± 0,60 

F28 82,0% 0,28 ± 0,09 0,01 ± 0,001 0,30 ± 0,10 

F29 35,1% 27,62 ± 7,90 0,32 ± 0,12 27,26 ± 12,02 
*MDA = 0,0008 Bq 
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PRÍLOHA 9 
 

VÁKUOVÝ BOX 
 
Pre zabezpečenie regulácie plynulosti a rýchlosti prietoku premývacích roztokov jednou 

z možných alternatív je použitie podtlakových systémov – vákuových boxov. 

Ako pri každom zariadení používanom v laboratórnej praxi, aj používanie vákuových box 

vyžaduje dodržiavať jednotlivé laboratórne a bezpečnostné postupy, aby použitie vákuového 

boxu bolo efektívnym prínosom pre laboratórnu prax. 

 

 
Obrázok č. P-8.1: Kompletná, zapojená aparatúra vákuového boxu. 

 

Popis aparatúry a jej jednotlivých častí. 

 

Zásobná nádržka: (Cartridge reservoirs ) – Zásobníky na reakčné roztoky o objeme 

10 ml alebo 20 ml . 

Vákuový box: (Eichrom vacuum box system) – komerčne dostupné sú vákuové boxy 

s 12 alebo 24 pracovnými otvormi. Pri separáciách prevádzaných 

na KjCh sa používa box s 12 pracovnými otvormi.  

Zásobná patróna so sorbentom: (Eichrom Resin cartridge- prepackaged cartridge) – 

Firmou Eichrom komerčne dodávané extrakčné sorbenty 

s veľkosťou častíc 50-100 μ v uzavretých patrónoch (catridgoch) 

pripravených na okamžité použitie. 

Vnútorné puzdro vákuového boxu: (Inner liner ) – vnútorné puzdro vákuového boxu, 

predstavuje pasívnu ochranu čerpadla pred poškodením pri 
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nekontrolovanom úniku reakčných roztokov vo vnútri vákuového 

boxu. 

Stojan na centrifugačné skúmavky: (Inner centrifuge tube rack) – vnútorný stojan 

vákuového boxu na centrifugačné skúmavky slúžiace na záchyt 

eluovaných roztokov. 

Vákuová pumpa čerpadlo: (Pump suggested)– odstredivé vákuové rotačné čerpadlo 

s reguláciou výkonu potrebné na odsávanie vzduchu. 

Vákuové zátky: (Vacuum manifold plugs) – slúžia na hermetické uzavretie nepoužívaných 

pracovných otvorov, ktoré je nevyhnutné pre dosiahnutie podtlaku 

v systéme. Zátky sa upevňujú do bielej (vnútornej) špičky 

kombinovaného hrotu vákuového boxu. 

Biele vnútorné špičky: (White Inner Tips) – vnútorná časť kombinovanej špičky, ktorá sa 

upevňuje do pracovného otvoru vákuového boxu. Do bielej špičky sa 

upevňujú patróny so sorbentami. 

Žlté vonkajšie špičky: (Yellow Outer Tips) – Vonkajšia časť kombinovanej špičky, 

slúžiaca ako utesňovací nosič na umiestnenie vnútornej špičky do 

vákuového boxu. 

Manometer: (Vacuum gauge) – slúži na reguláciu hodnoty podtlaku vo vnútri vákuového 
boxu. 

 
 
 


