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ABSTRAKT 

 
STRIŠOVSKÁ, Jana: Nové rádiochemické metódy stanovenia 

237
Np a 

241
Pu s použitím 

extrakčnej chromatografie. Dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie. Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Kuruc, 

CSc. Konzultant: RNDr. Dušan Galanda, PhD. Bratislava: PriF UK, 2013. 145 strán. 

 

Dizertačná práca bola zameraná na vypracovanie novej metodiky určenej na separáciu 

antropogénnych transuránových rádionuklidov 
237

Np a 
241

Pu z rôznych druhov matríc. 

Analytické metódy použité v tejto štúdii boli založené na extrakčnej chromatografii 

a boli optimalizované podľa typu vzorky. Navrhnutá rádiochemická procedúra je 

kombináciou dvoch algoritmov, ktoré predstavujú separáciu rádionuklidov na sorbente 

TEVA
®
 resin a TRU resin od firmy Eichrom Technologies LLC. 

239
Np a 

237
Np boli 

selektívne zachytávané na sorbente TEVA
®
 resin v oxidačnom stupni 4+. TRU resin bol 

použitý pre očistenie plutóniovej frakcie od interferujúceho rádionuklidu Am. 

Experimentálne sa stanovili rádiochemické výťažky separácie rádionuklidov Np a Pu 

použitím stopovacích rádionuklidov 
239

Np a 
242

Pu. Pred každou rádiochemickou 

analýzou bol pripravený stopovací rádionuklid 
239

Np separáciou z materského 

rádionuklidu 
243

Am, ktorý je v rádioaktívnej rovnováhe s 
239

Np. Priemerný výťažok 

chemickej separácie pre 
239

Np pri energii 277 keV bol 69,3% a pri 228 keV bol 65,9%. 

Vzorky NPL AH-B08069 (2008), ktoré obsahujú zmes alfa-rádionuklidov, slúžili na 

modifikáciu a optimalizáciu separačnej metódy, ktorá bola využitá na separáciu Np a Pu 

v modelových vzorkách. Separačná metóda poskytla vysoké rádiochemické výťažky 
239,240

Pu (95,0 ± 3,5)% a pre 
237

Np (87,9 ± 3,0)%. Spoľahlivosť metódy bola overená 

aplikovaním nami modifikovaných separačných postupov na referenčnom materiáli 

IAEA–375 a IAEA–414 poskytovaných International Atomic Energy Agency (IAEA). 

Nami získané experimentálne výsledky a vypočítané hmotnostné aktivity sú v zhode 

s hodnotami deklarovanými IAEA. Finálnou separačnou procedúrou sa analyzovali 

vzorky kontaminovanej zeminy, ktorá je dočasne uložená v areáli Jadrovej elektrárne 

A1 Jaslovské Bohunice, v nich bola stanovená hmotnostná aktivita sledovaných 

rádionuklidov. 

 

Kľúčové slová: alfa-spektrometria, extrakčná chromatografia, neptúnium-237, 

plutónium-241, pôda    
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ABSTRACT 

 
STRIŠOVSKÁ, Jana: New radiochemical methods for determination of 

237
Np a 

241
Pu 

using extraction chromatography. Thesis. Comenius University in Bratislava, Faculty of 

Natural Sciences, Department of Nuclear chemistry. Supervisor: doc. RNDr. Jozef 

Kuruc, CSc. Consultant: RNDr. Dušan Galanda, PhD. Bratislava: FNS CU, 2013. 145 

pages. 

 

Thesis was focused on the development of a new methodology for the separation of 

anthropogenic transuranium radionuclides 
237

Np a 
241

Pu from different kinds of 

matrices. The analytical methods used in this study were based on extraction 

chromatography and were optimized according to the sample type. The proposed 

radiochemical procedure is a combination of two algorithms, which represent the 

separation of radionuclides by using extraction chromatographic sorbents TEVA
®
 resin 

and TRU resin supplied by Eichrom Technologies LLC. 
239

Np a 
237

Np were selectively 

captured on sorbent TEVA
®
 resin in oxidation state 4+. TRU resin was used for 

purification of plutonium fraction from interfering americium radionuclide. 
242

Pu 

and 
239

Np radionuclides as tracers have been used to monitor the radiochemical yields 

of separation. Before every radiochemical separation tracer radionuclide 
239

Np was 

obtained by separation from the parent radionuclide 
243

Am, which is in radioactive 

equilibrium to 
239

Np. The average yield of chemical separation was 69,3% for 
239

Np at 

277 keV energy line and 65,9% at 228 keV energy line. The NPL AH-B08069 (2008) 

samples which consist of the mixture of alpha-radionuclides were used for the 

modification and optimization of separation method used for separation of Np and Pu in 

model samples. This method provided high radiochemical yields of 
239,240

Pu (95,0 ± 

3,5)% and 
237

Np (87,9 ± 3,0)%.. Reliability of the method was verified by applying our 

modified separation procedures on reference materials IAEA-375 and IAEA-414 

supplied by International Atomic Energy Agency. A good agreement between the results 

is obtained by this procedure and the certified values were found. Samples of 

contaminated soils from the area of Nuclear power plant A1 Jaslovské Bohunice which 

is stored temporarily before disposal were analyzed using developed separation 

procedure. Specific activity of investigated radionuclides was determined in these 

samples. 

 

Key words: alpha spectroscopy, extraction chromatography, neptunium-237, 

plutonium-241, soil 
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PREDHOVOR 

 

Prítomnosť rádionuklidov v životnom prostredí, ako dôsledok skúšok jadrových 

zbraní, nehôd na jadrových reaktoroch, ale aj z prepracovania jadrového paliva, vedie 

stále k rastúcim obavám verejnosti z potenciálnej rádioaktívnej kontaminácie, či už 

zdravia jednotlivcov alebo životného prostredia. Aktinoidy sú považované  

za najnebezpečnejšie rádionuklidy z dôvodu ich vysokej rádiologickej a chemickej 

toxicity i dlhej doby polpremeny. Vo všeobecnosti sú transuránové prvky dlhožijúce, 

preto sa zaraďujú medzi dlhodobé kontaminanty v životnom prostredí, ktoré môžu 

meniť svoju mobilitu v priebehu času. Kontaminanty ako plutónium a neptúnium sú 

extrémne toxické a nepriaznivo pôsobia na organizmus človeka. Z dôvodu zvyšovania 

výroby energie jadrovými reaktormi je dôležité stanovenie týchto rádionuklidov 

v environmentálnych vzorkách. Záujem o stanovenie 
237

Np a 
241

Pu vyplýva z ich 

relatívne vysokých mobilít v jednotlivých zložkách životného prostredia.   

Neptúnium a plutónium, s atómovým číslom 93 a 94, sú dôležité transuránové 

prvky. Neptúnium má 23 izotopov s nukleónovými číslami od 225 do 244 a plutónium  

20 izotopov s nukleónovým číslom od 228 až 247. Medzi najrozšírenejšie izotopy 

plutónia a neptúnia, ktoré sa vyskytujú v životnom prostredí, patrí 
238

Pu, 
239

Pu, 
240

Pu, 

241
Pu a 

237
Np. Okrem beta-emitujúceho rádionuklidu 

241
Pu, sú pre všetky izotopy 

charakteristické alfa-premeny s dlhou dobou polpremeny T1/2. Plutónium a neptúnium 

sú ľahko deponovateľné v pečeni alebo v kostiach. Aj keď aktivita 
237

Np je relatívne 

nízka, kvôli jeho dlhej dobe polpremeny T1/2 = 2,144 x 10
6
 r bude prevládať vo väčšine 

jadrového odpadu niekoľko sto rokov. Neptúnium je pomerne mobilný prvok 

v životnom prostredí, to znamená, že sa môže šíriť aj v podzemných vodách, čo môže 

byť problémom pri navrhovaní  úložiska pre stredne a vysokoaktívnych odpadov. 

Presné, spoľahlivé a rýchle analytické metódy s nízkym detekčným limitom  

pre stanovenie aktinoidov, ktorých koncentrácia je v biologických vzorkách (moč, 

exkrementy) a vo vzorkách životného prostredia (pôda, voda, sedimenty, atď.)  

na nízkych úrovniach, sú potrebné nielen z dôvodu monitorovania zdravotného stavu 

obyvateľstva, ale aj v reakcii na rádiologické a nukleárne núdzové situácie  

na poskytnutie adekvátnej informácie pre rýchly populačný skríning a zhodnotenie 

rádioaktívneho znečistenia životného prostredia. 
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Odber vzoriek, ich zakoncentrovanie a príprava na meranie sú parametre 

dôležité nielen v teréne, ale aj v laboratóriu. Rádiochemická analýza by mala byť 

vykonaná tak, aby získané výsledky boli pre daný študovaný materiál reprezentatívne. 

Analýza zahŕňa techniky, ktoré sú vyvíjané s cieľom redukcie množstva vzorky 

potrebnej pre analýzu, a zároveň, aby bolo možné odseparovať študované rádioaktívne 

prvky od interferujúcich rádionuklidov.  

Rádiochemické separácie zahŕňajúce tradičné metódy separácie prvkov 

(zrážanie, iónová výmena, rozpúšťadlová extrakcia) boli využívané od začiatku vývoja 

rádiochemických analýz. Novou metódou, ktorá sa pre účely týchto analýz začala 

využívať v 90. rokoch minulého storočia  je extrakčná chromatografia, ktorá kombinuje 

rozpúšťadlovú extrakciu ako separačnú metódu s chromatografickou technikou, ktorá sa 

využívala pre metódu iónovej výmeny. Extrakčná chromatografia sa javí ako 

alternatívna metóda k rozpúšťadlovej extrakcii z dôvodu jej jednoduchosti, nízkych 

nákladov a jednoduchej automatizácie. Táto metóda je veľmi nápomocnou pri príprave 

vzoriek a dnes sa bez nej laboratória nezaobídu. Je široko využívaná pri príprave 

vzoriek na meranie, či už na izoláciu, zakoncentrovanie alebo sanáciu. Rozvoj 

selektívnejších a pre použitie jednoduchších sorbentov vedie k zjednodušeniu 

pracovných postupov a zníženiu rizika vzniku chýb počas analýzy. Extrakčná 

chromatografia má mnoho výhod v porovnaní s tradičnými separačnými technikami 

(napr. rozpúšťadlová extrakcia) ako napríklad: vysoké rádiochemické výťažky analytu, 

koncentrácia analytu, vysoko čisté výťažky, možnosť simultánne extrahovať analyty 

v širokej škále polarity, jednoduchá automatizácia, kompatibilita s inštrumentálnou 

analýzou a zníženie použitého množstva organických rozpúšťadiel.  

Na stanovenie 
237

Np, ktoré patrí medzi alfa-žiariče, sa najčastejšie využívajú 

metódy alfa-spektrometrie. Vzhľadom k jeho nízkej koncentrácii v environmentálnych 

vzorkách je dôležité zakoncentrovanie neptúnia a jeho kompletná separácia od 

interferujúcich rádionuklidov, aby bolo možné jeho stanovenie práve  

alfa-spektrometriou. Z dôvodu jeho dlhej doby polpremeny T1/2 = 2,144 x 10
6
 r sa 

používajú na stanovenie neptúnia aj hmotnostné spektrometrické metódy, konkrétne 

AMS, ICP-MS alebo GDMS. Na stanovenie 
241

Pu, ktorý patrí medzi beta-žiariče, sa 

používa kvapalinová scintilačná spektrometria alebo tiež alfa-spektrometria meraním 

jeho dcérskeho produktu 
241

Am. Hmotnostná spektrometria sa môže použiť na zistenie 
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izotopového pomeru  
241

Pu/
239

Pu, ale na stanovenie 
241

Pu je nepostačujúca kvôli jeho 

krátkej dobe polpremeny T1/2 = 14,290 r.  
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ÚVOD 

 

Súčasný trend v oblasti rádiochemickej analýzy kladie dôraz na vývoj 

spoľahlivých a presných metód určených na stanovenie ťažko merateľných 

rádionuklidov. Potreba rádiochemickej analýzy vzoriek zo životného prostredia opäť 

vystúpila do popredia po závažnej havárii jadrovej elektrárne Fukushima Daiichi v roku 

2011 z dôvodu monitorovania jednotlivých environmentálnych zložiek. 

Stanovenie rádionuklidov je časovo náročné a nákladné, pričom hlavne pôda 

patrí medzi najkomplikovanejšie matrice. Je preto nevyhnutné venovať čas štúdiu 

metód stanovenia, charakteristike a separácii rádionuklidov, ako aj výberu 

najefektívnejších postupov pri týchto stanoveniach. Ciele dizertačnej práce sú zamerané 

na separáciu a stanovenie dlhožijúcich rádionuklidov 
237

Np a 
241

Pu v rôznych matriciach 

použitím už existujúcich separačných metód, ale aj s využitím nových metodík 

zvyšujúcich efektívnosť separačných postupov.  

Modelové experimenty poslúžili v našom prípade na vývoj rádioanalytickej 

metódy stanovenia 
237

Np a 
241

Pu a na optimalizáciu parametrov separačných postupov. 

Na separáciu jednotlivých rádionuklidov sa použila metóda extrakčnej chromatografie 

s využitím sorbentov TEVA
®
 resin a TRU resin od firmy Eichrom Technologies LLC. 

Na sledovanie rádiochemických výťažkov sa použili stopovacie rádionuklidy, konkrétne 

239
Np a 

242
Pu. Stopovací rádionuklid 

239
Np sa pred každou rádiochemickou analýzou 

pripravil separáciou z 
243

Am metódou extrakčnej chromatografie použitím sorbentu 

TEVA
®

 resin. Na stanovenie spomínaných rádionuklidov sa použila alfa-, beta- a gama-

spektrometria.  

Modifikácia súčasných separačných metód, ktoré sa použili na stanovenie 
237

Np 

a 
241

Pu, zahŕňa optimalizáciu krokov rádiochemickej analýzy, testovania rôznych 

činidiel a reakčných podmienok. Experimentálne sa stanovili rádiochemické výťažky 

a hmotnostné aktivity 
237

Np a 
241

Pu v rôznych environmentálnych vzorkách. 

Spoľahlivosť metódy bola overená aplikovaním nami modifikovaných separačných 

postupov na referenčné vzorky s označením IAEA–375 a IAEA–414 poskytované 

Medzinárodnou agentúrou pre atómovu energiu, v ktorých sú deklarované aktivity 

sledovaných rádionuklidov. Finálna separačná procedúra bola použitá pri analýze 

vzoriek kontaminovanej zeminy, ktorá je dočasne uložená v areáli Jadrovej elektrárne 

A1 Jaslovské Bohunice  
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Štruktúra práce sa hierarchicky odvíja od stanovených cieľov. Pre ich objasnenie 

je práca rozdelená do piatich logicky na seba nadväzujúcich kapitol. Prvá kapitola 

oboznamuje čitateľov o cieľoch dizertačnej práce. Kapitola 2 sa venuje problematike, 

ktorá je riešená v tejto dizertačnej práci. Stručne sú charakterizované prvky neptúnia 

a plutónia, ich fyzikálne a chemické vlastnosti, ako aj ich správanie sa v životnom 

prostredí. V tejto časti práce sú zosumarizované metódy stanovenia neptúnia a plutónia 

z rôznych druhov vzoriek z environmentálneho prostredia, či už tradičnými metódami 

používanými na separácie prvkov (zrážanie, iónová výmena, rozpúšťadlová extrakcia), 

pričom veľká časť je venovaná v súčasnosti najviac prezentovanej metóde - extrakčnej 

chromatografii.  V kapitole 3 sú popísané používané metodiky pracovných postupov, 

vrátane materiálov a detekčných zariadení, ktoré sa vo vedeckom výskume využili  

na splnenie vytýčených cieľov. V kapitole 4 sú prezentované experimentálne dosiahnuté 

výsledky práce, ktoré sa týkajú prípravy stopovacieho rádionuklidu 
239

Np, modifikácie 

a optimalizácie procesu určeného na separáciu rádionuklidov Np a Pu na modelových 

vzorkách, ako aj aplikovateľnosť vyvinutého separačného postupu na reálne vzorky 

životného prostredia. 

Predkladaná dizertačná práca, ktorej vedecký výskum bol realizovaný  

na Katedre jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, bola finančne podporená Grantom Univerzity Komenského č. 

UK/297/2010 - „Nové rádiochemické metódy stanovenia 
237

Np a 
241

Pu s použitím 

extrakčnej chromatografie”. 
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1 CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Ciele dizertačnej práce sú zamerané na vypracovanie novej metodiky určenej na 

separáciu rádionuklidov 
237

Np a 
241

Pu z rôznych druhov matríc využitím  

extrakčno-chromatografických metód. Stanovením týchto rádionuklidov sa zabezpečí 

sledovanie vplyvu jadrových elektrární, konkrétne kontaminácia životného prostredia 

rádionuklidmi 
237

Np a 
241

Pu.  

Ciele dizertačnej práce sa orientujú na: 

 prípravu stopovacieho rádionuklidu 
239

Np z 
243

Am, ktorý sa použije  

na stanovenie rádiochemického výťažku neptúnia 

 modifikáciu a optimalizáciu procesu určeného na separáciu 

rádionuklidov neptúnia a plutónia v modelových vzorkách 

 štúdium vplyvu oxidačných a redukčných činidiel na oxidačné stupne 

neptúnia a plutónia 

 rádiochemické odstránenie interferujúcich rádionuklidov (U, Am, Th) 

 kvantitatívne stanovenie neptúnia a plutónia vo vzorkách referenčného 

materiálu IAEA–375, IAEA–414 a vo vzorkách kontaminovanej zeminy 

z areálu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice aplikovaním  

extrakčno-chromatografických metód  
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2 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

 

2.1 Neptúnium 

Na jar roku 1939 Edwin McMillan, ktorý pracoval na Kalifornskej univerzite  

v Berkeley, sa pokúsil zmerať energie, ktoré boli transportované žiarením emitovaným 

dvoma fragmentmi pochádzajúcimi z jadrovej reakcie uránu iniciovanej interakciou  

s neutrónmi. Umiestnil tenkú vrstvu oxidu uránu na jednu časť papiera. Ďalej naskladal 

veľmi tenké hárky cigaretového papiera kvôli zastaveniu a zbieraniu uránových 

fragmentov. Počas svojich experimentov zistil prítomnosť ďalšieho rádioaktívneho 

produktu reakcie. Predpokladal, že produkt vznikol záchytom neutrónu    
   . V roku 

1940 McMillian a Abelson identifikovali nový prvok s atómovým číslom 93, čiže 

    
    a vzniká nasledujúcimi reakciami: 

    
             

    
  

       
    

  

       
                (1) 

Neptúnium, prvok za uránom, bol pomenovaný podľa planéty Neptún (Loveland, 2006). 

Wahl a Seaborg (Wahl, 1948) objavili dlhožijúci izotop 
237

Np (T1/2 = 2,144.10
6
 r) 

v roku 1942, ktorý vzniká v jadrovom reaktore jadrovými reakciami ako: 

    
              

    
  

       
     (Wahl, 1948)             (2) 

    
              

            
    

  

       
      (Choppin, 2002)                   (3) 

237
Np sa používa ako terč pre výrobu 

238
Pu podľa nasledujúcej reakcie: 

     
              

    
  

      
                 (4) 

 Doba polpremeny T1/2 
237

Np je veľmi krátka v porovnaní s vekom Zeme, preto 

sa nachádza iba v stopových množstvách v mineráloch obsahujúcich urán, v ktorých sa 

tvorí nepretržite záchytom neutrónov.   
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2.1.1 Izotopy neptúnia 

Zo všetkých izotopov neptúnia sú iba tri izotopy, ktoré majú dlhú dobu 

polpremeny, neptúnium-235, neptúnium-236 a neptúnium-237. Ostatné izotopy majú 

dobu polpremeny T1/2 menšiu ako 5 dní (Tabuľka 1). 
237

Np je najrozšírenejším 

izotopom spomedzi ostatných izotopov neptúnia, vyznačuje sa dlhou dobou polpremeny 

T1/2 = 2,144.10
6
 r a premieňa sa hlavne vyžiarením alfa-častíc na 

233
Pa. 

235
Np má dobu 

polpremeny T1/2 = 396,1 d a premení sa na 
235

U elektrónovým záchytom. V podstate 

235
Np, ktoré sa vyprodukovalo pred viac ako 20 rokmi, sa úplne premenilo. 

236
Np má 

dobu polpremeny T1/2 =  154.10
3
 r a charakterizuje ho emisia beta-častíc a elektrónový 

záchyt (Argonne National Laboratory, EVS, 2005 a).  

Tabuľka 1 Základné charakteristiky izotopov neptúnia (Tuli, 2005; Korea atomic   

energy research institute, 2000) 

Izotopy 

neptúnia 

T1/2 Spôsob premeny Produkt 

premeny 

Energia premeny 

[MeV] 
225

Np > 2 s α 
221

Pa 8,790 
226

Np 35 ms α 
222

Pa 8,200 
227

Np 0,51 s α 
223

Pa 7,816 
228

Np 61,4 s EZ (60%) 

α (40%) 

228
U 

224
Pa 

4,480 

7,420 
229

Np 4,0 min α (68%) 

EZ (32%) 

225
Pa 

229
U 

7,010 

2,560 
230

Np 4,6 min EZ (≤97%) 

α (≥3%) 

230
U 

226
Pa 

3,610 

6,780 
231

Np 48,8 min EZ (98%) 

α (2%) 

231
U 

227
Pa 

1,840 

6,370 
232

Np 14,7 min EZ 
232

U 2,700 
233

Np 36,2 min EZ 

α (≤1.10
-3

%) 

233
U 

229
Pa 

1,230 

5,830 
234

Np 4,4 d EZ 
234

U 1,810 
235

Np 396,1 d EZ 

α (0,0026%) 

235
U 

231
Pa 

0,124 

5,192 
236

Np 154.10
3
 r EZ (87,30%) 

β
-
 (12,5%) 

α (0,16%) 

236
U 

236
Pu 

232
Pa 

0,940 

0,490 

5,020 
236m

Np 22,5 h EZ (52,00%) 

β
-
 (48,00%) 

236
U 

236
Pu 

1,000 

0,550 
237

Np 2,144.10
6
 r α 

SŠ (≤2.10
-10

%) 

223
Pa 4,959 

238
Np 2,117 d β

-
 

238
Pu 1,292 

239
Np 2,356 d β

-
 

239
Pu 0,722 

240
Np 61,9 min β

-
 

240
Pu 2,200 

240m
Np 7,22 min β

- 
(99,89%) 

IP (0,12%) 

240
Pu 2,200 

241
Np 13,9 min β

-
 

241
Pu 1,310 
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Izotopy 

neptúnia 

T1/2 Spôsob premeny Produkt 

premeny 

Energia premeny 

[MeV] 
242

Np 2,2 min β
-
 

242
Pu 2,700 

242m
Np 5,5 min β

-
 

242
Pu 2,700 

243
Np 1,85 min β

-
 

243
Pu 2,170 

244
Np 2,29 min β

-
 

244
Pu 3,400 

 

 

 

 

 





  

 

 



 

   



             

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      

    

 

 



 

 

 

 

 

Obrázok 1 Schéma neptúniového premenového radu  

 

    
    

 

2,14.106 r 

    
    

 

27 d 

   
    

 

159 200 r 

    
    

 

734 r 

    
    

 

15 d 

    
    

 

10 d 

    
    

 

5 min 

    
    

 

32,3 s 

    
    

 

4,2 s 

    
    

 

2,2 min 

    
    

 

3,25 min 

    
    

 

46 min 

    
    

 

1,9.1019 r 

min 

    
    

 

stabilný 



 

26 

 

Teoreticky bol predpovedaný a neskôr aj experimentálne realizovaný neptúniový 

rad (4n + 1), ktorý formálne začína 
237

Np a končí 
239

Bi (Obrázok 1). Na Obrázku 2 sú 

znázornené najvýznamnejšie excitované stavy gama-prechodov 
233

Pa, vznikajúce 

v dôsledku alfa-premeny 
237

Np. 

 

 

Obrázok 2 Excitované stavy 
233

Pa, vznikajúce rádioaktívnou premenou 
237

Np  

(Akovali, 1990 a) 

 

2.1.2 Stopovacie rádionuklidy pre 237Np 

Vzhľadom na alfa-premenu 
237

Np a jeho relatívne nízku koncentráciu  

v environmentálnych vzorkách, chemická separácia neptúnia od interferujúcich 

rádionuklidov musí byť absolútne dokončená pred samotným meraním. Presné 

stanovenie 
237

Np vyžaduje použitie stopovacieho rádionuklidu, ktorý je vhodný na 

sledovanie jeho rádiochemického výťažku počas chemickej separácie. V ideálnom 

prípade by stopovacie rádionuklidy mali mať rovnaké chemické správanie ako analyty. 

Avšak v prípade 
237

Np taký ideálny stopovací rádionuklid neexistuje. 
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Potenciálnym stopovacím rádionuklidom pre stanovenie 
237

Np je 
235

Np (T1/2 = 

396,1 d) (Harvey, 1987). Presná detekcia 
235

Np nie je realizovateľná použitím ICP-MS 

kvôli izobarickým interferenciám a krátkej dobe polpremeny T1/2 
235

Np. Prítomnosť 

237
Np ako nečistoty v stopovacom rádionuklide 

235
Np a potreba pridať dostatočné 

množstvo 
235

Np, s cieľom aby sa mohol získať spoľahlivý signál v zašumenej 

nízkoenergetickej oblasti spektra beta pochádzajúceho z LSC, nastavuje vysoké nároky 

na analytické procedúry (Salminen, 2009). 

236
Np (T1/2 = 154.10

3
 r) je ďalším potenciálnym stopovacím rádionuklidom. 

Premieňa sa emisiou beta-žiarenia (12,5%), elektrónovým záchytom (87,3%) a emisiou 

alfa-žiarenia (0,16%) (Tuli, 2005). V dôsledku jeho dlhej doby polpremeny, nízkej 

špecifickej aktivity a nízkej pravdepodobnosti alfa-premeny 
236

Np nie je ideálnym 

stopovacím rádionuklidom na stanovenie 
237

Np pomocou alfa-spektrometrie.   

Rádiochemický výťažok 
237

Np sa monitoruje pridaním stopovacieho 

rádionuklidu 
239

Np (Lindhal, 2004; Lee, 2007), ktorý má dobu polpremeny T1/2 = 2,3565 

d. 
239

Np vzniká alfa-premenou: 

    
        

                                           (5) 

243
Am patrí medzi dlhožijúce alfa-žiariče a má dobu polpremeny T1/2 = 7370 r. 

Rádioaktívna rovnováha tohto páru je dosiahnutá po uplynutí desaťnásobku doby 

polpremeny 
239

Np (23,6 d). Separácia neptúnia a amerícia vychádza z poznatkov o ich 

odlišných chemických vlastnostiach, čo umožňuje, že môžu byť od seba ľahko 

separované.  

 

2.1.2 Neptúnium v životnom prostredí 

 Neptúnium je aktinoid, ktorý je produkovaný ľudskou činnosťou a v prírode sa 

bežne nevyskytuje, s výnimkou veľmi nepatrných množstiev izotopov 
237

Np a 
239

Np, 

ktoré boli zistené v blízkosti uránových rúd, kde sa tvoria priebežne ako výsledok 

interakcie 
238

U s neutrónmi zo spontánneho štiepenia 
235

U (Katz, 1986). Neptúnium sa 

dostalo do životného prostredia v dôsledku explózií jadrových zbraní (v Hirošime a 

Nagasaki) a skúšok jadrových zbraní, ako aj následkom havárií na jadrovo-

energetických zariadeniach. Neptúnium je prítomné aj vo vyhorenom jadrovom palive, 

vo vysokoaktívnych odpadoch pochádzajúcich z prepracovaného vyhoreného jadrového 



 

28 

 

paliva a aj v rádioaktívnych odpadoch, vznik ktorých je spojený s činnosťou reaktora. 

V dôsledku preniknutia neptúnia do životného prostredia sa uskutočňujú merania jeho 

koncentrácie v prostredí.  

 V prírode sa neptúnium zvyčajne vyskytuje vo forme oxidu, ale je prítomný aj 

v iných chemických formách. Vo všeobecnosti je transportovateľnejší než iné 

transuránové prvky a môže sa transportovať s presakujúcou vodou do podkladových 

vrstiev pôdy. Neptúnium sa udržiava na pôdnych časticiach a ľahko sa zachytáva  

v rastlinách, v ktorých sú hodnoty koncentrácie podobné pôdnym koncentráciám 

(Argonne National Laboratory, EVS, 2005 a). 

 Najväčší dopad na životné prostredie majú dva izotopy, a to 
237

Np a 
239

Np, avšak 

ich vplyv na prostredie je odlišný. 
239

Np je súčasťou rádioaktívneho spádu a taktiež sa 

dostáva do životného prostredia z jadrových zariadení, ale jeho doba polpremeny T1/2 je 

iba 2,356 d, to znamená, že nemá dlhodobý účinok v prírode. Prítomnosť 
239

Np sa 

identifikovala v pôde v bezprostrednom okolí miesta testovania zbraní a taktiež vo vode 

a v sedimentoch z jadrových zariadení (Coughtrey, 1984). Na druhej strane 
237

Np má 

dlhú dobu polpremeny T1/2 =  2,144.10
6 

r a neustále sa hromadí, pretože vzniká 

reakciou:  

241
Pu (T1/2 = 14,4 r) 

  

   
241

Am (T1/2 = 433 r) 
 
  

237
Np          (6) 

241
Pu sa do životného prostredia dostalo hlavne počas skúšok jadrových zbraní 

v atmosfére. 
237

Np je produktom činnosti jadrového reaktora pri výrobe energie 

v jadrových elektrárňach a z tohto dôvodu je zaradený medzi izotopy, ktoré tvoria 

nebezpečnú zložku dlhožijúcich rádioaktívnych odpadov (Vyhláška ÚJD SR č. 47/2006 

Zb. z. SR).  

 

2.1.3 Neptúnium v ľudskom tele 

 Neptúnium sa dostáva do ľudského organizmu ingesciou a inhaláciou a počas 

niekoľkých dní sa vylučuje z tela a väčšinou nezasiahne krvné riečisko. Len nepatrné 

množstvo prijatého ingesciou do organizmu sa vstrebáva do krvi. Z pľúc alebo z čriev 

sa okolo 50% neptúnia, ktoré vstupuje do krvného riečiska, ukladá v kostre, okolo 10% 

sa uloží v pečeni, okolo 5% v ostatných mäkkých tkanivách a zvyšok je vylučovaný 

predovšetkým močom. Biologická doba polpremeny TB v kostre je okolo 50 rokov a  



 

29 

 

v pečeni 20 rokov. Množstvo Np uložené v pečeni a v kostre závisí od veku jednotlivca, 

so zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje absorpcia v pečeni. Neptúnium sa ukladá najprv na 

povrchu kostí a pomaly sa prerozdeľuje do celého objemu kostí. Hlavným zdravotným 

rizikom je vznik rakoviny vyplývajúcej z ionizujúceho žiarenia emitovaného izotopmi 

neptúnia uloženého na povrchu kostí a v pečeni (Argonne National Laboratory, EVS, 

2005 a).  

 

2.1.4 Chémia neptúnia 

Neptúnium je schopné existovať v nasledujúcich oxidačných stupňoch: Np
7+

, 

Np
6+

, Np
5+

, Np
4+

 a Np
3+

 ako v tuhom skupenstve, tak aj vo vodnom roztoku. Np
7+
, ktoré 

dosahuje najvyšší oxidačný stupeň, je silné oxidačné činidlo, hlavne v kyslom prostredí. 

Np
6+ 

patrí medzi silné oxidujúce činidlá, zatiaľ čo Np
5+

 sa vyznačuje svojou vysokou 

stabilitou a nedochádza ani k disproporcionácii. Np
6+ 

je mierne redukčné činidlo a Np
3+

 

je silný reduktant, aj keď nie je schopný rozkladať vodu (Morss et al., 2006).    

 Ióny neptúnia v oxidačnom stave 3+, 4+, 5+, 6+ ľahko vytvárajú solvatované 

katióny v nukleofilných rozpúšťadlách, napríklad vo vode. Akvatované katióny 

neptúnia budú pôsobiť ako kyseliny: 

Np
n+

(H2O)g → [Np(OH)
(n-1)+

](H2O)(g-1) + H
+
          (7) 

Tendencia katiónov neptúnia hydrolyzovať sa sa znižuje v poradí: 

   Np
4+

 > Np2
2+

 > Np
3+

 > NpO2
+                                

(8) 

 V neprítomnosti komplexujúcich iónov, Np
3+ 

existuje v  kyslom prostredí ako 

hydratovaný ión Np
3+ 

fialovej farby (Obrázok 3), ktorý sa vyzráža v alkalickom roztoku 

ako nerozpustný hydroxid. Np
3+ 

je citlivé na oxidáciu a nerozpustný hydroxid Np
3+

 sa 

v prítomnosti kyslíka bude rýchlo oxidovať na Np
4+

. V absencii komplexujúcich iónov, 

Np
4+ 

existuje ako hydratovaný Np
4+ 

žltozelenej farby v silne kyslom prostredí, ktorý sa 

vyzráža ako nerozpustný, metastabilný hydroxid Np(OH)4 a v alkalickom prostredí 

pomaly prechádza do stabilnej formy NpO2. Np
5+

 je stabilné v kyslom a aj v zásaditom 

prostredí, ale hydratované ióny Np
5+

 sa vyznačujú kyslosťou, a preto okamžite reagujú 

s vodou za vzniku veľmi stabilných hydratovaných iónov (NpO2)
+
, ktoré sú prítomné 

v kyslom roztoku ako (NpO2)
+

(aq) (vodný roztok zelenej farby) a v zásaditom roztoku 
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ako rozpustné anióny hydroxidov NpO2(OH)2
-
 (vodný roztok žltej farby). Np

6+
 je 

taktiež stabilné v kyslom a zásaditom roztoku, ale Np
6+

(aq) je kyslé, aby existovalo  

vo vodnom roztoku, preto hneď reaguje s vodou a vzniká (NpO2)
2+
, ktorý je v kyslom 

prostredí prítomný ako (NpO2)
2+

(aq) (vodný roztok ružovej/ červenej farby). Nie je isté, 

či sa v zásaditom prostredí nachádza ako (NpO2)
2-

(aq) alebo NpO2(OH)2
-
(aq)  ružovej 

farby (Nilsson, 1989). Np
7+

 je stabilné v alkalickom roztoku, kým v kyslom roztoku je 

veľmi rýchlo redukované na Np
6+

 (Aupiais, 1999).  

 

 

Obrázok 3 Farby iónov neptúnia vo vodných roztokoch (CHEMIE-MASTER
®

-

Wissenstraining, 1997) 

 

Najdôležitejším anorganickým ligandom pre neptúnium je uhličitanový ión. 

Np
4+

 sa komplexuje najsilnejšie a aj (NpO2)
+
 a (NpO2)

2+
 taktiež tvoria silné uhličitanové 

komplexy (Maya, 1983; Bidoglio, 1985; Grenthe, 1986). Np
5+

 môže vytvárať ťažko 

rozpustné uhličitanové komplexy s iónmi alkalických kovov a kovov alkalických zemín 

(Allard, 1980; Lieser, 1988). Komplexujúce schopnosti iónov neptúnia sa zvyšujú 

v poradí Np
5+

 < Np
6+

 < Np
4+ 

(Patil, 1978).  
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2.1.5 Chémia, separácia a stanovenie neptúnia 

 Ďalšie vlastnosti neptúnia, či už fyzikálne alebo chemické, separácie, ale aj 

rádiochémia neptúnia sú popísané v nasledujúcich publikáciách: 

 Analitičeskaja chimija neptunija (Michajlov, 1971) 

 Analitičeskaja chimija transplutonievych elementov (Mjasoedov et al., 1972) 

 Radiochemistry of uranium, neptunium and plutonium – an updating (Roberts et al., 

1986) 

 Radiochemistry of neptunium (Burney et al., 1974) 

 The migration chemistry of neptunium (Nilsson et al., 1989) 

 The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements, Volumes 1–6. (Morss et 

al., 2011) 

 

2.2 Plutónium 

Plutónium, pomenované podľa planéty Pluto, bolo objavené ako druhý 

transuránový prvok. Bombardovaním uránu časticami s nábojom, konkrétne 

deuterónmi, použitím cyklotrónu na Kalifornskej univerzite v Berkeley, Glenn T. 

Seaborg, Edwin McMillan, Joseph W. Kennedy a Arthur C. Wahl uspeli v príprave 

nového izotopu neptúnia, 
238

Np, ktorý sa emisiou
- 
častíc premieňa na 

238
Pu podľa 

nasledujúcej jadrovej reakcie (Loveland, 2006): 

     
      

      
                    (9) 

      
   

  

      
                          (10)  

 

Plutónium je veľmi ťažký, rádioaktívny kov striebornej farby, s vysokou mernou 

hustotou (19,84 g.cm
-3

). Plutónium bolo produkované v rámci uplynulých šiestich 

desaťročiach v dôsledku ľudskej činnosti, predovšetkým na účely výroby atómových 

zbraní (Argonne National Laboratory, EVS, 2005 b), aj keď vedci našli stopové 

množstvá prirodzene sa vyskytujúceho plutónia produkovaného vo vhodných 

geologických podmienkach, ako sú prírodné reaktory (U.S. Environmenatal Protection 

Agency, 2010). V súčasnosti sa Pu používa aj ako jadrové palivo vo forme zmiešaných 

oxidov s uránom (MOX – mixed oxide fuel). V súčasnej dobe PUREX proces zahŕňa 
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technológiu prepracovávania jadrového paliva. Táto metóda je založená na selektívnej 

extrakcii v systéme kvapalina-kvapalina uránu a plutónia od štiepnych produktov 

a vedľajších aktinoidov v kyseline dusičnej s použitím 30% TBP v kerozíne. V PUREX 

procese dochádza k selektívnej extrakcii Pu
4+

 a U
6+

 z roztoku rozpusteného jadrového 

paliva. Štvorvalentné a šesťvalentné aktinoidy, ako U
6+

, Pu
4+

, Pu
6+

, Np
4+

 a Np
6+
, sú na 

rozdiel od trojvalentných a päťvalentných aktinoidov ľahšie extrahovateľné. 

 

2.2.1 Izotopy plutónia 

 Plutónium má 20 izotopov, všetky sú rádioaktívne (Tabuľka 2). Medzi 

najdôležitejšie izotopy plutónia sa zaraďujú 
238

Pu, 
239

Pu, 
240

Pu a 
241

Pu. Tieto izotopy sa 

premieňajú emitovaním alfa-častíc okrem 
241

Pu, ktorý je charakteristický emisiou  

beta-žiarenia na 
241

Am, ktorého doba polpremeny T1/2 je 430 rokov, ktoré je 

rádiotoxickejšie ako samotné 
241

Pu. Premena 
236

Pu, 
238

Pu, 
239

Pu, 
240

Pu a 
242

Pu 

spontánnym štiepením predstavuje len malé percento zo všetkých možných premien. 

242
Pu a 

244
Pu sú vo všeobecnosti prítomné v relatívne bezvýznamných koncentráciách 

(Argonne National Laboratory, EVS, 2005 b). 

Tabuľka 2 Základné charakteristiky izotopov plutónia (Tuli, 2005; Korea atomic 

energy research institute, 2000) 

Izotopy 

plutónia 

T1/2 Spôsob premeny Produkt 

premeny 

Energia premeny 

[MeV] 
228

Pu 200 ms  α 
224

U 7,950 
229

Pu >2 μs α 
225

U 7,590 
230

Pu 1,7 min α (84%) 

EZ (16%) 

226
U 7,175 

231
Pu 8,6 min EZ (≤99,8%) 

α (>0,2%) 

  

232
Pu 33,1 min EZ (80%) 

 α (20%) 

232
Np 

228
U 

1,060 

6,716 
233

Pu 20,9 min EZ (99,8%) 

α (0,12%) 

233
Np 

229
U 

1,900 

6,420 
234

Pu 8,8 h EZ (94%) 

α (6%) 

234
Np 

230
U 

0,388 

6,310 
235

Pu 25,3 min EZ 

α (0,0028%) 

235
Np 

231
U 

1,142 

5,951 
236

Pu 2,858 r α  

SŠ (1,9.10
-7

%) 

232
U 

 

5,867 

 
237

Pu 45,2 d EZ 

α (0,0042%) 

237
Np 

233
U 

0,220 

5,750 
237m

Pu 0,18 s IP  0,146 
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Izotopy 

plutónia 

T1/2 Spôsob premeny Produkt 

premeny 

Energia premeny 

[MeV] 
238

Pu 87,7 r α  

SŠ (1,9.10
-7

%) 

234
U 

 

5,593 

 
239

Pu 24110 r α  

SŠ (3.10
-10

%) 

235
U 

 

5,245 

 
240

Pu 6564 r α 

SŠ (5,7.10
-6

%) 

236
U 

 

5,256 

244
Pu 8,00.10

7
 r α  (99,88%) 

SŠ (0,12%) 

240
U 

 

4,666 

245
Pu 10,5 h β

-
 

245
Am 1,205 

246
Pu 10,84 d β

-
 

246
Am 0,401 

247
Pu 2,27 d β

-
 

247
Am  

 

Na Obrázku 4 je znázornená schéma rádioaktívnej premeny 
241

Pu. 

 

Obrázok 4 Schéma beta-premeny 
241

Pu na 
241

Am (Akovali, 1994 b) 

 

2.2.2 Stopovacie rádionuklidy používané pri stanoveniach Pu 

 Rádiochemický výťažok poskytuje informáciu o strate plutónia počas 

separačného procesu. Pri stanoveniach plutónia sa používajú ako stopovacie 

rádionuklidy 
236

Pu a 
242

Pu. 
244

Pu by bolo tiež vhodné, ale nie je ľahko dostupné.  

Rádionuklidy 
236

Pu a 
242

Pu, ktoré sa premieňajú emitovaním alfa-častíc, sú 

vhodné ako stopovacie rádionuklidy pre stanovenie izotopov Pu alfa-spektrometriou. 

Z týchto dvoch stopovacích rádionuklidov má 
236

Pu výhodu, pretože 
242

Pu môže byť 

prítomné vo vzorkách a v rádioaktívnych odpadoch dokonca vo významných 

množstvách. 
242

Pu je málokedy prítomné v detegovateľných množstvách 

v environmentálnych vzorkách. 
236

Pu (T1/2 = 2,858 r ) je však relatívne krátkožijúce 

a vzhľadom k náročným procesom spojených s jeho produkciou sa považuje za drahšie 

a menej dostupné v porovnaní s 
242

Pu.  

 
236

Pu je produkované ožiarením buď 
235

U v cyklotróne 

               
      

      
       

  

       
                         (11) 

alebo ožiarením 
237

Np v urýchľovači 

http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/decay?Pu-241%20B-
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            (12) 

 Dôležitou úlohou pri výrobe 
236

Pu je odstrániť 
238

Pu, ktoré môže vzniknúť ako 

vedľajší produkt pri ožiarení terčov 
237

Np
 
a 

235
U uvedenými reakciami. 

      
          

     
  

       
             (13)         

     
         

              (14 A) 

     
         

     
  

       
         (14 B) 

 

    
            

   
  

      
              (14 C) 

So vznikom ďalších alfa-žiaričov, ako 
237

Np, 
235

U, 
236

U a 
236

Np, súvisí ich 

potreba odstránenia kvôli získaniu čistého stopovacieho rádionuklidu 
236

Pu, pretože 

tieto nečistoty budú interferovať pri stanoveniach izotopov U a Np, ak sa vo vzorke 

bude analyzovať Pu, U a Np.       

 
242

Pu je produkované v jadrovom palive a môže byť separované z vyhoreného 

jadrového paliva. Výrobu čistého stopovacieho rádionuklidu 
242

Pu nie je ľahké 

dosiahnuť kvôli existencii ďalších izotopov plutónia (Lehto, 2011).   

 

2.2.3 Plutónium v životnom prostredí 

 Plutónium bolo uvoľnené do životného prostredia vo veľkom množstve  

po prvýkrát v 40-tych rokoch 20. storočia ako súčasť manhattanského projektu 

týkajúceho sa vytvorenia atómovej bomby. Kontaminácia plutóniom pokračovala 

testovaním jadrových zbraní počas studenej vojny.  

Plutónium sa vytvára v jadrových reaktoroch z izotopu 
235

U jadrovou reakciou 

indukovanou záchytom neutrónov. Extrémne malé množstvá plutónia boli vytvorené 

v prírode prirodzene prostredníctvom jadrových reakcií v podzemí. Odhaduje sa, že 

k reakciám došlo približne pred 1,9 miliardami rokov v Gabone v Afrike, v tzv. 

Prírodnom jadrovom reaktore v Oklo. Za týmto fenoménom stojí skutočnosť, že 

koncentrácia 
235

U bola v tom čase oveľa vyššia a pri vhodných geologických 
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podmienkach (prítomná podzemná voda) mohla prebiehať reťazová jadrová reakcia 

štiepenia 
235

U (Argonne National Laboratory, EVS, 2005 b).  

Prvý priemyselný jadrový reaktor a rádiochemický závod vo Výrobnom združení 

Maják (známe ako Čeľabinsk-40) sa začal stavať v polovici 40-tych rokov 20. storočia 

na Južnom Urale pri meste Kyštym. Reaktor bol uvedený do prevádzky 19.6.1948 a bol 

určený na výrobu plutónia pre jadrové zbrane. Od začiatku r. 1949 začal vyrábať prvé 

plutónium pre jadrové zbrane. Následne boli vo VZ Maják vybudované ďalšie  

4 grafitom moderované reaktory na výrobu plutónia. VZ Maják sa stalo v ZSSR 

najväčším centrom výroby materiálov pre jadrové zbrane. Úspešný pokus s prvou 

sovietskou plutóniovou bombou bol vykonaný 29.8.1949 na špeciálne k tomu 

vybudovanej jadrovej strelnici v Semipalatinskej oblasti v Kazachstane (Kurucová et 

al., 2005).  

Príčinou uvoľňovania plutónia boli jadrové skúšky do roku 1980 z dôvodu 

jadrových pokusov Číny v atmosfére, aj napriek tomu, že v roku 1963 bola podpísaná 

Dohoda veľmocí o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami (Argonne National 

Laboratory, EVS, 2005 b). Odhaduje sa, že okolo 1,1.10
16 

Bq 
239,240

Pu sa globálne 

uvoľnilo do atmosféry počas týchto jadrových skúšok (UNSCEAR, 2000). Havárie, ako 

napríklad Windscale (VB 1957), Browns Ferry (USA 1975), Jaslovské Bohunice A1 

(ČSSR 1977), Three Mile Islande (Pennsylvánia 1979), Černobyľ (Ukrajina 1986), 

Fukushima (Daiichi, Japonsko 2011), iné nehody a ďalšie uvoľňovanie pri výrobe 

jadrových zbraní a pri prepracovaní vyhoreného jadrového paliva spôsobili väčšiu 

lokálnu kontamináciu (Argonne National Laboratory, EVS, 2005 b). 

Plutónium vo forme oxidov je nerozpustné, a preto má tendenciu sa viazať 

pevne na pôdne častice a zostáva v hornej časti pôdy ako oxid. Vo vodných systémoch 

sa plutónium usádza a je sorbované pevne na sedimentoch a opäť zostáva v horných 

vrstvách. Malá časť plutónia sa môže rozpustiť prostredníctvom chemických 

a biologických procesov v závislosti od jeho chemickej formy (Argonne National 

Laboratory, EVS, 2005 b). 

 

2.2.4 Plutónium v ľudskom tele 

Po inhalácií plutónia sa značná časť môže pohybovať od pľúc, cez krv do iných 

orgánov v závislosti od rozpustnosti zlúčenín. Len malé množstvo plutónia je 
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absorbované gastrointestinálnym traktom po ingescii a tiež po kontakte s kožou sa 

nepatrné množstvo vstrebáva do kože. Po opustení čreva alebo pľúc vstupuje do 

krvného riečiska a ukladá sa v pečeni a kostre. Množstvo uložené v pečeni a v kostiach 

závisí od veku jednotlivca. 

Vo všeobecnosti predstavuje plutónium zdravotné riziko, iba ak je 

inkorporované do tela, pretože všetky izotopy Pu s výnimkou 
241

Pu sa premieňajú 

a vyžarujú alfa-častice. Pri ingescii je nebezpečenstvo oveľa nižšie ako pri inhalácií, 

pretože intenzita vstrebávania sa do tela je pomerne nízka. Laboratórne štúdie 

s experimentálnymi zvieratami ukázali, že vystavenie vysokým úrovniam aktivity Pu 

môže spôsobiť skrátenie dĺžky života, choroby dýchacích ciest a môže byť rakovinou 

zasiahnuté tkanivá pľúc, lymfatické uzliny, pečeň a kosti. (Argonne National 

Laboratory, EVS, 2005 b).   

 

2.2.5 Chémia plutónia 

 Plutónium môže byť prítomné vo vodnom roztoku v piatich oxidačných 

stupňoch: 3+, 4+, 5+, 6+ a 7+. Najnižší oxidačný stav plutónia je katión Pu
3+
, ktorý má 

správanie podobné neodýmu v oblasti hydrolýzy a komplexných vlastností. Pu
3+

 môže 

byť oxidované na Pu
4+

 rôznymi oxidačnými činidlami, ako dusitanom, manganistanom 

alebo dichrómanom. Ako aj ostatné katióny v oxidačnom stupni 4+, aj katióny plutónia 

ľahko hydrolyzujú a vytvárajú (PuOH)
3+
, prvý produkt hydrolýzy, a nakoniec sa vytvára 

nerozpustný Pu(OH)4 alebo Pu2O.nH2O, tzv. „plutóniový polymér“ (Katz et al., 1986). 

Oxidáciou katiónu Pu
4+

 sa vo vodnom roztoku vytvára šesťvalentné plutónium 

(PuO2)
2+

. Redukciou (PuO2)
2+

 v zriedenej kyseline sa tvorí päťvalentné plutónium 

(PuO2)
+
. Pu

7+
 sa môže získať v zriedenom zásaditom roztoku ozonizáciou, anodickou 

oxidáciou a premývaním s peroxodisulfátom (Miljukova et al., 1965).    

 Všetky oxidačné stavy plutónia sú zadržiavané z vodných roztokov na katexoch 

(Katz et al., 1986). Pu
4+

, ako aj Pu
6+

 vytvára aniónové komplexy v prítomnosti kyseliny 

chlorovodíkovej a tieto komplexy sú zadržiavané na anexoch. Pu
4+ 

v prostredí 

koncentrovanej kyseliny dusičnej vytvára komplex [Pu(NO3)6]
2-
, ktorý je taktiež 

zadržiavaný na anexoch. Tieto dva typy ióno-výmenných sorbentov sa používajú na 

separáciu plutónia od ostatných aktinoidov a lantanoidov (Wick, 1980).    
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 Plutónium môže byť ľahko extrahovateľné z dusičnanového roztoku. Avšak, ak 

sú v roztoku prítomné komplexačné činidlá (fosforečnany, šťaveľany, fluoridy, sírany) 

je priebeh extrakcie sťažený (Katz et al., 1986). Plutónium je zvyčajne extrahované 

spolu s inými aktinoidmi. Jeho izolácia od ostatných aktinoidov sa môže dosiahnuť 

zmenou oxidačného stavu plutónia vo vodnom roztoku ako aj v stacionárnej fáze 

(Horwit et al., 1995; Solatie et al., 2001).   

 Každý z rôznych oxidačných stavov plutónia má charakteristickú farbu 

v roztoku a vykazuje výrazný spektrálny „odtlačok prsta” vo svojom elektrónovom 

absorpčnom spektre, ako je znázornené na Obrázku 5. Elektrónové absorpčné spektrá sú 

výsledkom absorpcie viditeľného a infračerveného svetla molekulami plutónia 

v rôznych roztokoch. Presné frekvencie fotónov absorbované konkrétnym iónom 

plutónia zodpovedajú energii potrebnej na prechod elektrónu z jedného energetického 

stavu do druhého v danom oxidačnom stupni. To znamená, že elektrónové absorpčné 

spektrum je jedinečný diagnostický nástroj na identifikáciu oxidačných stupňov 

plutónia (Clark, 2000). 

 

Obrázok 5 Farebná charakteristika plutónia v rôznych oxidačných stavoch v roztokoch 

a ich absorpčné spektrá (Clark, 2000) 
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2.2.6 Chémia, separácia a stanovenie plutónia 

 V nasledujúcich uvedených publikáciách sú vhodne a obsiahle opísané chemické 

vlastnosti plutónia, možnosti jeho stanovenia a separačné metódy: 

 Analitičeskaja chimija plutonija (Miljukova, 1965) 

 The Radiochemistry of Plutonium (Coleman, 1965) 

 Analitičeskaja chimija transplutonievych  elementov (Mjasoedov et al., 1972) 

 Radiochemistry of uranium, neptunium and plutonium – an updating (Roberts et al., 

1986) 

 The Inorganic Radiochemistry of Heavy Elements (Zvára, 2008) 

 

2.3 Ochrana zdravia pred žiarením 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 

zo Z.z. č. 545/2007 ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej 

ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, zabezpečenie radiačnej ochrany  

pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok, pri nakladaní 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a zabezpečenie radiačnej 

ochrany pri činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany. 

V prílohe č. 6 v Nariadení vlády č. 345 zo Z.z. č. 345/2006 o základných 

bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov  

pred ionizujúcim žiarením sú uvedené: 

 koeficienty absorpcie f1 v tráviacom ústrojenstve podľa prvkov a zlúčenín  

pre pracovníkov vystavených ožiareniu pri príjme ingesciou: 

 pre neptúnium vo všetkých zlúčeninách: f1 = 0,0005 

 pre plutónium vo všetkých nešpecifikovaných zlúčeninách: f1 = 0,0005 

 pre plutónium v dusičnanoch: f1 = 0,0001 

 pre plutónium v nerozpustných oxidoch: f1 = 0,0001 

 koeficienty absorpcie f1 a typy absorpcie v pľúcach v tráviacom ústrojenstve podľa 

prvkov a zlúčenín pre pracovníkov vystavených ožiareniu pri príjme inhaláciou: 

 pre neptúnium vo všetkých zlúčeninách: f1 = 0,0005, typ absorpcie - stredne 

rýchly prechod látky z pľúc do telesných tekutín 
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 pre plutónium vo všetkých nešpecifikovaných zlúčeninách: f1 = 0,0005, typ 

absorpcie - stredne rýchly prechod látky z pľúc do telesných tekutín 

 pre plutónium v nerozpustných oxidoch: f1 = 0,00001, typ absorpcie - 

pomalý prechod látky z pľúc do telesných tekutín 

 konverzné faktory hing na prepočet príjmu rádionuklidov ingesciou na úväzok 

efektívnej dávky u jednotlivca  

 konverzné faktory hinh na prepočet príjmu rádionuklidov inhaláciou na hodnoty 

úväzku efektívnej dávky na jednotku príjmu inhaláciou u jednotlivcov 

z obyvateľstva.  

Podľa prílohy č. 8 v Nariadení vlády č. 345 zo Z.z. č. 345/2006 sa zaraďuje 

rádionuklid 
237

Np do 1. triedy a 
241

Pu do 3. triedy rádiotoxicity a potenciálneho 

ohrozenia vonkajším ožiarením. 

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 12. januára 2006 zo Z. 

z. č. 47/2006 podľa § 1 ustanovuje podrobnosti o maximálnych limitách množstiev 

jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik 

jadrovej škody a pri ktorých jadrová udalosť spôsobená týmito množstvami jadrových 

materiálov a rádioaktívnych odpadov je vyňatá z krytia zodpovednosti za jadrovú 

škodu. 

International Atomic Energy Agency (IAEA) zverejnila medzinárodné základné 

bezpečnostné normy na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Sú určené pre zaistenie 

bezpečnosti všetkých zdrojov žiarenia a dopĺňajú štandardy pre komplexné zdroje 

žiarenia, ako sú jadrové reaktory a zariadenia s rádioaktívnym odpadom (IAEA, 1996).        

IAEA vypracovala tiež správu zameranú na praktické rady týkajúce sa 

interpretácie sledovania výsledkov a hodnotenia úväzkov efektívnej dávky  

pre pracovníkov vystavených ožiareniu použitím štandardných modelov Medzinárodnej 

komisie pre rádiologickú ochranu. Táto štúdia poskytuje kompletnú sadu referenčných 

publikácií pre použitie v členských štátoch, ktoré majú zariadenia, v ktorých pracovníci 

majú potenciál ožiarenia (IAEA, 2004). 

 United States Environmental Protection Agency zverejnila v roku 1993 dávkové 

koeficienty expozície rádionuklidov vo vzduchu, vo vode a v pôde pre rôznu hĺbku 

(Eckerman et al., 1993).  
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2.4 Rádiochemická analýza nuklidov neptúnia a plutónia 

2.4.1 Odber a príprava vzorky na analýzu  

Vzorky, ktoré sú určené na rádiochemickú analýzu, väčšinou nie sú vo vhodnej 

fyzikálnej forme. Je potrebná redukcia ich veľkosti, sušenie, ale aj vhodný spôsob 

homogenizácie. Je dôležité uvedomiť si, že vysokoaktívne vzorky sa musia pripravovať 

separátne od vzoriek s nízkou aktivitou, aby sa zabránilo možnej kontaminácii.  

 Vzorka musí byť reprezentatívna a vhodná na stanovenie konkrétnych 

rádionuklidov. Pri odbere vzoriek je dôležité, aby každá vzorka bola označená, napr. 

dátum a miesto odberu, hmotnosť, meteorologické podmienky, meno pracovníka atď., 

v závislosti od typu vzorky. 

 Vzorky musia byť správne skladované po ich zbere, aby sa zabránilo degradácii, 

musí sa dbať aj na prchavé vlastnosti niektorých rádionuklidov, aby nedošlo 

k prípadným stratám. Krátkodobé skladovanie, hlavne biologických vzoriek, si môže 

vyžadovať chladenie, zmrazenie alebo pridávanie konzervačných látok, ako napríklad 

NaHSO3, alkohol alebo formalín. Pri dlhodobom skladovaní je vhodnejšie vzorky 

previesť do stabilnejšej formy ihneď po odbere. Sušením alebo žíhaním sa predlžuje 

doba skladovania, avšak pri tomto spôsobe úpravy vzoriek je dôležitá kontrola teploty, 

aby sa zabránilo stratám rádionuklidov.  

Vzorky môžu byť sušené pri teplote 105 °C v sušičke alebo pri izbovej teplote 

bez výrazných strát rádionuklidov, vrátane rádiojódu. Vzorky by mali byť sušené 

dostatočne dlhú dobu pri konštantnej teplote, aby sa získala konštantná hmotnosť 

sušiny. Je nevyhnutné zabrániť možnej kontaminácii počas sušenia vzoriek. 

Odparovanie je metóda používaná na zakoncentrovanie kvapalných vzoriek (IAEA, 

1989). Po sušení alebo žíhaní je dôležitým krokom pri príprave vzoriek ich 

homogenizácia.  

Organické a anorganické vzorky zo životného prostredia môžu byť pripravené 

na analýzu suchým alebo mokrým spopolnením v závislosti od typu matrice 

a analyzovaných nuklidov. Pri mokrom spopolnení čas rozkladu vzorky sa môže 

pohybovať medzi 30 min až niekoľkými dňami v závislosti od separačného postupu. 

Mokré spopolnenie zahŕňa buď mikrovlnný rozklad alebo spopolnenie na horúcej 

platni. Vo všeobecnosti platí, že mikrovlnný rozklad je rýchlejší a spotrebujú sa menšie 

objemy kyselín. Na odstránenie organických zložiek zo vzorky sa používa hlavne 
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koncentrovaná HNO3 a HCl sa používa na rozklad anorganickej zložky. Kyseliny pre 

rozklad vzorky sa vyberajú podľa typu vzorky a požadovaného rádionuklidu. Peroxid 

vodíka sa často pridáva na koniec mokrého spopolňovania pre úplné lúhovanie. 

 

2.4.2 Spoluzrážanie 

Pre tie rádionuklidy, pre ktoré nie je dostupný vhodný izotopový nosič,  

na zrážanie sa používa neizotopový nosič. V tomto prípade sa zrážanie nazýva 

spoluzrážanie. Spoluzrážanie funguje na jednom z nasledujúcich princípov:  

 zrazenina pozostáva zo zmiešaných kryštálov, v ktorých je stopovací 

rádionuklid rovnomerne rozmiestnený v kryštálovej mriežke a nahrádza atómy 

nosiča bez vzniku mriežkových porúch, to znamená, že sa nahradia atómy 

nosiča izomorfne v mriežke 

 pomer stopovacieho rádionuklidu k nosiču musí byť väčší v zrazenine ako 

v roztoku 

 podmienky pri zrážaní, ako napríklad teplota, rýchlosť zrážok, koncentrácia, 

starnutie zrazeniny, vplývajú na homogenitu vzorky. Vo všeobecnosti vysoká 

teplota pri zrážaní, pomalé zrážanie a starnutie podporujú homogenitu.  

V procese zrážania môžu byť rádionuklidy rovnomerne rozmiestnené, ale ich 

náhrada za nosič nie je izomorfná. Napríklad fluoridy lantanoidov (CeF3, NdF3) 

spoluzrážajú z prostredia kyseliny fluorovodíkovej aktinoidy v oxidačnom stupni 3+ 

a 4+.   

Počas spoluzrážania sa rádionuklidy adsorbujú na povrch zrážanej látky, 

napríklad ióno-výmennou adsorpciou. Hydroxidy multivalentných kovov, ako napríklad 

Fe(OH)3, alebo hydráty oxidov, napríklad MnO2.(H2O)x, účinne spoluzrážajú kovy. 

Hydroxidy a oxidy majú -OH skupiny na svojom povrchu, vodík disociuje 

v neutrálnych a zásaditých roztokoch, vznikajúca –O
-
 skupina viaže katióny. Adsorpcia 

závisí od povrchu adsorbujúcej látky. Čím je plocha povrchu adsorbujúcej látky väčšia, 

tým je adsorpcia vyššia (Hou, 2010).  

Spoluzrážanie sa používa na zakoncentrovanie vzoriek alebo aj ako metóda na 

prípravu vzoriek pre alfa-spektrometrické meranie. Najviac aplikovanými zlúčeninami, 

ktoré sa používajú na zrážanie, sú fluoridy lantánu, ako napríklad LaF3 (Lindhal et al., 

2004), NdF3 (Rao et al., 1995) a CaC2O4 (Bunzl et al., 1987; Mietelski et al., 1993). 
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Spoluzrážanie sa do určitej miery používa taktiež na separáciu aktinoidov v oxidačnom 

stupni 3+ a 4+ od aktinoidov v oxidačnom stupni 5+ a 6+. Spoluzrážanie aktinoidov 

s NdF3 (Hindman, 1983) alebo s CeF3 (Kim et al., 2000) je najbežnejšou metódou 

prípravy pre alfa-spektrometrické stanovenie ako alternatíva k elektrodepozícii (Liu et 

al., 1988).   

2.4.3 Extrakčné metódy 

2.4.3.1 Rozpúšťadlová extrakcia 

 Extrakcia v systéme kvapalina-kvapalina, tiež známa ako rozpúšťadlová 

extrakcia, môže byť použitá na zakoncentrovanie alebo ako separačná metóda  

pre jednotlivé aktinoidy. Dve nerozpustné fázy, organická a vodná fáza, vytvárajú 

extrakčný systém a v závislosti od pH, teploty, organických rozpúšťadiel, ale aj  

od kyseliny a oxidačného stavu aktinoidov, ióny aktinoidov tvoria komplexy s fázami. 

Táto metóda je rýchla a jednoduchá.  

Extrakcia v systéme kvapalina-kvapalina je efektívna a selektívna metóda. 

Rozdeľovacie koeficienty sú často nezávislé od koncentrácií, a preto môžu byť 

aplikované v širokom rozsahu koncentrácií. Rozpúšťadlová extrakcia môže byť 

vykonaná s jednoduchým zariadením, ale môže byť tiež automatizovaná. K nevýhodám 

tejto metódy patrí používanie veľkých objemov organických toxických alebo horľavých 

rozpúšťadiel, čo zo sebou prináša veľké množstvo organického odpadu. Vo väčšine 

prípadov je časovo náročná, najmä ak sa pomaly dosahuje rovnováha, alebo ak je nutné 

použiť viacnásobnú extrakciu, čím sa zvyšuje čas, spotreba materiálu a produkcia 

odpadu. Distribučný koeficient a účinnosť extrakcie sa môže meniť pri prechode 

chemickej formy z jednej fázy do druhej. Analyzované látky v stopových množstvách 

môžu tvoriť koloidy, ktoré sa buď neextrahujú, disociujú sa do menej rozpustných 

foriem alebo sa adsorbujú na povrch nádoby a na nečistoty v systéme (EPA 402-B-04-

001A, 2004).      

 Medzi najpoužívanejšie extrakčné činidlá používané v separačnej chémii 

transuránov sa zaraďujú HDEHP – bis(2-etylhexyl)fosforečná kyselina (Jia et al., 

1989), TTA - tenoyltrifluóracetón (Holm, 1981; Lindahl et al., 2004), Aliquat 336 - 

chlorid alebo tiokyanát trioktyl-tridecylmetylamónium, TOA - tri-n-oktylamín (Yu-fu et 

al., 1979), TIOA - triizooktylamín (Butler, 1968), TOPO - tri-n-oktylfosfínoxid 

(Kalymkov et al., 2004) a TBP –n-tributylfosfát (Navrátil et al., 1985; Kimura, 1990 a). 
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Extrakčný proces je často opakovaný alebo kombinovaný s ďalšími rozpúšťadlovými 

extrakciami, ióno-výmennou metódou alebo s extrakčnou chromatografiou. 

Sprievodným efektom pri extrakcii vysokoaktívnych RAO je rádiolýza vodnej 

i organickej fázy (Kuruc, 1996; Kabakči, 1997), čo môže mať za následok degradáciu 

extrakčnej sústavy a zhoršenie separačných vlastností. 

 

2.4.3.2 Extrakcia na tuhej fáze (SPE) 

  Extrakcia na tuhej fáze (SPE) je separačná technika, ktorej význam neustále 

narastá. SPE je extrakčná metóda, ktorá využíva tuhú a kvapalnú fázu na izoláciu 

jedného analytu alebo analytov jedného typu z roztoku. Pri tejto metóde sa  analyt 

sorbuje na tuhú fázu z kvapalnej fázy. Interakcie analytu s tuhou fázou musia byť 

silnejšie ako s kvapalnou fázou, v ktorej je analyt rozpustený. Používa sa na izoláciu a 

na prečistenie vzorky pred použitím chromatografie, ale i inej analytickej metódy, ďalej  

na kvantifikáciu množstva analytu vo vzorke alebo sa používa na zakoncentrovanie  

analytov z vody a iných kvapalných vzoriek. 

Na extrakciu látok na tuhej fáze sa používajú organické  rozpúšťadlá  s rôznou 

polaritou alebo priamo mobilnou fázou. Získané extrakty sú prečistené tuhou fázou 

alebo sú použité priamo ako nástrek na analytickú kolónu. Najdôležitejšou výhodou 

oproti extrakcii kvapalina-kvapalina je zníženie spotreby organických rozpúšťadiel. 

K ďalším výhodám sa zaraďujú jednoduchý postup, úspora času pri príprave vzorky, 

vysoký výťažok, dostupnosť metódy a získaný eluát je bez emulzií. Používa sa  

na vzorky, ktoré sú vo veľmi kyslom prostredí.  

Typický SPE postup zahŕňa 4 kroky:  

1. Zmáčanie SPE kolónky /kondicionácia/ a zrovnovážnenie /ekvilibrácia/  

2. Aplikácia vzorky na SPE kolónku  

3. Premytie kolónky / elúcie interferentov/  

4. Vymývanie analytov z SPE kolónky (Lambda Life, 2011). 

 

Ióno-výmenná metóda 

 Aniónová výmena je tradičný spôsob separácie transuránových prvkov 

s mnohými výhodami. Separačný postup je jednoduchý a môže byť v prípade potreby 

zautomatizovaný. Ióno-výmenné sorbenty sú vysoko selektívne a za určitých 

podmienok dosahujú vysoké hodnoty dekontaminačných faktorov. Napriek tomu platí, 
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že iónová chromatografia je v porovnaní s extrakčnou chromatografiou pomalá 

procedúra. Veľkou nevýhodou tejto metódy je produkcia veľkých objemov odpadov 

vznikajúcich pri používaní koncentrovaných kyselín počas metódy iónovej výmeny. 

Tieto odpady môžu byť kontaminované rádionuklidmi.  

Transuránové prvky môžu tvoriť v roztoku ióny v rôznych oxidačných stupňoch: 

M
3+

, M
4+

, MO2
+
, (MO2)

2+
. Charakteristická valencia neptúnia vo vodných roztokoch je 

5+ a plutónia 4+. Transuránové prvky ľahko tvoria s rôznymi látkami rôzne komplexy. 

Schopnosť ich tvorby je závislá na oxidačnom stupni a rastie v rade (MO2)
+ 

< M
3+ 

< 

(MO2)
2+

 < M
4+
. Všetky ióny ľahko hydrolyzujú vo vodných roztokoch. Katión Pu

4+ 

začína hydrolyzovať už pri pH okolo 1, Pu
6+

 pri pH 5, Pu
3+

 pri pH 7, Pu
5+

 pri pH 9. 

Oproti iónom (UO2)
2+

, (PuO2)
2+

 a (NpO2)
2+
, ión (NpO2)

+
 má malú tendenciu k tvorbe 

komplexov a netvorí stabilné komplexy s iónmi Cl
-
, NO3

-
 a SO4

2-
. Ľahko však vznikajú 

komplexy s rôznymi organickými ligandami (Marhol, 1976).  

 Pri porovnávaní trojvalentných iónov klesá ich sorbovateľnosť v rade Am
3+

 > 

Pu
3+

 > Np
3+
. Pri štvorvalentných iónoch je poradie nasledovné Th

4+
 > U

4+
 > Np

4+
 > 

Pu
4+

. To znamená, že afinita k iónomeniču klesá so stúpajúcim atómovým číslom 

prvku. Všetky oxidačné stupne iónov Np sa sorbujú na katexoch. Pri elúcii sa vymývajú 

v poradí: Np
5+

, Np
6+

, Np
3+

 a Np
4+
, pričom Np

4+
 je katexom silne sorbovaný a elúcia sa 

vykonáva s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou alebo kyselinou dusičnou. Malé 

afinity Np
5+ 

k silne kyslým katexom sa dajú využiť pri jeho oddelení od uránu, plutónia 

a niektorých štiepnych produktov (Marhol, 1976). 

 Na silne bázických anexoch v prostredí HCl sa nesorbuje anión Np
3+

 v celom 

rozsahu koncentrovanej kyseliny. Podobne sa nesorbuje i Pu
3+
. Štvorvalentné ióny sa 

sorbujú len nepatrne a ich sorpcia rastie s rastúcim atómovým číslom. Np
4+

 a Pu
4+

 sa 

z roztoku HCl sorbujú až pri koncentrácii vyššej ako 6 mol.dm
-3
, pričom Pu

4+
 dosahuje 

hodnoty rozdeľovacích koeficientov o poriadok vyššie ako Np
4+

. Np
5+ 

sa silne sorbuje 

pri koncentrácii vyššej ako 4 mol.dm
-3

, Np
6+

 a Pu
6+

 sa sorbujú až pri koncentrácii vyššej 

ako 6 mol.dm
-3

. U štvorvalentných aktinoidov klesá sorpcia v poradí Pu > Np > U. 

V roztokoch v prostredí kyseliny dusičnej sa trojvalentné aktinoidy a transplutóniové 

prvky vôbec nesorbujú alebo je sorpcia veľmi nepatrná. Np
5+

, Np
6+

 a Pu
6+

 sa sorbujú na 

anexoch v prostredí HNO3 v menšej miere ako štvorvalentné ióny (Marhol, 1976).  

Tak ako aj chloridové, aj dusičnanové prostredie má význam pri rôznych 

separáciách Np a Pu. Jednoducho sa dá riešiť problém desorpcie, a tým sa do značnej 
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miery selektívne oddelia oba prvky, buď znížením koncentrácie aniónov alebo 

redukciou na Np
3+
, poprípade Pu

3+
, ktoré sa nesorbujú na anexoch (Marhol, 1976).   

 Kontrola oxidačných stavov plutónia a neptúnia je nevyhnutná pred a počas 

separácie transuránových nuklidov. Plutónium je často stabilizované v oxidačnom 

stupni 4+ prídavkom NaNO2 a zahriatím pred nanesením roztoku vzorky na  

ióno-výmennú kolónu. Plutónium môže byť redukované na Pu
3+

  jodidom amónnym, 

hydroxylamínom alebo hydrazínom pred alebo počas separácie. Nespočetné množstvo 

aplikácií aniónovej výmeny zahŕňajú separácie Pu a Am z rôznych vzoriek životného 

prostredia (Yamato, 1982), Pu a Am+Cm z rašeliny a lišajníkov (Reponen et al., 1993; 

Paatero et al., 1994), Np a Pu z lišajníkov (Lindahl et al., 2004) a Pu a Am+Cm z húb 

a pôd (Mietelski et al., 1993). 

 

Extrakčná chromatografia 

 Extrakčná chromatografia je analytická separačná technika, ktorá kombinuje 

selektivitu extrakcie kvapalina–kvapalina a chromatografickej techniky (Braun et al., 

1975). Tento druh deliaceho systému zahŕňa stacionárnu fázu, mobilnú fázu a inertný 

nosič, kde je kvapalná fáza adsorbovaná na pevnom podklade. Stacionárnou fázou môže 

byť vodná alebo organická fáza. Extrakčná chromatografia má mnohostupňový 

charakter chromatografického procesu. Bežné aplikácie vyžadujú adsorpciu 

organického extraktantu na rôzne anorganické substráty (kremeň, hliník) alebo 

organické substráty (celulóza, styrén-divinyl benzén kopolyméry).  

Pri použití organickej fázy ako stacionárnej, hovoríme o vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografii s reverznou fázou (RP-HPLC). Stacionárna fáza sa používa 

v kolóne ako chromatografický iónomenič (Loveland, 2006). Vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia (HPLC) je moderná forma kvapalinovej chromatografie, 

ktorá používa kolóny naplnené drobnými časticami, cez ktoré je mobilná fáza 

pumpovaná pod vysokým tlakom (Dong, 2006). RP-HPLC oddeľuje molekuly na 

základe rozdielov v ich hydrofóbnosti. Zložky analyzovanej zmesi prechádzajú 

časticami stacionárnej fázy. Sila a charakter interakcie medzi časticami vzorky 

a stacionárnou fázou závisia od hydrofóbnych a polárnych interakcií. Vzhľadom 

k tomu, že koncentrácia organických rozpúšťadiel v eluáte sa zvyšuje, dosiahnu sa 

kritické hodnoty pre každý analyt, ktorý je desorbovaný z povrchu hydrofóbnej 

stacionárnej fázy a eluuje sa zo stĺpca v mobilnej fáze (Analytical Ventura, 2008).    
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Rovnaké extrakčné činidlá používané v rozpúšťadlovej extrakcii, sa môžu 

použiť aj v extrakčnej chromatografii. Pri skorších aplikáciách extrakčnej 

chromatografie sa používali tradičné extraktanty pre aktinoidy, ako napríklad bis(2-

etylhexyl)fosforečná kyselina (HDEHP), n-tributylfosfát (TBP). Ako extrakčné činidlá 

sa používajú aj crown-étery, kryptandy, bifunkčné organofosforové zlúčeniny. 

(Loveland, 2006). 

Aplikácie extrakčnej chromatografie sa intenzívne začali využívať v posledných 

desaťročiach a dôvodom bolo zavedenie komerčne dostupných sorbentov od firmy 

Eichrom Technologies, USA. Použitie týchto chromatografických materiálov sa 

vyznačuje nízkou časovou náročnosťou pri separačných postupoch a sú vhodné  

na analýzu maloobjemových vysokoaktívnych vzoriek (Galamboš, 2006). TRU resin, 

UTEVA
®
 resin, TEVA

®
 resin, Sr Resin, Pb Resin, Ln Resin, Actinide Resin a mnoho 

ďalších sú chromatografické materiály od firmy Eichrom Technologies, LLC. 

Vývoj extrakčnej chromatografie a jej použitie v jadrovej chémii významne 

uľahčil zakoncentrovanie a separáciu mnohých transuránových prvkov. Extrakčná 

chromatografia poskytuje výbornú selektivitu, vysokú retenčnú kapacitu (k') a súlad 

s vysokou kyslosťou roztokov. Jej použiteľnosť pre konkrétny rádionuklid závisí  

od jeho oxidačného stavu. Uskutočnilo sa mnoho štúdií (Horwitz et al., 1995; Horwitz 

et al., 1997; Horwitz et al., 2005; Stricklin et al., 2002; Yamaura et al., 1997), ktoré sa 

pokúsili stanoviť distribučné koeficienty alebo retenčné kapacity aktinoidov  

na extrakčno-chromatografické sorbenty pri rôznych koncentráciách kyseliny dusičnej 

alebo kyseliny chlorovodíkovej. 

 

Charakteristika niektorých chromatografických materiálov od firmy Eichrom 

Technologies, LLC 

 

TEVA
®

 resin 

 TEVA
®

 resin je jedným z najuniverzálnejších analytických produktov firmy 

Eichrom, ktorý sa používa na rutinnú analýzu technécia, na stanovenie aktinoidov 

v oxidačnom stupni 4+ a na oddelenie amerícia od lantanoidov. Môže sa používať 

samostatne alebo sa môže ľahko kombinovať s inými sorbentami na špecifickejšie 

separácie zložitejších analýz. Aktívnou zložkou je alifatický kvartérny amín, taktiež 

nazývaný Aliquat
®

336 (Obrázok 6). Má podobné vlastnosti ako typické sorbenty  

na báze aniónovej výmeny. Funkčné skupiny sú v kvapalnej forme, nie sú fixované  
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na polyméroch, preto tieto skupiny majú väčšiu flexibilitu na koordináciu aniónov. To 

znamená, že absorpcia týchto iónov je vo všeobecnosti vyššia a častejšia pri nižších 

koncentráciách kyseliny.  

 

 

Obrázok 6 Alifatický kvartérny amín 

 

Predpokladaný mechanizmus extrakcie Pu, Np a Th v oxidačnom stupni 4+  

znázorňuje nasledovná rovnica: 

         
                         

          
                                  (15) 

         
                          

          
                                                    (16) 

         
                          

          
                                   (17) 

kde Ex je extraktant. 

Na Obrázku 7 je znázornená krivka závislosti retenčnej kapacity k´ sorbentu 

TEVA
®
 resin pre aktinoidy a technécium v závislosti od koncentrácie kyseliny dusičnej 

a chlorovodíkovej. Plutónium, neptúnium a tórium v oxidačnom stupni 4+ vykazujú 

maximálnu selektivitu v oblasti koncentrácií od (2 – 4) mol.dm
-3

 HNO3. V tomto 

koncentračnom rozpätí kyseliny dusičnej U
6+

 a Am
3+

 nie sú tak dobre zadržiavané 

sorbentom, preto sa ľahšie separujú aktinoidy v oxidačnom stupni 4+ od ostatných 

aktinoidov. Pokles k
' 
pre štvorvalentné aktinoidy v kyseline dusičnej o koncentrácii 

vyššej ako (2 – 4) mol.dm
-3

 je kvôli konkurenčnej reakcii vzniku komplexov 

z dusičnanových aniónov na sorbente. Rozdiely medzi krivkami pre kyselinu dusičnú 

a chlorovodíkovú možno využiť na vzájomné separácie niektorých aktinoidov. 

Napríklad štvorvalentné aktinoidy sa zachytávajú v prostredí 3 mol.dm
-3

 HNO3, pričom 

sa musí zabezpečiť ich valentná úprava na oxidačný stupeň 4+. Použitím 6 mol.dm
-3

 

HCl sa tórium v oxidačnom stupni 4+ selektívne eluuje, zatiaľ čo Pu
4+

 a Np
4+ 

zostávajú 

zadržané na kolóne. 
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Obrázok 7 Závislosť retenčnej kapacity sorbentu TEVA
®  

resin od koncentrácií HNO3 a 

HCl pre vybrané rádionuklidy (EICHROM TECHNOLOGIES, INC, 2010) 

 

Obrázok 8 znázorňuje vplyv obsahu tória a uránu vo vzorke na retenciu neptúnia 

na sorbente TEVA
®  

resin v prostredí 5 mol.dm
-3

 HNO3. Zatiaľ čo sa prejavuje účinok 

tória, urán nemá žiadny vplyv na zachytávanie neptúnia až do dosiahnutia koncentrácie 

0,05 mol.dm
-3

 HNO3. Na Obrázku 9 je znázornený matricový účinok rôznych 

polyatómových aniónov na zachytávanie Np na sorbente v prostredí 2 mol.dm
-3

 HNO3. 

Šťaveľan vykazuje silný vplyv na absorpciu neptúnia. Ľahko sa vytvárajú šťaveľanové 

komplexy so štvorvalentnými aktinoidmi a tieto komplexy sa potom ťažko extrahujú zo 

sorbentu.  
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Obrázok 8 Vplyv obsahu tória a uránu vo vzorke na retenciu Np na sorbente TEVA
® 

resin v prostredí 5 mol.dm
-3

 HNO3 (EICHROM TECHNOLOGIES, INC, 2010) 

 

 

 

Obrázok 9 Vplyv obsahu rôznych polyatómových aniónov na retenciu Np na sorbente 

TEVA
®
 resin v prostredí 2 mol.dm

-3
 HNO3 (EICHROM TECHNOLOGIES, INC, 2010)  
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Fosforečnany sa bežne vyskytujú v rôznych matriciach, ktoré spôsobujú slabé 

zadržiavanie štvorvalentných aktinoidov (Pu, Np, Th) na sorbente, preto prídavkom 

hliníka, ktorý tvorí s fosforečnanmi komplexy, zostávajú štvorvalentné aktinoidy 

neviazané a môžu sa podieľať na tvorbe extrahovateľných dusičnanových komplexov.   

Pri separácii Pu od Np sa využíva redukcia štvorvalentného plutónia  

na trojvaletné. V tomto oxidačnom stave sa plutónium správa ako amerícium, ktoré sa 

nezadržiava pri akýchkoľvek koncentráciách kyselín HNO3
 

a HCl. Plutónium sa 

redukuje hydrochinónom, ale môže byť tiež použitý jodid amónny alebo sulfaminát 

železnatý. 

TEVA
® 

resin sa vyrába v troch veľkostiach (2050m, 50100m, 

100150m), predáva sa vo fľašiach alebo je priamo pripravený na použitie 

v kolónkach a v diskovej forme (EICHROM TECHNOLOGIES, INC, 2010).  

 

DGA
 
resin 

 DGA resin je extrakčný chromatografický materiál, v ktorom je extrakčné 

činidlo buď N,N,N',N'-tetra-n-oktyldiglykolamid alebo N,N,N',N'-tetrakis-2- 

etylhexyldiglykolamid. Na Obrázku 10 je zobrazená štruktúra DGA
 
Resin-u, kde R-

skupiny sú priame alebo rozvetvené C8-skupiny. Hustota oboch sorbentov je približne 

0,38 g.cm
-3

.  

 

 

Obrázok 10 Štruktúra DGA resin-u 

 

Predpokladaná extrakčná rovnica: 

         
                                                ,            (18) 

kde M = lantanoid a Ex je extraktant. 

 V analytických aplikáciách obidve formy sorbentov DGA
 
resin preukazujú 

lepšie výsledky pre separáciu amerícia ako ostatné sorbenty. Oba typy sorbentov majú 

veľmi vysokú afinitu pre amerícium pri určitých podmienkach a amerícium sa ľahko 

vymýva. Diphonix
®

 resin preukazuje tiež vysokú afinitu pre Am
3+

, ale eluovanie nie je 
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také jednoduché ako s DGA resin-om. TRU resin ma taktiež dobrú afinitu pre Am
3+

, ale 

retenčný faktor je 30 až 500 krát vyšší pri použití DGA
 
resin-u (Horwitz et al., 2005). 

Vlastnosti sorbentu DGA
 
resin počítajú so selektívnou separáciou amerícia  

bez toho, aby došlo k slabému zadržiavaniu amerícia na kolóne. Amerícium sa silne 

fixuje na sorbent DGA resin buď v 5 mol.dm
-3

 HNO3
 
alebo HCl a môže sa vymývať s 

0,01 mol.dm
-3

 HNO3 alebo 0,5 mol.dm
-3

 HCl. 

 Na Obrázkoch 11 a 12 sú znázornené retenčné profily U, Pu a Th. Diagramy 

poukazujú na získané vyššie separačné faktory Pu/Am pri použití DGA
 
resin-u. Pu

4+
 

vykazuje silnú afinitu k sorbentu s retenčným faktorom k
'
 > 3000 v celom študovanom 

rozsahu koncentrácií kyseliny. Vzhľadom k týmto údajom, kombinácia sorbentov 

TEVA
®
 resin-u a DGA

 
resin-u umožňuje najprv oddeliť štvorvalentné prvky  

na sorbente TEVA
®

 resin, takže urán a amerícium by boli zadržané na kolóne DGA
 

resin (Horwitz et al., 2005). 

 

 

Obrázok 11 Retenčné profily U, Pu, Th a Am v závislosti od koncentrácie HNO3 

(Horwitz et al., 2005) 
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Obrázok 12 Retenčné profily U, Pu, Th a Am v závislosti od koncentrácie HCl 

(Horwitz et al., 2005) 

 

Neptúnium môže vystupovať v rôznych oxidačných stupňoch v závislosti  

od charakteru a od molarity rozpúšťadla. Horwitz et al. (2005) preukázali, že Np
4+

 sa 

vyznačuje vysokými hodnotami retenčnej kapacity k' pri vysokej molarite kyseliny 

dusičnej a chlorovodíkovej, pričom Np
5+

 nevykazuje retenciu k extrakčno-

chromatografickým sorbentom. Na vývoj rádiochemických postupov je dôležité poznať 

distribučné koeficienty všetkých oxidačných stupňov neptúnia. Horwitz et al. (2005) 

zdôrazňuje, že retenčná schopnosť Np
4+

 je vysoká na všetkých testovaných sorbentoch: 

TEVA
®
 resin - k' = 1400; UTEVA

® 
resin - k' = 100; TRU resin - k' = 100 000. 

 

TRU resin 

TRU resin je extrakčno-chromatografický materiál, v ktorom je extrakčným 

činidlom oktylfenyl-N,N-diizobutylkarbamoylfosfín oxid (CMPO) rozpustený v n-

tributylfosfáte (TBP). Molekula CMPO je znázornená na Obrázku 13. Hustota TRU 

resin je približne 0,37 g.cm
-3

 s pracovnou kapacitou pre amerícium 2 mg. cm
-3

.  

TRU resin sa vyrába v troch veľkostiach (100150 m, 501100m, 

20150m), predáva sa vo fľašiach alebo je priamo pripravený na použitie 

v kolónkach o objeme 2 cm
3
 (EICHROM TECHNOLOGIES, INC, 2010).  



 

53 

 

 

 

Obrázok 13 Štruktúra TRU resin-u 

 

V systéme CMPO/TBP sa komplexujú aktinoidy a extrahujú sa z niektorých 

vodných roztokov. Na Obrázku 14 je znázornená elúcia viacerých aktinoidov 

z prostredia HNO3. Aktinoidy v oxidačnom stupni 4+ vykazujú vysokú retenciu 

k sorbentu, retenčná kapacita k´ dosahuje hodnoty od 104 do 106 v prostredí kyseliny 

dusičnej, ktorej koncentrácia je väčšia ako 2 mol.dm
-3

. Pre urán v oxidačnom stupni  

6+ je hodnota retenčnej kapacity k´ o jeden poriadok menšia. Neptúnium v oxidačnom 

stupni 5+ vykazuje veľmi nízku retenciu v prostredí HNO3 v celom jej koncentračnom 

rozsahu. Obrázok 15 poukazuje na retenčné správanie aktinoidov v prostredí HCl. 

Veľmi nízka afinita kolóny pre Am v prostredí HCl vytvára podmienky vhodné  

na selektívnu elúciu Am (prípadne Pu v oxidačnom stupni 3+) zo sorbentu TRU resin. 
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Obrázok 14 Závislosť retenčnej kapacity sorbentu TRU resin od koncentrácie HNO3 

pre vybrané rádionuklidy (EICHROM TECHNOLOGIES, INC, 2010) 

 

 

Obrázok 15 Závislosť retenčnej kapacity sorbentu TRU resin od koncentrácie HCl pre 

vybrané rádionuklidy (EICHROM TECHNOLOGIES, INC, 2010) 
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2.5 Prehľad publikovaných metód stanovenia neptúnia a 

plutónia 

Vzhľadom k tomu, že koncentrácia izotopov plutónia a 
237

Np je veľmi nízka  

v environmentálnych vzorkách a existujú možné interferenty ďalších alfa-žiaričov, Pu a 

Np sa musia separovať a koncentrovať zo vzorky pred meraním.  

Na Obrázku 16 je zobrazená všeobecná schéma stanovenia Pu a Np z rôznych 

druhov vzoriek, ktorá pozostáva z niekoľkých krokov zahrňujúcich rozklad vzorky, 

zakoncentrovanie použitím spoluzrážania, čistenie pomocou výmennej chromatografie a 

nakoniec prípravu vzorky na meranie. 

  

 

Obrázok 16 Všeobecná separačná schéma na stanovenie Pu a Np v environmentálnych 

vzorkách (Hou, 2008) 

 

Na separáciu plutónia a neptúnia sa používa ióno-výmenná metóda. Np a Pu boli 

separované elúciou z katiónového sorbentu kyselinou fluorovodíkovou po redukcii  

na Np
4+

 a Pu
3+

 použitím SO2 (Nelson et al., 1964). Najprv sa Np
4+ 

eluovalo 0,02 

mol.dm
-3

 HF (Zargrai et al., 1962), a potom nasledovala elúcia Pu
3+

 0,5 mol.dm
-3

 HF. 
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Taktiež Np a Pu boli oddelené katiónovou výmenou s HBr a následnou extrakciou 

pomocou TTA (Bubuknak et al., 1969). 

Použitie extrakčných činidiel TOPO a HTTA v rozpúšťadlovej extrakcii Np
4+

 

a Pu
4+ 

študovali Patil a kol. (1980). Roztok HTTA je známy ako extrakčné činidlo 

štvorvalentných aktinoidov. Keď je k roztoku HTTA pridané činidlo TOPO, účinnosť 

extrakcie Np
4+

 a Pu
4+ 
sa zvyšuje. 

Kimura (1990 b) sa zaoberal stanovením Np, Pu, Am a Cm spoluzrážaním 

s fosforečnanom bizmutitým a študoval účinky nasledujúcich parametrov na separáciu: 

koncentrácia kyseliny, množstvo bizmutu, koexistencia ostatných aktinoidov. 

Simultánne stanovenie aktinoidov sa vykonalo spoluzrážaním pridaním 1 mg bizmutu 

do 0,2 mol.dm
-3

 kyseliny fosforečnej a na ich stanovenie sa použila alfa-spektrometria. 

Na Katedre jadrovej chémie, Reich M. (Reich, 2009) vyvinul nový separačný 

postup na separáciu 
237

Np od rádionuklidov interferujúcich pri jeho rádiometrickom 

stanovení pomocou alfa-spektrometrie. Spočíva v použití kyseliny mravčej na redukciu 

rádionuklidov interferujúcich pri alfa-spektrometrickom stanovení 
237

Np a následnom 

dočistení neptúnia na ďalšej kolóne za použitia sulfaminátu železnatého ako redukčného 

činidla. Tento postup bol aplikovaný ako na modelové roztoky, tak aj na vzorky pôd. 

Modelové roztoky a použité vzorky boli pre účel experimentov kontaminované známym 

množstvom 
237

Np, 
238

Pu, 
232

Th a zmesou 
234

U/
238

U. Aplikovaním uvedeného 

separačného postupu došlo k efektívnej separácii 
237

Np od uvedených rádionuklidov 

(Reich et al., 2005; Reich et al., 2006). 

Na stanovenie 
237

Np a izotopov Pu v environmentálnych vzorkách Kim a kol. 

(2004) použili ICP-SF-MS v spojení s automatickým sekvenčným vstrekovacím 

systémom. Separácia sa vykonala na sorbente TEVA
® 

resin, na premytie kolóny sa 

použila 5 mol.dm
-3

 HNO3 a 9 mol.dm
-3

 HCl a na elúciu 0,5 mol.dm
-3 

HCl. Taktiež 

zdôrazňujú význam odstránenia uránu pomocou separačnej metódy, aby sa zabezpečilo 

odstránenie uránu ako spektrálneho interferenta. 

V štúdií od Qiao a kol. (2010) je predstavená automatizovaná analytická metóda 

rýchleho a simultánneho stanovenia Pu a Np vo vzorkách životného prostredia. 

Aniónovo-výmenná chromatografická kolóna bola vložená do sekvenčného 

vstrekovacieho systému, aby sa realizovala automatická separácia izotopov Pu súčasne s 

237
Np od ostatných rádionuklidov. Ako redoxné činidlo sa použila zmes K2S2O5 

s koncentrovanou HNO3 na úpravu oxidačných stavov a stabilizáciu Pu
4+ 

a Np
4+

. Na 

účinnosť separácie má veľký vplyv veľkosť častíc sorbentu, čo ovplyvnilo výber ióno-
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výmennej kolóny Bio-Rad AG 1x4 s veľkosťou častíc 100200 mesh. Analytické 

výsledky pre Pu a Np ukázali dobrú zhodu s certifikovanými alebo referenčnými 

hodnotami na hladine významnosti 0,05. Chemické výťažky Pu a Np boli v rozmedzí od 

80% do 100% a dekontaminačné faktory pre U, Th a Pb boli v rozmedzí od 10
3
 až 10

4
. 

Celková doba separácie pre jednu vzorku bola menšia ako 2,5 hodiny, čo významne 

zlepšuje efektívnosti analýzy a znižuje prácnosť, rovnako umožňuje rýchle stanovenie 

Pu a Np v mimoriadnych situáciách. 

Röllin a kol. (2009) stanovili Pu a Np vo vzorkách pôdy a sedimentoch s ICP-

MS. Metóda na analýzu Pu a Np sa optimalizovala, aby sa dosiahol nízky detekčný 

limit a vysoká priepustnosť vzoriek. Vysušené vzorky sa spopolnili a pridal sa stopovací 

rádionuklid 
242

Pu. Vzorky sa zmiešali sa so 7 g boritanu lítneho. Na analýzu 
237

Np sa 

pridal stopovací rádionuklid 
243

Am s aktivitou 16 Bq, ktoré je v rádioaktívnej rovnováhe 

s 
239

Np. Po rozpustení v kyseline dusičnej, sa k filtrátu pridal hexahydrát síranu 

železnato-amónneho a separácia sa uskutočnila na sorbente TEVA
® 

resin. Kolóna 

TEVA
® 

resin sa premyla s 10 cm
3
 zmesi 0,2% HNO3 - 0,2% HF – 10

-5
 mol.dm

-3
 Fe

2+
 

a kondiciovala sa s 10 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 – 10

-4
 mol.dm

-3
 Fe

2+
. Pu sa eluovalo  

s 20 cm
3 

0,2% HNO3 - 0,2% HF – 10
-4

 mol.dm
-3

 Fe
2+

. Pu, ktoré je v oxidačnom stave 

4+, sa zadržiava v celom rozsahu na sorbente. Zlepšená elúcia Pu z kolóny sa dosiahla, 

keď sa k filtrátu pridali katióny Fe
2+

 pred separáciou. Výťažky Pu a Np na separáciu 

boli v rozsahu od 5080%. Dosiahli sa separačné faktory pre U až do 20 000 a pre Th 

až do 2000. Detekčné limity pre 
239

Pu, 
240

Pu, 
241

Pu a 
237

Np v pôde a sedimentoch bol 

okolo 10
-15

 g.g
-1

. 

Kenna (2002) vypracoval metódu stanovenia 
237

Np a 
239

Pu, 
240

Pu a 
241

Pu zo 

vzoriek životného prostredia pomocou ICP-MS. Po spálení vzorky pri teplote 550 °C 

dochádza k rozkladu vzorky postupným pridaním HF a zmesi z koncentrovanej kyseliny 

dusičnej a chlorovodíkovej, ďalej pridaním koncentrovanej HCl, 30% H2O2 

a koncentrovanej HNO3. Aby sa odstránili niektoré rozpustné zložky pred iónovou 

výmenou, vzorka bola spoluzrážaná s La(OH)3 a nevyhnutným krokom bola úprava 

oxidačného stavu Pu a Np redukciou na Pu
3+

 a Np
4+ 

pridaním NH2OH.HCl. Ako nosič 

bol pridaný La(OH)3. Získané zrazeniny sa rozpustili v koncentrovanej HNO3. Pu a Np 

sa separovalo na sorbente TEVASPEC
TM

. Na dosiahnutie toho, aby Pu a Np zostali 

spolu počas iónovej výmeny, prvky musia byť v oxidačnom stupni 4+. Pomocou  

0,1 mol.dm
-3

 FeSO4 sa zredukujú prvky na Pu
3+

 a Np
4+
. Na oxidáciu Pu

3+
 na Pu

4+
 sa 

použije 0,2 mol.dm
-3

 NaNO2, ale k oxidácií Np nedochádza, pretože pri 70 °C NaNO2 
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oxiduje Np
4+ 

na Np
5+

, avšak pri laboratórnej teplote účinok na Np
4+

 je minimálny.  

Po eluovaní Np a Pu sa vzorky pripravili na meranie pomocou ICP-MS. Údaje 

prezentované v tejto štúdií ukazujú, že separácia aktinoidov a ich čistenie danou 

metódou poskytujú vysoko kvalitné izotopové informácie, ďalej demonštruje užitočnosť 

využitia ICP-MS pri stanoveniach Np a Pu v rôznych vzorkách. Boli úspešné vykonané 

analýzy vzoriek pôdy, sladkovodných a morských sedimentov. 

Na stanovenie pomeru izotopov 
237

Np/
239

Pu sa použila hmotnostná 

spektrometria termálnej ionizácie TIMS. V priebehu niekoľkých štúdií zaoberajúcich sa 

správaním transuránových rádionuklidov v rôznych ekosystémoch, Beasley a kol. 

(1998) analyzovali pomery izotopov 
237

Np/
239

Pu v rôznych pôdach na celej severnej 

pologuli. 

 Chen a kol. (2002) použili stopovací rádionuklid 
242

Pu na simultánne stanovenie 

237
Np a 

239,240
Pu v environmentálnych vzorkách. Platnosť tejto metódy bola overená 

ICP-MS a alfa-spektrometriou. Príspevok opisuje spoluzrážanie Np a Pu pomocou 

Fe(OH)3 a Fe(OH)2 pri pH 10. V prítomnosti železa je Pu a Np redukované na Pu
3+

 

a Np
4+

 použitím Na2SO3 v 0,5 mol.dm
-3

 HCl. Dekontaminačný faktor je 10
6
 pre urán 

a 10
5
 pre tórium.      

 Spoľahlivou metódu na simultánne stanovenie 
241

Am, 
237

Np, 
90

Sr a izotopov Pu 

v pôde a sedimentoch sa zaoberal Tavčar a kol. (2005). Analýza zahŕňala lúhovanie 

vzoriek v koncentrovanej kyseline dusičnej, rádiochemickú separáciu a čistenie. 

Rádiochemický postup začína oddelením 
241

Am/
90

Sr a nasleduje separácia izotopov Pu 

od 
237

Np ióno-výmennou chromatografiou (Obrázok 17). Pre zaistenie čo najnižších 

strát rádionuklidov, Pu a Np musia byť prítomné v oxidačnom stave 4+. Pri separácií je 

Pu selektívne redukované na Pu
3+

 jodidom amónnym, pričom Np zostáva ako Np
4+

.  

Po pridaní hydroxylamín hydrochloridu sa konvertuje Np
4+

 na Np
3+
. Po ochladení sa 

k vzorke pridá NaNO2 na zabezpečenie konverzie Pu
3+

 na Pu
4+

 a Np
3+

 na Np
4+

. Zdroje 

na alfa-spektrometrické merania sa pripravili metódou mikrospoluzrážania. 

Rádiochemické výťažky sa stanovili využitím stopovacích rádionuklidov, ako 
243

Am, 

239
Np a 

242
Pu. Výťažok Sr sa stanovil gravimetricky a vzorky Sr boli analyzované 

pomocou LSC.  
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Obrázok 17 Analytický postup pre stanovenie plutónia, neptúnia, amerícia a stroncia 

vo vzorkách pôdy a sedimentoch (Tavčar et al., 2005) 

  

Elúcia Am so 4 

mol.dm
-3 

HCl, 

spoluzrážanie s NdF3 

a alfa-spektrometrické  

meranie 

Vzorka pôdy alebo sedimentov (~10 g) + 

+ stopovacie rádionuklidy 
243

Am, 
239

Np a 
242

Pu + Sr nosič (30 mg) 

 

Vylúhovanie konc. HNO3, 

filtrácia, odparovanie 

a rozpustenie v 1 mol.dm
-3 

1 g NH2OH.HCl, zohrievanie,  

2-3 g NaNO2, konvertovanie roztoku na 8 mol.dm
-3 

 

Nanesenie na Dowex 1x8, 100-200 meshov v 8 mol.dm
-3 HNO3 

Eluát: Sr a Am 

Am a Sr spoluzrážanie s CaC2O4, 

deštrukcia zrazeniny a  

rozpustenie v 3 mol.dm
-3

 HNO3, 

pridanie deionizovanej vody do 2 mol.dm
-3 

 

Nanesenie roztoku  

na kolónu Sr resin

  

Elúcia Sr s 

2 mol.dm
-3

 HNO3, 

odparenie a rozpustenie 

v 3 mol.dm
-3

 NO3
- 

Elúcia Sr s deionizovanou vodou 

Šľaveľanové zrážanie, stanovenie 

gravimetrického výťažku 

LSC meranie 

Kolóna: Pu, Np 

Premytie kolóny  

s 9 mol.dm
-3

 HCl 

Elúcia Pu s 0,1 mol.dm
-3

  I
-
 - 

9 mol.dm
-3

 HCl, 

spoluzrážanie s NdF3, 

alfa-spektrometrické meranie 

Elúcia Np s 4 mol.dm
-3

 HCl, 

spoluzrážanie s NdF3, 

alfa-spektrometrické meranie 
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Chen a kol. (2001) použili na udržanie oxidačných stavov Pu
3+

 a Np
4+

 redoxný 

systém SO3
-
 - Fe

3+
 v slabej HCl. Katióny Pu

3+
 sa zoxidovali na Pu

4+
 pomocou  

HNO3 - HNO2 a HNO3 - N2O4 a Np je stále udržiavané v oxidačnom stupni 4+.  

V 8 mol.dm
-3

 HNO3 sa vytvorili katióny Np(NO3)6
2-

 a Pu(NO3)6
2-

. Oba komplexy boli 

absorbované na aniónovú výmennú kolónu. Urán sa eluoval s 8 mol.dm
-3

 HNO3 

a tórium s 12 mol.dm
-3

 HCl. Použitím 2 mol.dm
-3

 HCl a 2 g NH2OH.HCl sa 

zredukovalo Pu a Np na oxidačný stupeň 3+. Vzorka bola odparená do sucha 

a rozpustená v 4% HNO3 pre ICP-MS meranie.   

  Kalmykov a kol. (2004) stanovili 
237

Np pomocou neutrónovej aktivačnej 

analýzy (Obrázok 18). 
238

Pu, 
239,240

Pu boli stanovené pomocou alfa-spektrometrie a 

241
Pu kvapalinovou scintilačnou spektrometriou. Určili aj vertikálne profily Np, 

238
Pu, 

239,240
Pu v sedimentoch v dnových vrstvách Čierneho mora. Np a Pu boli separované  

z 5 mol.dm
-3

 roztoku kyseliny dusičnej rozpúšťadlovou extrakciou s 0,1 mol.dm
-3

 

roztokom TOPO v toluéne. Filtračný papier s Np v organickej fáze sa vysušil do sucha 

a umiestnil sa do hliníkovej nádoby na ožarovanie neutrónmi. Po ožiarení sa stanovil 

chemický výťažok 
239

Np gama-spektrometriou. Vzorky sa zohrievali v koncentrovanej 

kyseline dusičnej až do úplného rozpustenia papiera. Na separáciu 
238

Np vytvoreného 

neutrónovou aktiváciou 
237

Np od ostatných rádionuklidov sa použila extrakčná 

chromatografia. Po nanesení vzorky na sorbent UTEVA
® 

resin, sa kolóna premyla  

so 6 mol.dm
-3

 HNO3 - 0,3% H2O2. Frakcia Np bola eluovaná z kolóny 3 cm
3
 0,2 

mol.dm
-3

 HNO3 - 0,1 mol.dm
-3

 C2H2O4. Dekontaminácia 
238

U nie je potrebná  

pred ožarovaním, pretože chemický výťažok je stanovený zvlášť pred a po ožarovaní. 
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Obrázok 18 Separačná schéma simultánneho stanovenia 
237

Np a izotopov Pu 

(Kalmykov et al., 2004) 

 

 Maxwell a kol. (2011) vyvinuli metodiku, ktorá poskytuje rýchle 

zakoncentrovanie a separáciu Pu a Np vo vzorkách vôd, ktoré sa stanovili  

alfa-spektrometriou a pomocou ICP-MS (Obrázok 19). Metóda je založená na využití 

technológie vákuového boxu na urýchlenie separácie. Zakoncentrovanie je vykonané 

použitím fosforečnanu vápenatého. Na úpravu oxidačných čísel sa použila kyselina 

amidosulfónová, katióny Fe
3+

 a kyselina askorbová. Katióny železa, ktoré sa 

konvertovali na Fe
2+

 kyselinou askorbovou, napomáhali rýchlej redukcii 
237

Np na Np
4+

. 

Na oxidáciu Pu na Pu
4+ 

použili dusitan sodný. Po nanesení  vzorky na kolóne TEVA
® 

resin sa odstránil urán s HNO3 a tórium s HCl. Použili tandemové zapojenie TEVA
® 

resin a DGA resin. Metóda umožňuje simultánnu extrakciu 20 vzoriek počas 4 až 6 

hodín.  

 

Roztok vzorky, 1:1 HNO3 

Pridanie stopovacích rádionuklidov pre Np a Pu na sledovanie ich chemického výťažku 

Spätná extrakcia Pu využitím 10% roztoku kyseliny askorbovej  

v 1 mol.dm
-3

 HCl 

Pu vo vodnej fáze 

Elektrodepozícia  

Alfa-spektrometria 

Np v organickej fáze 

Stanovenie chemického výťažku 

pred ožiarením 

Depozícia na filtračné disky 

Ožiarenie 

Separácia 
238

Np cez UTEVA
®
 resin 

Gama-spektrometria 

Stanovenie chemického výťažku 
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Obrázok 19 Separačná schéma stanovenia Np a Pu vo vzorkách vôd (Maxwell et al., 

2011) 

Vzorky vody 
 

Zrážanie s fosforečnanon vápenatým
 

Rozpustenie v 8 cm
3
6 mol.dm

-3
 HNO3 a 2 mol.dm

-3
 Al(NO3)3 

 

Úprava oxidačných čísel: 0,5 cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 H3NSO3  

                              0,4 cm
3
5 mg.cm

-3
 Fe 

        1,25 cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 kyseliny askorbovej 

        1 cm
3
 3,5 mol.dm

-3
 NaNO2 

TEVA (Np) 

  

Elúcia Np 

14 cm
3
 0,25 mol.dm

-3
 HCl -  

5.10
-3

 mol.dm
-3

 HF –  

10
-3

 mol.dm
-3

 TiCl3
 

5 cm
3
 3 mol.dm

-3
 HNO3 

Odpad 

ICP-MS 

Nanesenie roztoku vzorky na kolónu 

TEVA 

+ 

DGA 

15 cm
3 
3 mol.dm

-3
 HNO3 – 

0,1 mol.dm
-3

 kyseliny 

askorbovej – 0,02 mol.dm
-3

 

Fe(II)
 
 

Odpad 

Elúcia Pu 

11 cm
3
 0,02 mol.dm

-3
 HCl -  

5.10
-3

 mol.dm
-3

 HF –  

10
-4

 mol.dm
-3

 TiCl3
 

 

DGA (Pu) 

  
5 cm3 8 mol.dm-3 

HNO3, 

20 cm3 0,1 mol.dm-3 

HNO3, 

10 cm3 0,05 mol.dm-

3 HNO3 

Odpad 

Alfa-spektrometria, ICP-MS 

TEVA 
3 cm

3
 3 mol.dm

-3
 HNO3 

30 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 

15 cm
3
 9 mol.dm

-3
 HCl 

Odpad 
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Maxwell a kol. (2010) vyvinuli novú metódu pre stanovenie 
237

Np a izotopov Pu 

zo vzoriek pôdy, ktorá umožnila odstrániť urán, a tým sa uľahčilo meranie pomocou 

ICP-MS (Obrázok 20). Pu a Np využíva kyslé lúhovanie, zrážanie s hydroxidom železa 

a titánu a zrážanie s LaF3 na odstránenie matrice. Táto metóda poskytuje lepšie 

odstránenie uránu pri separácii Pu a Np na sorbente TEVA
®
 resin. Potom sa Pu 

premiestni na sorbent DGA
 
resin, z ktorého sa dodatočne odstránia zvyšky uránu. 

Dekontaminačný faktor pre odstránenie uránu pre túto metódu je väčší ako 1x10
6
.  

Na stanovenie 
236

Pu a 
238

Pu sa použila alfa-spektrometria a 
237

Np, 
239

Pu a 
242

Pu boli 

merané pomocou ICP-MS. 
238

U
 
môže byť interferentom pri meraní 

239
Pu metódou ICP-

MS prekrytím 
238

UH
+
 a 

237
Np tiež môže byť prekrytý 

238
U. 
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Obrázok 20 Separačná schéma stanovenia Np a Pu vo vzorkách pôd (Maxwell et al., 

2010) 

Pridanie stopovacích 

rádionuklidov 
236

Pu
  
a 

242
Pu 

k vzorke pôdy 

 

Vylúhovanie s konc. HNO3, 

konc. HCl, centrifugovanie, 

dekantácia a odparenie 

Pridanie 5 cm
3
 konc. HNO3 + 5 cm

3
 30wt % H2O2 

Spopolnenie na horúcej platni 

 

Zrážanie s hydroxidom Fe/Ti na matricové 

odstránenie  (5 mg La; 125 mg Fe; 15 cm
3 
konc. 

NH4OH, 10-15 cm
3
 20% TiCl3, 1 cm

3
 10% 

Ba(NO3)2) 

Miešanie a centrifugácia 

Zriedenie roztoku 

do 180 cm
3
 s vodou 

Rozpustenie s 1,5 mol.dm
-3

 HCl na objem 60 cm
3
 

(pre 20 g pôdy), 90 cm
3
 (pre 50, 75 g pôdy) 

Zriedenie do 170 cm
3
 s 0,01 mol.dm

-3
 HCl 

 

 

Rozpustenie v 6 cm
3
3 mol.dm

-3
 HNO3 – 0,25 

mol.dm
-3

 H3BO3, 7 cm
3
 7 mol.dm

-3
 HNO3, 9 cm

3
 

2 mol.dm
-3 

Al(NO3)3 a 3 cm
3
 3 mol.dm

-3
 HNO3 

Úprava oxidačných stupňov: 

0,5 cm
3 
1,5 mol.dm

-3
 H3NSO3 

0,4 cm
3 
5 mg.cm

-1
 Fe 

1,25 cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 C6H8O6 

Rozpustenie s 15-20 cm
3
 1 mol.dm

-3
 HCl 

Odstránenie 

supernatantu 

Zrážanie s LaF3 na odstránenie matrice (3 mg La, 

10 cm
3
 20% TiCl3, 22 cm

3
 28 mol.dm

-3 
HF) 

Miešanie a centrifugácia 

Nanesenie roztoku vzorky na kolónu 

 

Pokračovanie separácie podľa Obrázku č. 19 
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2.5 Rádiometrické metódy stanovenia rádionuklidov 

Jednou z charakteristík rádionuklidov je ich nestabilita, premieňajú sa  

na stabilnejší stav rádioaktívnou premenou, medzi ktoré sa zaraďujú alfa-premena,  

beta-premena, elektrónový záchyt, vnútorná konverzia, gama-emisia a spontánne 

štiepenie. Rádionuklid, ktorý emituje alfa-časticu so špecifickou energiou, sa môže 

merať alfa-spektrometriou. Beta-premena je deexcitačný proces rádionuklidu 

emitujúceho elektrón (β
-
) alebo pozitrón (β

+
), antineutríno alebo neutríno je taktiež 

emitované, preto je energia delená aj medzi tieto častice. Preto výsledné beta-častice 

majú kontinuálnu distribúciu energie od 0 po maximum energie premeny. Beta-žiarič je 

meraný buď kvapalinvou scintilačnou spektrometriou (LSC) alebo Geiger-Müllerovým 

počítačom. Rádionuklidy, ktoré sa premieňajú β
+
 emisiou, môžu byť merané  

gama-spektrometriou, pretože β
+
 premena je sprevádzaná emitovaním 2 anihilačnými 

fotónmi o energii 511 keV. Elektrónový záchyt je proces premeny, kde elektrón je 

zachytený jadrom a elektrónové spektrum je diskrétne. Elektrónový záchyt je 

sprevádzaný röntgenovým žiarením alebo emisiou Augerových elektrónov. Z tohto 

dôvodu tieto rádionuklidy môžu byť stanovené meraním ich röntgenového žiarenia 

použitím röntgenovej spektrometrie alebo meraním Augerových elektrónov pomocou 

LSC. Excitované jadrá, ktoré sa tvoria ako dôsledok alfa- alebo beta-premeny 

rádionuklidov, môžu deexcitovať emitovaním gama-žiarenia so špecifickou energiou. 

Takéto rádionuklidy s emisiou gama-žiarenia môžu byť stanovené  

gama-spektrometriou.  

 

2.5.1 Alfa-spektrometria 

Na meranie alfa-emitujúcich rádionuklidov sa používajú viaceré typy 

detektorov, ako napríklad ionizačná komora s mriežkou, proporcionálne detektory, 

plastické a kvapalné scintilačné detektory i polovodičové detektory. Ionizačné komory 

majú vysokú účinnosť detekcie, ale majú veľmi zlé energetické rozlíšenie, iba ak nie je 

vybavená tieniacou mriežkou, ktorá bráni indukcii z pozitívneho iónového oblaku, 

a tým umožňuje rýchle zhromažďovanie vytvorených elektrónov. Ionizačné komory 

s mriežkou sú preto používané iba ako ionizačné komory pre meranie celkovej alfa- 

aktivity. Proporcionálne detektory, rovnako ako LSC, majú tú výhodu, že alfa-žiarič 
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môže byť umiestnený vo vnútri detektora, čím sa dosahuje 4π účinnosť merania. 

V oboch prípadoch je energetické rozlíšenie príliš nízke a pre spektrometrické použitie 

zohrávajú tieto detektory iba malú úlohu. Polovodičové detektory sú bežne používané 

pre stanovenie alfa-rádionuklidov v životnom prostredí a vo vzorkách rádioaktívneho 

odpadu. 

Detektory s povrchovou bariérou sú široko používané v alfa-spektrometrii, 

pretože sa vyznačujú relatívne dobrou účinnosťou merania a vynikajúcim energetickým 

rozlíšením. Účinnosť merania detektora sa mení s veľkosťou zdroja a detektora, závisí 

aj od vzdialenosti zdroj – detektor a jeho hodnota sa pohybuje medzi 10% a 45%. 

Energetické rozlíšenie predstavuje šírku v polovici maxima (FWHM) a zvyčajne sa 

pohybuje od 15 do 55 keV v závislosti od vzdialenosti od detektora, od veľkosti 

a hrúbky zdroja. Hoci rozlíšenie polovodičových detektorov je dobré, je niekedy ťažké 

rozlíšiť spektrometrické píky jednotlivých žiaričov kvôli relatívne malým energetickým 

rozdielom, napr. 
241

Am, 
238

Pu, 
237

Np, 
233

U, 
234

U alebo 
230

Th. Elektrodepozícia, 

odparovanie, spoluzrážanie, elektrorozprašovanie, spontánna depozícia, ako aj 

molekulová depozícia sa používajú na prípravu alfa-zdrojov. 

Hlavnou nevýhodou alfa-spektrometrie je potrebný dlhší čas na analýzu, ktorý je 

výsledkom dlhého chemického procesu kvôli celkovej separácii rádionuklidov 

z matrice, ako aj od interferujúcich rádionuklidov. Ale na druhej strane  

alfa-spektrometria patrí k metódam s cenovo dostupnou prevádzkou a udržiavaním  

alfa-spektrometrického zariadenia. Alfa-spektrometria nie je vhodná pre rýchle analýzy 

v núdzových situáciách, ktoré si vyžadujú získanie analytických výsledkov v kratšom 

čase. 

 

2.6.2 Beta-spektrometria 

 Rádionuklidy, emitujúce beta-žiarenie alebo elektrón, môžu byť merané 

pomocou kvapalinového scintilačného spektrometra. LSC môže byť použitý na meranie 

beta-žiaričov s vysokou a nízkou energiou. Vzhľadom ku kontinuálnej energetickej 

distribúcii emitovaných elektrónov v beta-premene, identifikácia jednotlivých 

príspevkov v spektre je veľmi zložitá. Stanovenie beta-žiaričov si preto vyžaduje 

chemickú separáciu rádionuklidov od ostatných rádionuklidov. Okrem možnosti 

merania beta-žiaričov s nízkou energiou, LSC má aj výhodu žiadnej alebo minimálnej 
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samoabsorpcie, vyznačuje sa vysokou účinnosťou merania, homogénnou distribúciou 

vzorky v scintilačnom koktaile, relatívne jednoduchým postupom prípravy vzorky 

a ľahkou štandardizáciou pomocou interného alebo externého štandardu.  

 

2.6.2.1 Kvapalinová scintilačná spektrometria 

Kvapalinová scintilačná spektrometria (LSC) využívajúca kvapalné scintilátory 

predstavuje rýchlu a simplexnú detekčnú metódu, ktorá umožňuje počítanie (detekciu a 

kvantifikáciu) alfa‐ a beta‐častíc (Dazhu et al., 2006), ale zároveň sa používa aj  

na detekciu gama‐kvánt (Passo et al., 1994; Heath, 1997).  

V scintilačnom detektore sa časť energie premení na svetelnú, ktorá je 

konvertovaná na elektrický signál. Proces sa môže rozdeliť na scintilačný proces 

(energia → svetlo), nahromadenie a konverziu emitovaných fotónov na elektróny a  

na znásobenie elektrónov, aby sa dosiahol makroskopický signál. Iba niekoľko 

materiálov má vhodné vlastnosti na poskytnutie nahromadenia primárnej ionizácie 

z jadrového žiarenia. Ak ionizácia nie je udržiavaná a zbieraná, dochádza napokon  

ku rekombinácii elektrón/páry pozitívnych iónov. Počas rekombinácie sa energia 

používaná na separáciu nábojov znovu emituje do prostredia. Populovaný je tripletový 

excitovaný stav elektrónov a energia z týchto stavov je uvoľnená ako fotón. Proces 

emisie je dobre známy pod pojmom ako atómová alebo molekulová fosforescencia 

a nazýva sa scintilácia v tom prípade, keď je spôsobená excitujúcim žiarením. 

Scintilačný proces je komplikovaný a veľmi závisí od molekulovej štruktúry 

scintilátora. V organických kryštáloch, molekuly organickej tuhej látky sú excitované 

zo svojho základného stavu do ich elektrónových excitačných stavov. Depopulácia 

stavu na základe emisií fotónov sa vyskytuje v oblasti 10
-8

 s (fluorescencia). Časť 

počiatočnej energie, ktorá je absorbovaná molekulou, sa rozptýli pred alebo  

po fotónovej emisii. Výsledkom procesu je, že kryštál odovzdáva svoju vlastnú 

fluorescenčnú radiáciu bez absorpcie. 

Najbežnejšie sa používajú tri typy organických scintilátorov. Prvý typ je čistý 

kryštalický materiál (napr. antracén). Druhý typ, kvapalný scintilátor, je roztok 

organického scintilátora v organickej kvapaline (napr. p-terfenyl v toluéne). Tretím 

typom je roztok organického scintilátora v polymérnom materiáli v plaste (napr.  

p-terfenyl v polystyréne). Všetky tieto scintilátory sa vyznačujú krátkou dobou 

fluorescencie (23 ns). Kvôli nízkemu protónovému číslu organických scintilátorov sa 
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predovšetkým využívajú v detekcii ťažko nabitých častíc alebo elektrónov. Kvapalné 

scintilátory sa používajú na detekciu nízkoenergetických beta-žiaričov ako 
14

C a 
3
H. 

Rádioaktívny materiál je rozpustený alebo suspendovaný v scintilačnom roztoku. 

Kvapalinová scintilačná spektrometria umožňuje stanovovať v tej istej vzorke 

alfa-aktivitu a beta-aktivitu súčasne tým, že alfa-žiarenie a beta-žiarenie môžu byť 

zaregistrované oddelene na základe ich rozdielneho tvaru impulzu. LSC poskytuje 

možnosť indikácie prítomnosti interferujúcich rádionuklidov na základe porovnávania 

aktivít na jednotlivých meracích oknách, čím sa môže zabezpečiť optimalizácia 

postupov spracovania vzoriek (Passo et al., 1994). 

 

 
241

Pu patrí medzi nízkoenergetické beta-žiariče s energiou E = 21 keV, preto sa 

stanovuje kvapalinovou scintilačnou spektrometriou. Použitie LSC na stanovenie 
241

Pu 

bolo prvýkrát opísané Horrocksom a Studierom (Horrocks, 1958).  

Existuje niekoľko metód stanovenia aktivity 
241

Pu: 

 poskytnutím dostatočného času na vznik dcérskeho nuklidu 
241

Am, ktorý sa zmeria, 

vypočíta sa aktivita a následne sa prepočíta aktivita 
241

Pu. Hlavnou nevýhodou je 

pomalý vznik 
241

Am, čo výrazne predlžuje čas analýzy. 

 vymývaním disku s kyselinou dusičnou; nasleduje rádiochemická separácia 
241

Am, 

elektrodepozícia a alfa-spektrometria, po spätnom prepočítaní sa získava aktivita 

241
Pu 

 spätným získavaním Pu deponovaného na disku, tým že sa disk zohrieva v kyseline 

dusičnej a čistením, napríklad rozpúšťadlovou extrakciou alebo ióno-výmennou 

chromatografiou a alikvót vzorky je potom pridaný do scintilačného koktailu 

a následne je stanovená aktivita (L'Annunziata, 2003). 

 

 

2.7 Neradiometrické metódy stanovenia rádionuklidov 

neptúnia a plutónia 

 Štandardné rádiochemické metódy používane na stanovenie rádionuklidov majú 

v stopovej analýze dlhožijúcich rádionuklidov viacero nevýhod, ako sú napr. 

predúprava vzorky, chemická separácia rádionuklidov, podobné energie rádioizotopov 

(najmä pri alfa-spektrometrii) a iné. 
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Hmotnostné spektrometrické metódy, ktoré sa používajú na stanovenie izotopov 

prvkov, môžu byť taktiež použité na stanovenie rádionuklidov (Havran et al., 2009). 

Niektoré hmotnostné spektrometrické metódy poskytujú priame stanovenie 

rádionuklidov v tuhých vzorkách bez chemickej úpravy, čo robí analýzu jednoduchou 

a minimalizuje sa riziko kontaminácie. Hlavnými nevýhodami sú najmä izobarické 

interferencie, matricové efekty, možné kontaminácie počas prípravy vzorky na meranie, 

interferencie z roztokov. Vysoká citlivosť a potlačenie izotopických a izobarických 

interferencií poskytuje urýchľovačová hmotnostná spektrometria (AMS), hmotnostná 

spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) a hmotnostná spektrometria 

s rezonančnou ionizáciou (RIMS) (Rolf, 2001).  

Kvôli dlhej dobe polpremeny T1/2 
237

Np sa hmotnostná spektrometria používa na 

jeho stanovenie, ako napríklad AMS (Keit-Roach et al., 2001), ICP-MS
 
(Kenna, 2002), 

hmotnostná spektrometria s ionizáciou v tlejivom výboji (GDMS)
 
(Heras et al., 2002) 

alebo hmotnostná spektrometria s termálnou ionizáciou (TIMS) (Beasley et al., 1998). 

ICP-MS je najčastejšie používanou metódou na stanovenie 
237

Np, v ktorej je hlavným 

interferentom 
238

U. Kvôli vyššej koncentrácii uránu je dôležitá chemická separácia 

neptúnia od uránu. 

Na stanovenie plutónia sa do popredia dostávajú hmotnostno-spektrometrické 

metódy, ako je  ICP-MS (Varga et al., 2007; Qiao et al., 2009), TIMS
 
(Buesseler et al., 

1987), AMS (Ohtsuka et al., 2005) a RIMS (Sankari et al., 2006). 

  



 

70 

 

3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 

 

3.1 Materiál, pomôcky a meracie zariadenia  

Automatické pipety (100 l, 1000 l, 5000 l) 

Sklenené kadičky 

Petriho misky 

Odmerný valec 

Plastové skúmavky 

Plastové stričky 

Pinzeta 

Gumené podložky 

Porcelánové tégliky 

Filtračné zariadenie  

Tuffryn membránový filter s priemerom 25 mm a s veľkosťou pórov 0,2 μm 

Vákuový box 

Čerpadlo 

Laboratórna sušiareň (CHIRANA, Československo) 

Centrifúga (MPW-340, Poľsko) 

Infračervená lampa (TESLA, Pardubice, Česká Republika) 

Analytické váhy (SARTORIUS 110 S, Švajčiarsko) 

Muflová pec  

Ohrievacia platňa (TD 14000) 

Ultrazvuková vaňa (TESON 1, TESLA, Česká republika) 

Dvojkomorový alfa-spektrometer - nízkopozaďový polovodičový detektor s 

kremíkovou povrchovou bariérou (Alpha 576a-ORTEC 919, Ortec, USA) 

Kvapalinový scintilačný spektrometer (Tri-Carb 2900 TR, PerkinElmer, USA) 

Gama-spektrometer ORTEC s HPGe detektorom (Ortec, USA) 

 

Sorbenty od firmy Eichrom Technologies LLC, USA: DGA resin (50-100m), TRU 

resin (50-100m) a TEVA
®
 resin (50-100m) 
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3.2 Chemikálie 

Amoniak NH3, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Deionizovaná voda H2O (KJCH) 

Dekontaminačný prostriedok DEKOPASTA (ANEX, Malženice) 

Dusitan sodný NaNO2, p. a. (LACHEMA, Brno, Česká Republika) 

Etanol C2H6O, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Hydrochinón C6H4(OH)2, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Hydroxylamín hydrochlorid NH2OH.HCl (ALDRICH, Nemecko) 

Chlorid neodymitý NdCl3, p. a. (MERCK, Bratislava) 

Chlorid titanitý TiCl3, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Kyselina amidosulfónová NH2SO3H, p. a. (MERCK, Bratislava) 

Kyselina askorbová C6H8O6, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Kyselina dusičná HNO3, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Kyselina fluorovodíková  HF, 38%, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Kyselina chlorovodíková  HCl, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Kyselina boritá H3BO3, p. a. (LACHEMA, Brno, Česká Republika) 

Monohydrát dusičnanu železitého Fe(NO3)3.9H2O, p. a. (Lach-Ner, CZE) 

Peroxid vodíka H2O2, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

Scintilačný koktail – ULTIMA GOLD
TM

 AB (PerkinElmer, USA) 

Štandardizovaný roztok 
237

Np a 
238

Pu (KJCH) 

Šťaveľan amónny (NH4)2C2O4, p. a. (SLAVUS, Bratislava) 

 

3.3 Stopovacie rádionuklidy 

243
Am: A = 60 Bq (NPL, Veľká Británia) 

242
Pu: A = 0,026 Bq (LACOMED, Řež, Česká Republika) 

239
Pu: A = 0,1 Bq (KJCH, štandardizovaný roztok vlastnej produkcie) 

Štandardizovaný roztok 
239

Np vlastnej produkcie  
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3.4 Charakteristika spektrometrických prístrojov 

Základná charakteristika prístroja alfa-spektrometra: 

Názov prístroja:  ORTEC Dual Aplha Spectrometer 576a-919 

Výrobca:   Ortec
®
, USA 

Účinnosť detektora:  komora 3D – 0,1939 ± 0,004 

    komora 4D – 0,1942  ± 0,004 

    komora 2DN – 0,1801  ± 0,004 

    komora 3DN – 0,1829  ± 0,004 

Doba merania [s]:  60 000  

Software:   Gamma Visions 32-bit 

 

Základná charakteristika prístroja gama-spektrometra: 

Názov prístroja:  Gama-spektrometer ORTEC s HPGe detektorom 

Výrobca:   Ortec
®
, USA 

Software:   Gamma Visions 32-bit 

 

Základná charakteristika kvapalinového scintilačného spektrometra: 

Názov prístroja:  Tri-Carb 2900 TR 

Výrobca:   PerkinElmer, USA  

Doba merania [s]:  60 min 

Software:   QuantaSmart 32-bit 

Štatistický program:  ADSTAT 1.25 

 

3.5 Charakteristika vzoriek použitých v rádiochemickej analýze 

3.5.1 Materiál NPL s označením AH-B08069, 2008 

Materiál NPL s označením AH-B08069 predstavuje zmes  alfa-emitujúcich 

rádionuklidov v 20 g zriedenej kyseliny dusičnej: 
226

Ra, 
234

U, 
235

U, 
238

U, 
237

Np, 
238

Pu, 

239
Pu, 

241
Am a 

244
Cm. Jednotlivé rádionuklidy majú rôzne aktivity v rozpätí od 1 až  

do 20 Bq.g
-1

 a sú uvedené v Tabuľke 3. Spomínané rádionuklidy v roztoku sa najprv 

separátne štandardizovali, potom sa rozdelili roztoky do malých fľaštičiek, aby sa 
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zmiešali rádionuklidové zdroje a takto pripravený roztok obsahujúci zmes 

rádionuklidov sa preloží do väčšej fľaše, v ktorom sa zriedi s príslušným nosičom 

(Harms, 2009). 

 

Tabuľka 3 Hmotnostná aktivita jednotlivých 

rádionuklidov v materiáli AH-B08069, 2008 

 
 

Rádionuklid 
aNPL 

[Bq.g
-1

] 
226

Ra   4,77 
234

U 11,40 
235

U   0,5188 
238

U 11,2622 
237

Np   3,20 
238

Pu   5,807 
239

Pu 15,34 
241

Am   3,369 
244

Cm   4,708 

 
 

Obrázok 21 Materiál 

NPL AH-B08069, 2008 

 

3.5.2 Certifikovaný referenčný materiál IAEA–414 

International Atomic Energy Agency (IAEA) poskytuje referenčné materiály  

pre laboratória po celom svete, aby im pomohla ku zvýšeniu kvality výsledkov 

dosiahnutých rádioanalytickými metódami. 

Referenčný materiál IAEA–414 je pripravený z 350 kg rôznych druhov rýb, 

ktoré boli zbierané vo východnej časti Írskeho mora v roku 1996. Z povrchu rýb sa 

odstránili šupiny a ryby boli vykostené, prebehla ich lyofilizácia a odoslali sa na ďalšie 

spracovanie do laboratória IAEA-MEL. Vzorka, ktorej hmotnosť bola znížená 

lyofilizáciou na 69 kg, bola pomletá na prášok, preosiata a zhomogenizovaná miešaním 

v dusíkovej atmosfére. Bola zopakovaná lyofilizácia vzorky, jej drvenie a preosiatie, 

aby sa dosiahla konečná hmotnosť 10 kg. Takto získaný prášok sa zmiešal so 100 kg 

prášku z rýb zo Severného mora. Na zaistenie homogenizácie finálnej vzorky sa obe 

vzorky zmiešali pulverizáciou v atmosfére dusíka. Následne sa vzorky balili do fliaš, 

uzatvorili sa polyetylénovým vrchnákom a označili sa kódom IAEA–414. Fľaše určené 

na analýzu obsahujú 100 g rybieho prášku a každá fľaša sa sterilizovala podľa ISO 

normy v zariadeniach na ožarovanie (Obrázok 22) (Pham, 2004). 
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Certifikovaný referenčný materiál sa môže použiť buď na zabezpečenie kvality 

alebo kontroly kvality analýzy rádionuklidov vo vzorkách rýb alebo na vývoj 

a validáciu analytických prác týkajúcich sa rádionuklidov vymenovaných v Tabuľke 4 

a v Tabuľke 5. 

 

Tabuľka 4 Certifikované hodnoty rádionuklidov v referenčnom materiáli IAEA-414 

Rádionuklid 
Certifikovaná 

hodnota 
Jednotka 

95% 

 pravdepodobnosť 

40
K 481 Bq.kg

-1 
470 – 486 

137
Cs     5,18 Bq.kg

-1
 5,12 – 5,22 

232
Th     0,028 Bq.kg

-1
 0,025 – 0,031 

234
U     1,22 Bq.kg

-1
 1,15 – 1,26 

235
U     0,050 Bq.kg

-1
 0,045 – 0,055 

238
U     1,11 Bq.kg

-1
 1,07 – 1,15 

238
Pu     0,0230 Bq.kg

-1
 0,0221 – 0,0250 

239+240
Pu     0,120 Bq.kg

-1
 0,116 – 0,123 

241
Am     0,197 Bq.kg

-1
 0,193 – 0,204 

 

Tabuľka 5 Informatívne hodnoty rádionuklidov v referenčnom materiáli IAEA-414 

Rádionuklid 
Informatívna 

hodnota 
Jednotka 

95%  

pravdepodobnosť 

90
Sr 0,28 Bq.kg

-1
 0,10 - 0,54 

210
Pb (

210
Po) 2,1 Bq.kg

-1
 1,8 - 2,5 

226
Ra 1,4 Bq.kg

-1
 0,6 - 1,6 

239
Pu 0,066 Bq.kg

-1
 0,055 - 0,073 

240
Pu 0,047 Bq.kg

-1
 0,046 - 0,051 

241
Pu 2 Bq.kg

-1
 1,8 – 2,3 
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Obrázok 22 Referenčný materiál IAEA-414 

 

3.5.3 Referenčný materiál IAEA–375 

 Materiál získaný z ornice z maximálnej hĺbky 20 cm sa odobral z farmy 

v Novozybkov, Brjansk v Rusku v júli 1990. Materiál vysušený na vzduchu bol pomletý 

na veľkosť zŕn menšiu ako 0,3 mm v Brjanskom centre pre poľnohospodársku 

rádiológiu a chémiu. Materiál bol zabalený do 25 polyetylénových vriec, ktoré 

obsahovali približne 20 kg pôdy v každom vreci a odoslali sa do Analytických 

laboratórií v Seibersdorfe v novembri 1990. Materiál sa zhomogenizoval miešaním 

v nádobách s objemom 3000 dm
3
 po dobu 24 hodín. Vzorky sa rozdelili po 250 g  

do polyetylénových fliaš (Obrázok 23) a následne sa ožiarili dávkou 2,5.10
4
 Gy 

pomocou 
60

Co-zdroja, čím sa zabezpečila dlhodobá stabilita materiálu (IAEA, 2000). 
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Obrázok 23 Referenčný materiál IAEA-375 

 

 Hodnoty uvedené v Tabuľke 6 boli stanovené na základe štatisticky platných 

výsledkov poskytnutých z laboratórií, ktoré sa zúčastnili medzinárodného 

porovnávacieho cvičenia v roku 1992.   

 

Tabuľka 6 Hodnoty vybraných rádionuklidov v referenčnom materiáli IAEA-375 

Rádionuklid Hodnota Jednotka 
95% 

pravdepodobnosť 
O/I

⃰ 

134
Cs   463 Bq.kg

-1
 454 - 472 O 

137
Cs 5280 Bq.kg

-1
 5200 - 5360 O 

226
Ra     20 Bq.kg

-1
 18 - 22 O 

228
Th     21 Bq.kg

-1
 17 - 25 I 

232
Th     20,5 Bq.kg

-1
 19,2 – 21,9 O 

234
U     25 Bq.kg

-1
 17 - 32 I 

238
Pu     0,071 Bq.kg

-1
 0,056 – 0,085 I 

238
U     24,4 Bq.kg

-1
 19,0 – 29,8 I 

239+240
Pu     0,3 Bq.kg

-1
 0,26 – 0,34 I 

241
Am     0,13 Bq.kg

-1
 0,11 – 0,15 I 

40
K   424 Bq.kg

-1
 417 - 432 O 

90
Sr   108 Bq.kg

-1
 101 - 114 O 

⃰ O – odporúčaná hodnota, I – informatívna hodnota 
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3.6 Úprava vzoriek určených na separáciu Np a Pu 

Metodika pracovného postupu prípravy roztokov referenčného materiálu IAEA-

375 a IAEA-414 a vzorky kontaminovanej zeminy z areálu jadrových elektrární 

Jaslovské Bohunice určených na rádiochemickú analýzu: 

1) Odobratá zhomogenizovaná vzorka sa zvážila a následne sušila v laboratórnej 

sušiarni pri teplote 105 °C do konštantnej hmotnosti (približne 12 hodín).  

2) Vysušená vzorka sa homogenizovala použitím laboratórneho mlynčeka a určila sa 

jej hmotnosť. Tento krok sa vykonal iba pre vzorky pôdy. 

3) Po vysušení bola vzorka odvážená a spálená v peci. Príslušné množstvo vysušenej 

vzorky sa odobralo a rovnomerne v tenkej vrstve sa rozložilo na misku 

z hliníkovej fólie, ktorej hrúbka bola 0,3 mm. Vzorka sa spopolnila v muflovej 

peci pri teplote 550 °C po dobu 12 hodín. 

4) Popol sa zvážil a množstvo popola prislúchajúceho 20 g hmotnosti vzorky sa 

alikvótne preniesol do teflónovej nádoby laboratórneho autoklávu. 

5) K vzorke sa pridalo 50 cm
3
 8 mol.dm

-3
 HNO3, 2 cm

3
 koncentrovaného H2O2. 

6) Autokláv sa uzatvoril a vložil do laboratórnej sušiarne vyhriatej na 180 °C  

na dobu 6 hodín. 

7) Vzorka prenesená do centrifugačnej skúmavky  sa centrifugovala 20 minút  

pri 3300 otáčkach za minútu. V prípade nedostatočnej sedimentácie sa vzorka 

dočistila filtráciou. 

8) Supernatant sa preniesol do označenej kadičky. 

9) Zopakovali sa kroky 1 – 8. 

10) Všetky získané supernatanty sa spojili. Uskladnili sa v uzavretej odmernej banke 

a vyznačili sa hmotnosti vzorky prislúchajúce danému objemu. 

 

3.7 Metodika pracovného postupu štandardizácie zásobného 

roztoku obsahujúceho 237Np a 238Pu 

Z roztoku, ktorý obsahoval 
237

Np a 
238

Pu, sa odobral 1 cm
3
 a nariedil sa 

deionizovanou vodou v pomere  1:10. Z takto zriedeného roztoku sa odpipetovalo 0,1 
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cm
3
 do plastovej skúmavky. Následne sa roztok pripravil na alfa-spektrometrické 

meranie spoluzrážaním podľa pracovného postupu uvedeného v podkapitole 3.10. 

 

3.8 Metodika pracovného postupu prípravy stopovacieho 

rádionuklidu 239Np 

Rádionuklid 
243

Am s aktivitou 60 Bq sa pridal do 4 cm
3
 2,5 mol.dm

-3
 HNO3. 

Úprava oxidačných stupňov sa vykonala pridaním 1,2 mg Fe
3+

 ako
 
(Fe(NO3)3.9H2O) 

a 150 mg kyseliny askorbovej do vzorky. Následne sme vzorku ponechali stáť 15 minút, 

aby sa neptúnium zredukovalo do oxidačného stupňa 4+. Samotná separácia je 

znázornená na Obrázku 24. Kolóna so sorbentom TEVA
®
 resin sa umiestnila  

na vákuový box. Pred nanesením vzorky na sorbent sa kolóna kondiciovala 10 cm
3 

2,5 

mol.dm
-3

 HNO3. Po nanesení vzorky v dusičnanovej forme na kolónu sa zachytil prvý 

eluát s obsahom 
243

Am. Kolóna sa premyla 3 x 5 cm
3
 2,5 mol.dm

-3
 HNO3 kvôli vymytiu 

zvyškov 
243

Am pred elúciou Np z kolóny. Elúcia neptúnia sa vykonala so 40 cm
3
 0,5 

mol.dm
-3

 HCl. Np bolo zbierané do plastovej ampulky a pripravené  

na gama-spektrometrické meranie (Remenec, 2011). 

 

 

Obrázok 24 Schéma separácie 
239

Np od 
243

Am 
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3.9 Čistenie zásobného roztoku 243Am  

 Zásobný roztok bol odparený takmer dosucha a odparok sa rozpustil  

v 6  mol.dm
-3

 HCl a nariedil sa na koncentráciu 3,5 mol.dm
-3

 deionizovanou vodou  

na objem 30 cm
3
. Na redukciu Fe

3+
 na Fe

2+
 sa použilo 100 mg hydroxylamín 

hydrochloridu rozpusteného v 1 mol.dm
-3

 HCl. Roztok sa zahrieval na platni 15 minút, 

aby prebehla úplná redukcia železitých katiónov. Pripravila sa kolóna naplnená 

sorbentom DGA resin a umiestnila sa na vákuový box. Pred nanesením vzorky  

na sorbent sa kolóna kondiciovala 10 cm
3 

3,5 mol.dm
-3

 HCl a roztok sa naniesol na 

kolónu. Na elúciu amerícia sa použil ako elučné činidlo roztok 40 cm
3
  

0,25 M HCl – 0,03 M C2H2O4. Získaná frakcia sa zbierala do plastovej ampulky 

a premerala sa gama-spektrometrickým systémom.    

 

3.10 Príprava vzorky na alfa-spektrometrické meranie 

Odparené vzorky sa rozpustili v 1 mol.dm
-3 

HCl (3 x 2 cm
3
), pridal sa  

0,5 mg.cm
-3 

Nd-nosičový roztok (0,1 cm
3
) a koncentrovaná HF (0,5 cm

3
). Vzorky sa 

poriadne premiešali a uložili do mraziaceho boxu na 30 minút. Po uplynutí tejto doby sa 

roztoky suspendovali v ultrazvukovej vani. Vzorky boli po premiešaní pripravené  

na filtrovanie. Vzorky sa filtrovali na filtračnom zariadení, ktoré sa upevnilo  

na vákuový box, ten bol pripojený na čerpadlo. Filter (Tuffryn membránový filter  

s priemerom 25 mm a s veľkosťou pórov 0,2 μm) sa na navlhčenú špeciálnu poréznu 

podložku umiestnil lesklou stranou smerom dole. Pripravený filter sa premyl 2 cm
3
 

deionizovanej vody, 5 cm
3
 roztokom pozostávajúceho z 0,5 cm

3
 NdCl3 (1 mg.cm

-3
),  

4 cm
3 

koncentrovanej HF a 46 cm
3
 1 mol.dm

-3 
HCl. Vzorka sa naniesla na filter, 

prefiltrovala a následne sa premyla 5 cm
3
 roztokom zloženého z 1 cm

3
 koncentrovanej 

HF a 49 cm
3
 deionizovanej vody. Filter sa niekoľkokrát premyl destilovanou vodou. 

Takto pripravený zdroj určený pre alfa-spektrometrické meranie sa vysušil pod  

IČ-lampou.  
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3.11 Príprava vzorky na beta-spektrometrické meranie 

 Po alfa-spektrometrickom meraní aktivity 
238

Pu, 
239+240

Pu a 
242

Pu sa vzorky 

pripravili na beta-spektrometrickú analýzu nasledujúcim pracovným postupom: 

1) Membránový filter sa ponoril do 10 cm
3
 roztoku 2,5% H3BO3, ktorý sa 

zahrieval po dobu 15 minút na platni pri 80 °C. 

2) Po uplynutí času sa k roztoku pridali 2 cm
3
 koncentrovanej HCl a roztok sa 

opäť zahrieval 20 minút.  

3) Membránový filter sa vybral z roztoku a ponoril sa do 15 cm
3
 1 mol.dm

-3
 HCl. 

Filter nachádzajúci sa v 1 mol.dm
-3

 HCl sa znovu zahrieval 20 minút na platni. 

4) Filter sa vybral, vysušil a odmeral na alfa-spektrometri. 

5) Roztoky z krokov 2. a 3. sa spojili a odparili na malý objem. 

6) Odparené vzorky sa rozpustili v 1 cm
3
 0,1 mol.dm

-3
 HCl a kvantitatívne sa 

preniesli pipetou do sklenených ampuliek a pridal sa scintilačný koktail 

ULTIMA GOLD
TM

 o objeme 10 cm
3
.  

7) Takto pripravené roztoky sa nechali postáť až do ich vyčírenia. 

8) Po vyčírení sa roztoky vložili do kvapalinového scintilačného spektrometra 

Tri-Carb 2900 TR a vzorky sa merali po dobu 60 minút. Každé meranie sa 

opakovalo 3-krát. 

 

3.12 Pracovný postup na oddelenie Np a Pu podľa publikovaných 

separačných postupov 

3.12.1  Metódy stanovenia Np a Pu založených na krokoch postupnej 

separácie 

Podľa upravených separačných metodík (Maxwell, 1998; Kenna, 2002; 

Salminen, 2009) sa analyzovalo 20 g pôdy s označením IAEA–375. Do výluhu pôdy sa 

pridalo 100 l zásobného roztoku 
237

Np a 
238

Pu a stopovací rádionuklid 
242

Pu  

(A = 0,034 Bq). Postupovali sme podľa separačnej schémy znázornenej na Obrázku 25. 

Po odparení sa odparok rozpustil v 50 cm
3
 6 mol.dm

-3
 HCl a koncentrácia roztoku sa 

upravila na 3,5 mol.dm
-3

. Takto pripravený roztok sa naniesol na sorbent DGA resin, 

ktorý bol kondiciovaný 10 cm
3
 6 mol.dm

-3
 HNO3. Sorbent bol premytý 20 cm

3  
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0,03 mol.dm
-3

  C2H2O4 v 0,25 mol.dm
-3

 HCl a získaný eluát sa odparil. Následne sa 

rozpustil v zmesi 10 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 - 1 mol.dm

-3
 Al(NO3)3. Na úpravu 

oxidačných stupňov sa použili 2 cm
3
 0,6 mol.dm

-3 
sulfaminátu  železnatého a 2,2 cm

3
 

4,2 mol.dm
-3 

NaNO2. Po redoxných úpravách sa vzorka naniesla na kolónu  

so sorbentom TEVA
®
 resin, ktorá bola premytá 10 cm

3
 2,5 mol.dm

-3 
HNO3. Následne sa 

vypláchla kadička 10 cm
3
 2,5 mol.dm

-3 
HNO3, sorbent sa premyl 25 cm

3
 2,5 mol.dm

-3 

HNO3, 20 cm
3
 9 mol.dm

-3 
HCl a 5cm

3
 6 mol.dm

-3 
HCl. Po odstránení možných 

interferujúcich rádionuklidov sa vykonala elúcia plutónia vymytím zo sorbentu 

roztokom 20 cm
3
 0,1 mol.dm

-3 
HCl, 0,05 mol.dm

-3 
HF a 0,03 mol.dm

-3 
TiCl3. Ako 

posledné sa eluovalo neptúnium roztokom pozostávajúceho s 10 cm
3
 0,02 mol.dm

-3
 

HNO3 a 0,02 mol.dm
-3

 HF. Jednotlivé frakcie boli mikrozrážané s NdCl3 a boli merané 

alfa-spektrofotometricky. 

 

Obrázok 25 Schéma separácie pre Np a Pu z pôdnej matrice 
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3.12.2  Metódy paralelného stanovenia Np a Pu založené na princípe 

tandemového zapojenia viacerých sorbentov  

Maxwell a kol. (2010) vypracovali metodiku na stanovenie rádionuklidov Np 

a Pu vo vode. Podľa tohto pracovného postupu sa uskutočnila rádiochemická analýza 

určená na separáciu spomínaných rádionuklidov, ktorá je znázornená v separačnej 

schéme na Obrázku 26. Do prostredia 8 cm
3
 6 mol.dm

-3
 HNO3 a 1 mol.dm

-3
 Al(NO3)3 sa 

pridal stopovací rádionuklid 
242

Pu (A = 0,034 Bq) a 50 l zásobného roztoku 
237

Np 

a 
238

Pu. Úprava oxidačných stavov sa vykonala pridaním 0,5 cm
3
 1,5 mol.dm

-3 

NH2SO3H, 5 mg.cm
-3 

Fe zo zásobného roztoku Fe(NO3)3.9H2O, 1,25 cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 

kyseliny askorbovej a 1 cm
3
 3,5 mol.dm

-3
 NaNO2. Najprv sa premyla kolóna  

so sorbentom TEVA
®
 resin 10 cm

3
 2,5 mol.dm

-3 
HNO3. Po nanesení roztoku na TEVA

®
 

resin sa sorbent premyl roztokmi 3 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3, 30 cm

3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 a 

15 cm
3
 9 mol.dm

-3
 HCl. DGA resin bol umiestnený pod TEVA

®
 resin, cez ktorý sa 

prepustil roztok 15 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 - 0,1 mol.dm

-3
 kyseliny askorbovej - 0,02 

mol.dm
-3

 Fe
2+
. Po redukčnej úprave plutónia sa sorbenty oddelili. Sorbent DGA resin 

bol premytý s kyselinou dusičnou s rôznymi koncentráciami: 5cm
3
 8 mol.dm

-3 
HNO3, 

20 cm
3
 0,1 mol.dm

-3 
HNO3 a 10 cm

3
 0,05 mol.dm

-3 
HNO3. Na elúciu Pu bol použitý 

elučný roztok s objemom 11 cm
3
 zložený z 0,02 mol.dm

-3
 HCl – 5.10

-3
 mol.dm

-3
 HF – 

10
-4

 mol.dm
-3

 TiCl3. Sorbent TEVA
®
 resin sa premyl 5 cm

3
 3 mol.dm

-3 
HNO3. Po tomto 

kroku nasledovalo vymývanie Np s elučným roztokom s objemom 14 cm
3
  

0,25 mol.dm
-3

 HCl - 5.10
-3

 mol.dm
-3

 HF - 10
-3

 mol.dm
-3

 TiCl3. Jednotlivé frakcie 

s obsahom Np a Pu boli mikrozrážané s NdCl3 a boli merané alfa-spektrofotometricky. 
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Obrázok 26 Schéma separácie pre Np a Pu s tandemovým zapojením TEVA
®
 resin 

a DGA resin 

 

 

 

3.13 Metodika pracovného postupu určeného na separáciu Np 

a Pu z referenčného materiálu IAEA–414  

1) Z pripraveného výluhu referenčného materiálu IAEA–414, ktorý je v 8 mol.dm
-3

 

HNO3, sa odobralo 20 cm
3
 (10 g popola) a koncentrácia vzorky sa upravila na 

koncentráciu 3 mol.dm
-3

. 

2) Do vzorky sa pridal stopovací rádionuklid 
242

Pu s aktivitou A = 0,026 Bq . 

3) Úprava oxidačných stupňov Np a Pu bola vykonaná pridaním 5 mg.cm
-3 

Fe 

zo zásobného roztoku Fe(NO3)3.9H2O, 1 cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 H3NSO3 a 2,5 cm

3
  

1,5 mol.dm
-3 

C6H8O6. 15 minút sa nechala vzorka odstáť kvôli redukcii. 

4) 2 g sorbentu TEVA
®
 resin sa umiestnili do kolóny. 

5) Sorbent sa kondicioval premytím 10 cm
3
 2,5 mol.dm

-3 
HNO3. 
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6) Vzorka sa naniesla na kolónu pri prietokovej rýchlosti 1 cm
3
.min

-1
 a eluát 

s obsahom plutónia sa odparoval až na minimálny objem. Po odparení eluátu sa 

plutónium dočisťovalo na TRU resin podľa pracovného postupu uvedeného 

v podkapitole 3.15. 

7) Na odstránenie uránu zo vzorky sa kolóna premyla 2×15 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 

pri prietokovej rýchlosti 2 cm
3
.min

-1
. 

8) Na odstránenie tória z TEVA
®
 resin sa použilo 15 cm

3
 9 mol.dm

-3
 HCl. 

9) Na elúciu neptúnia sa použilo 30 cm
3
 roztoku 0,02 mol.dm

-3 
HF v 0,5 mol.dm

-3
 

HCl. 

10) Eluát sa odparil a pripravil sa preparát na alfa-spektrometrické meranie podľa   

pracovného postupu uvedeného v podkapitole 3.10. 

 

 

Obrázok 27 Schéma separácie Np a Pu z referenčného materiálu IAEA-414 
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3.14 Metodika pracovného postupu určeného na separáciu Np 

a Pu zo vzorky kontaminovanej zeminy z areálu jadrových 

elektrární Jaslovské Bohunice 

1) Z pripraveného výluhu zeminy z areálu jadrových elektrární Jaslovské 

Bohunice, ktorý bol v 5 mol.dm
-3

 HNO3, sa odobralo 100 cm
3
, čo predstavuje 5 

g pôdy. 

2) Do vzorky sa pridali sa stopovacie rádionuklidy 0,05 cm
3
  

242
Pu s aktivitou  

A =      0,026 Bq a 5 cm
3
 

239
Np, ktorý bol pripravený podľa metodiky 

pracovného postupu uvedeného v podkapitole 3.8. 

3) Rádionuklidy sa zakoncentrovali vo vzorke z kyslého prostredia spoluzrážaním 

s Fe
3+  

s NH4OH pri pH = 8-9. V zrazenine FeOH3 dochádza k spoluzrážaniu 

Pu a Np. 

4) Vzniknutá zrazenina sa nechala odstáť 30 minút a následne sa zrazenina 

oddelila centrifugáciou. 

5) Zrazenina sa rozpustila v minimálnom objeme 3 mol.dm
-3

 HNO3. 

6) Úprava oxidačných čísel Np a Pu bola vykonaná pridaním 1 cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 

H3NSO3 a 2,5 cm
3
 1,5 mol.dm

-3 
C6H8O6. 15 minút sa nechala vzorka odstáť 

kvôli redukcii. 

7) 2 g sorbentu TEVA
®
 resin sa umiestnili do kolóny. 

8) Sorbent sa kondicioval premytím 10 cm
3
 2,5 mol.dm

-3 
HNO3. 

9) Vzorka sa naniesla na kolónu pri prietokovej rýchlosti 1 cm
3
.min

-1
 a eluát  

s obsahom plutónia sa odparoval až na minimálny objem. Po odparení eluátu sa 

plutónium dočisťovalo na TRU resin podľa pracovného postupu uvedeného 

v podkapitole 3.15.   

10) Na odstránenie uránu zo vzorky sa kolóna premyla 2×15 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 

pri prietokovej rýchlosti 2 cm
3
.min

-1
. 

11) Na odstránenie tória z  TEVA
®
 resin sa použilo 15 cm

3
 9 mol.dm

-3
 HCl. 

12) Na elúciu neptúnia sa použilo 30 cm
3
 roztoku 0,02 mol.dm

-3 
HF v 0,5 mol.dm

-3
 

HCl. 

13) Eluát sa odparil na rovnaký objem ako objem stopovacieho rádionuklidu 
239

Np 

meraného gama-spektrometrickým systémom a zmerala sa jeho aktivita 

pomocou gama-spektrometra ORTEC s HPGe detektorom. 
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14) Po gama-spektrometrickom meraní sa eluát odparil a pripravil sa preparát  

na alfa-spektrometrické meranie podľa pracovného  postupu uvedeného 

v podkapitole 3.10. 

  

 

Obrázok 28 Schéma separácie Np a Pu z pôdy z areálu jadrových elektrární 

Jaslovské Bohunice 

 

3.15 Metodika pracovného postupu separácie Pu na sorbente 

TRU resin 

1) 2 g sorbentu TRU resin sa umiestnili do kolóny. 

2) Odparená vzorka sa rozpustila v 25 cm
3
 2,5 mol.dm

-3
 HNO3 nasýtenej 

kyselinou askorbovou. 

3) Kolóna sa kondiciovala premytím 10 cm
3
 2 mol.dm

-3 
HNO3. 

4) Vzorka sa naniesla na sorbent TRU resin. 

5) Následne sa sorbent premyl 5 cm
3
 2 mol.dm

-3
 HNO3. 

6) Kolóna bola premytá čerstvo pripraveným roztokom 2x5 cm
3
 0,1 mol.dm

-3
 

NaNO2 v 10 cm
3
 2,5 mol.dm

-3
 HNO3. 

7) Kolóna bola opäť premytá 2x5 cm
3
 2 mol.dm

-3 
HNO3. 



 

87 

 

8) Na odstránenie amerícia sa kolóna premyla najprv 5 cm
3
 9 mol.dm

-3
 HCl, 

a potom 20 cm
3
 4 mol.dm

-3 
HCl. 

9) Na elúciu plutónia sa použil roztok 0,1 mol.dm
-3

 hydrochinónu rozpusteného 

v 30 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HCl. 

10) Na vymytie reziduálnych zvyškov sa použilo 20 cm
3
 0,1 mol.dm

-3
 (NH4)2C2O4. 

11) Eluát sa odparil až dosucha, vzorka sa spálila v muflovej peci pri 550ºC  

po dobu 1 hodiny. 

12) Po spálení sa vzorka rozpustila v 3,5 mol.dm
-3

 HCl v minimálnom objeme  

a nechala sa odparovať pod IČ-lampou. 

13) Po odparení sa pripravil preparát na alfa-spektrometrické meranie podľa 

pracovného  postupu uvedeného v podkapitole 3.10. 

 

3.16 Rovnice použité pri výpočtoch aktivity z alfa-

spektrometrických meraní  

Na výpočet početnosti vzorky nvz  sa použil vzťah: 

    
   

 
                           (3.16.1) 

kde nvz je početnosť vzorky [s
-1

], Nvz je počet impulzov vzorky a t je doba merania 

vzorky [s].  

 Pre štandardnú neistotu početnosti impulzov u (nvz) platí: 

               

   
  

 
   
 
 
                 (3.16.2) 

kde  u (nvz) je štandardná neistota početnosti impulzov, nvz je početnosť vzorky [s
-1

], Nvz 

je počet impulzov vzorky a t je doba merania vzorky [s].  

Detekčná účinnosť sa vypočítala podľa nasledujúcej rovnice: 

  
 

   
                      (3.16.3) 

kde  je detekčná účinnosť v energetickom intervale pre sledovaný rádionuklid, Nš je 

počet impulzov štandardu, tš je doba merania štandardu [s], Aš je aktivita štandardu 

Bq. 
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Pre štandardnú neistotu účinnosti u () platí: 

         
 
 š

 š
  

  

  
  

 
 š
  
 
  
  
 
  

  

 š
                       (3.16.4) 

pričom u () je štandardná neistota účinnosti,  je detekčná účinnosť v energetickom 

intervale pre sledovaný rádionuklid, Nš je počet impulzov štandardu, tš je doba merania 

štandardu [s], Aš je aktivita štandardu Bq, Nf je počet impulzov pozadia [s], tf je doba 

merania pozadia [s],  je štandardná neistota hodnoty Aš. 

 Chemický výťažok R sa vypočítal na základe uvedeného vzťahu: 

  
  

       
                              (3.16.5) 

kde R je chemický výťažok stopovacieho rádionuklidu %, NT je celkový počet 

impulzov stopovacieho rádionuklidu [s], tT je doba merania stopovacieho rádionuklidu 

[s],  je detekčná účinnosť pre stopovací rádionuklid, AT je aktivita stopovacieho 

rádionuklidu Bq. 

Štandardná neistota chemického výťažku u (R): 

         
 
  
  
  

 
  
  
 
  

  

  
 ,                      (3.16.6) 

kde u (R) je štandardná neistota chemického výťažku, R chemický výťažok stopovacieho 

rádionuklidu %, NT je celkový počet impulzov stopovacieho rádionuklidu [s], tT je 

doba merania stopovacieho rádionuklidu [s],  je štandardná neistota hodnoty Aš , Aš je 

aktivita štandardu Bq. 

Hmotnostná aktivita vzorky a sa vypočítala na základe tejto rovnice:  

  
   

         
,                    (3.16.7) 

kde a je hmotnostná aktivita vzorky [Bq.kg
-1

], Nvz je celkový počet impulzov vzorky [s], 

tvz je doba merania vzorky [s], E je detekčná účinnosť, m je hmotnosť vzorky [kg] a R je 

chemický výťažok stopovacieho rádionuklidu %. 
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Neistota hmotnostnej aktivity meranej vzorky u (a) sa určila: 

         

   

   
 

 
   
   

  
                              (3.16.8) 

kde u (a) je neistota hmotnostnej aktivity meranej vzorky, a je hmotnostná aktivita 

vzorky [Bq.kg
-1

], Nvz je celkový počet impulzov vzorky[s], tvz je doba merania vzorky 

[s]. 

Podľa zákona propagácie neistôt môžeme vypočítať hodnotu relatívnej 

štandardnej neistoty u (A) platí vzťah: 

          
      

  
   

      

  
   

      

  
 ,            (3.16.9) 

kde u (A) je relatívna štandardná neistota, a je hmotnostná aktivita vzorky [Bq.kg
-1

],  

u (a) je neistota hmotnostnej aktivity meranej vzorky, u () je príspevok štandardnej 

neistoty detekčnej účinnosti,  je detekčná účinnosť, u (R) je štandardná neistota 

chemického výťažku, R je chemický výťažok stopovacieho rádionuklidu. 

  Na výpočet rozšírenej neistoty U(A) sa použil vzťah: 

                                           (3.16.10) 

kde U (a) je rozšírená neistota, k je koeficient pokrytia (k=1,96), u (A) je relatívna 

štandardná neistota. 

 

3.17 Rovnica použité pri výpočtoch aktivity z beta-

spektrometrických meraní 

Hmotnostná aktivita vzorky a sa vypočítala na základe tejto rovnice: 

  
                

    
                (3.17.1) 

kde a je hmotnostná aktivita vzorky [Bq.kg
-1

], DPMvz je počet premien rádionuklidu vo 

vzorke za minútu, DPMf je počet premien pochádzajúcich z pozadia za minútu, m je 

hmotnosť vzorky [kg] a R chemický výťažok stopovacieho rádionuklidu. 
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3.18 Rovnica použitá pri výpočtoch aktivity z gama-

spektrometrických meraní 

Výťažok stopovacieho rádionuklidu 
239

Np Y sa vypočítal podľa nižšie 

uvedeného vzťahu: 

   
  

   
     ,                (3.18.1) 

kde Y je výťažok vyjadrený v %, Nm je počet impulzov 
239

Np po separácií a Neq je počet 

impulzov 
243

Am v rovnováhe s 
239

Np pred separáciou.  

 

3.19  Rovnica použitá na výpočet minimálnej detegovateľnej 

aktivity 

 Na výpočet minimálnej detegovateľnej aktivity sa použil nasledujúci vzťah: 

     
           

    
 ,                (3.19.1) 

kde MDA je minimálna detegovateľná aktivita [Bq], tf je doba merania pozadia [s] a 

je  je detekčná účinnosť.    
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

4.1 Príprava stopovacieho rádionuklidu 239Np z 243Am 

Na stanovenie rádiochemického výťažku 
237

Np sa použil stopovací rádionuklid 

239
Np, ktorý sa získal separáciou z 

243
Am metódou extrakčnej chromatografie podľa 

pracovného postupu uvedeného v podkapitole 3.8 „Príprava stopovacieho rádionuklidu 

239
Np“. 

Pred samotnou prípravou stopovacieho rádionuklidu sa vykonalo gama-

spektrometrické meranie zásobného roztoku 
243

Am. Zásobný roztok 
243

Am je 

v rádioaktívnej rovnováhe so svojím dcérskym produktom 
239

Np. Na Obrázku 29 je 

znázornené gama-spektrum 
243

Am, ktoré poukazuje na rovnováhu s 
239

Np. Na spektre sa 

nachádzajú píky prislúchajúce materskému nuklidu 
243

Am a dcérskemu nuklidu 
239

Np. 

243
Am emituje žiarenie gama pri energii

 
75 keV (66%). 

239
Np emituje gama-kvantá 

s viacerými energiami: 99,5 keV (15%); 103,7 keV (24%); 106,1 keV (22,70%); 117,7 

keV (8,4%); 120,7 keV (3,2%); 209,7 keV (15%); 228,2 keV (10,2%), 277,6 keV 

(14,1%), 315,9 keV (1,6%) a 334,3 keV (2%).  

 

 

Obrázok 29 Gama-spektrum 
243

Am v rovnováhe s 
239

Np 

 

 



 

92 

 

Podľa uvedeného pracovného postupu sa vykonala separácia amerícia  

od neptúnia na kolóne so sorbentom TEVA
®

 resin pomocou metódy extrakčnej 

chromatografie. Doba trvania separačného procesu bola približne jednu hodinu. Na 

základe vlastnosti sorbentu, ktorý zachytáva štvorvalentné aktinoidy, sme úspešne 

odseparovali Am od Np. Na redukciu neptúnia do oxidačného stavu 4+ sme použili 

kyselinu askorbovú. Železité katióny sa pridali na urýchlenie redukcie neptúnia, pretože 

ióny železa sú redukované kyselinou askorbovou na železnaté katióny, ktoré účinne 

redukujú neptúnium. Po nanesení vzorky sa na kolóne zachytilo iba štvorvalentné 

neptúnium a amerícium bolo z kolóny eluované. Na sorbente TEVA
®

 resin sa Np 

zachytáva veľmi efektívne ako Np(NO3)6
2-

, preto sme zásobný roztok nanášali  

na kolónu v prostredí kyseliny dusičnej, ktorej koncentrácia bola 2,5 mol.dm
-3

. Na 

elúciu Np sme použili 40 cm
3
 0,5 mol.dm

-3
 HCl. 

Všetky gama-spektrometrické merania boli vykonané v rovnakej geometrii 

a taktiež aj doba merania bola totožná, aby sa zachovali identické podmienky počas 

merania zásobného roztoku 
243

Am. Pripravený roztok s obsahom 
239

Np bol meraný 

v plastovej ampulke s objemom 20 cm
3
 a doba merania bola 10000 s. Na Obrázku 30 je 

znázornené spektrum z gama-spektrometrického merania roztokov s obsahom 
239

Np  

po elúcií z kolóny. 
239

Np bolo merané okamžite po separácií kvôli jeho krátkej dobe 

polpremeny T1/2 = 2,3565 dňa. Spektrum potvrdzuje separáciu amerícia od neptúnia, 

pretože na danom spektre sa 
243

Am nenachádza. Rádionuklid 
239

Np sa identifikoval  

pri dvoch vybraných energiách – pri 228 keV a 277 keV.  

 

 

Obrázok 30 Gama-spektrum 
239

Np eluovaného z kolóny 
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 Na stanovenie výťažku separácie Y 
239

Np bola použitá relatívna metóda podľa 

Rovnice 3.18.1 uvedeného v podkapitole 3.18. Výťažok Y stopovacieho rádionuklidu sa 

tradične používa v rádiochemickej analýze a vyjadruje mieru účinnosti separačnej 

metódy pre konkrétny rádionuklid. Pre zásobný roztok 
243

Am sme stanovili počet 

impulzov Neq = 805 pri energii 277 keV a a Neq = 698 pri 228 keV. Výsledky výťažkov 

Y sú prezentované v Tabuľke 7 a 8. Priemerný výťažok Y pre 
239

Np pri 277 keV bol 

69,3% a pri 228 keV bol 65,9%. 

 

Tabuľka 7 Výťažky Y v % pre 
239

Np pri energii 277 keV 

Číslo  

vzorky 

Počet impulzov Nm Doba merania t 

[s] 

Výťažok Y 

[%] 

1. 515 10000 64,0 

2. 522 10000 64,8 

3. 548 10000 68,1 

4. 567 10000 70,4 

5. 572 10000 71,1 

6. 582 10000 72,3 

7. 599 10000 74,4 

Priemer   69,3 

 

Tabuľka 8 Výťažky Y % pre 
239

Np pri energii 228 keV 

Číslo  

vzorky 

Počet impulzov Nm Doba merania t 

[s] 

Výťažok Y 

[%] 

1. 430 10000 61,6 

2. 446 10000 63,9 

3. 450 10000 64,5 

4. 457 10000 65,5 

5. 471 10000 67,5 

6. 476 10000 68,2 

7. 487 10000 69,8 

Priemer   65,9 

 



 

94 

 

Získaný eluát 
239

Np sa využil ako stopovací rádionuklid na zistenie 

rádiochemického výťažku 
237

Np v nami študovaných vzorkách. Na základe 

experimentálnej štúdie Reicha M. (2005), ktorá sa zaoberala určením rádionuklidovej 

čistoty oddeleného 
239

Np, môžeme povedať, že oddelený roztok obsahujúci amerícium 

je možné po piatich dňoch opätovne použiť ako sorpčný roztok na získavanie 
239

Np.  

 

4.2 Čistenie zásobného roztoku 243Am 

 Pri príprave stopovacieho rádionuklidu 
239

Np sa do zásobného roztoku vnášali 

železité katióny na urýchlenie redukcie neptúnia. Z tohto dôvodu dochádzalo 

k hromadeniu železa v zásobnom roztoku a bolo nevyhnutné očistiť roztok  

od spomínaných katiónov kvôli možnosti zníženia účinnosti separačného procesu. Na 

čistenie roztoku od železitých katiónov sme použili metódu extrakčnej chromatografie  

s využitím extrakčno-chromatografického materiálu DGA resin podľa postupu práce 

v podkapitole 3.9. DGA resin zachytáva iba amerícium v oxidačnom stupni 3+. Preto 

sme železité katióny zredukovali pomocou NH2OH.HCl. Amerícium bolo eluované 

z DGA resin-u roztokom 0,25 mol.dm
-3

 HCl s prídavkom kyseliny šťaveľovej. Katióny 

Am
3+

 vytvárajú komplexy s H2C2O4: 

2 Am
3+

 + 3 H2C2O4 = Am2(C2O4)3 + 6 H
+
             (19) 

Šťaveľanové komplexy vytvárajú veľmi silné interakcie s katiónmi aktinoidov, 

konkrétne v našom prípade s Am
3+

. Gama-spektrum na Obrázku 31 poukazuje  

na úspešné zachytenie amerícia na sorbente, pretože na spektre sme neidentifikovali 

píky prislúchajúce ameríciu.  
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Obrázok 31 Gama-spektrum frakcie po prejdení sorbentom DGA Resin 

 

Zo sorbentu DGA resin bolo amerícium eluované vo forme šťaveľanového 

komplexu ako Am2(C2O4)3, to znamená, že dochádza k prerušeniu väzby medzi 

ameríciom a extrakčným systémom. Na Obrázku 32 je znázornené gama-spektrum 

239
Np po elúcií z kolóny, ktorému sme priradili píky pri energiách 228 keV a 277 keV. 

 

Obrázok 32 Gama-spektrum 
239

Np po jeho elúcií z kolóny 
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4.3 Štandardizácia aktivity roztoku obsahujúceho 237Np a 238Pu 

Počiatočné experimenty týkajúce sa skúmania oddelenia neptúnia a plutónia boli 

realizované na modelových vzorkách, v ktorých sa stanovila ich aktivita. Základnou 

súčasťou modelovej vzorky bol zásobný roztok, v ktorom sa nachádzali  

rádionuklidy - 
237

Np a 
238

Pu. Na zistenie ich aktivity sme pripravili 5 štandardov podľa 

pracovnej procedúry uvedenej v podkapitole 3.10. Ich aktivitu sme stanovili  

alfa-spektrometrickým meraním. V Tabuľke 9 sú uvedené vypočítané hodnoty aktivity 

237
Np a 

238
Pu s rozšírenou neistotou. Aktivita pre 

237
Np a pre 

238
Pu v zásobnom roztoku 

sa stanovila na hodnotu (0,325 ± 0,042) Bq. 

 

Tabuľka 9 Aktivita 
237

Np a 
238

Pu v štandardnom roztoku  

Číslo 

štandardu 

A (
237

Np) ± U  

Bq 

A (
238

Pu) ± U  

Bq 

1. 0,336 ± 0,044 0,328 ± 0,043 

2. 0,331 ± 0,042 0,341 ± 0,043 

3. 0,315 ± 0,041 0,310 ± 0,040 

4. 0,325 ± 0,042 0,321 ± 0,042 

5. 0,318 ± 0,041 0,326 ± 0,042 

Priemer 0,325 ± 0,042 0,325 ± 0,042 

 

4.4 Stanovenie Np a Pu podľa publikovaných separačných 

postupov  

Prvotné experimenty týkajúce sa separácie rádionuklidov neptúnia a plutónia 

vychádzali z preštudovanej domácej a zahraničnej literatúry. Zamerali sme sa  

na štúdium metódy extrakčnej chromatografie, ktorá je vhodnou metódou na oddelenie 

spomínaných rádionuklidov od interferujúcich rádionuklidov, hlavne na tie práce, 

v ktorých sa využívajú sorbenty TEVA
®
 resin a DGA resin.  

Upravené separačné metodiky (Maxwell, 1998; Kenna, 2002; Salminen, 2009) 

sme použili na separáciu neptúnia a plutónia v referenčnom materiáli IAEA-375. Postup 
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práce je uvedený v podkapitole 3.12.1. Použili sme dva sorbenty, a to DGA resin 

a TEVA
®
 resin. DGA resin sme aplikovali na odstránenie nežiaducich interferujúcich 

rádionuklidov. Redukciu Np
5+

 na Np
4+

 a redukciu Pu
6+

, Pu
5+

, Pu
4+ 

na Pu
3+

 sme dosiahli 

sulfaminátom železnatým. Použitím NaNO2 sme upravili oxidačný stupeň Pu
3+

 na Pu
4+

, 

pričom oxidačné číslo Np
4+

 sa nemenilo. Rádionuklidy Np a Pu sa naniesli na sorbent 

TEVA
®
 resin v oxidačnom stupni 4+, to znamená, že na sorbente sa zachytili oba 

rádionuklidy. Prípadne sa vyskytujúce interferujúce prvky (U, Am, Th, Po), ktoré sa 

neodstránili použitím sorbentu DGA resin, boli eluované zo sorbentu ako prvé použitím 

5 mol.dm
-3 

HNO3, 9 mol.dm
-3 

HCl a 6 mol.dm
-3 

HCl. Nasledovala elúcia plutónia 

roztokom 0,1 mol.dm
-3 

HCl – 0,05 mol.dm
-3

 – 0,03 TiCl3 a nakoniec elúcia neptúnia 

0,02 mol.dm
-3 

HNO3 – 0,02 mol.dm
-3

 HF. Alfa-spektrometrickým meraním sme zistili, 

že sa uskutočnila separácia Pu, a že Np sa nevyeluovalo a zostalo pravdepodobne 

zachytené na sorbente.   

 Podľa uvedeného postupu práce v podkapitole 3.12.2 sme vykonali 

rádiochemickú analýzu v zásobnom roztoku 
237

Np a 
238

Pu s použitým stopovacím 

rádionuklidom 
242

Pu na ich oddelenie. Aplikovali sme metódu navrhnutú Maxwellom 

a jeho kol. (2010). V tejto separačnej schéme sa využilo tandemové zapojenie sorbentov 

TEVA
® 

resin a DGA resin. Keďže sme uvedený separačný postup aplikovali  

na modelovú vzorku, vynechali sme krok spoluzrážania. Úprava oxidačných stupňov 

Np a Pu predstavovala veľmi dôležitú časť analýzy. Np a Pu bolo zredukované do 

oxidačného stupňa 4+ a 3+ pomocou 1,5 mol.dm
-3 

NH2SO3H, 5 mg.cm
-3 

Fe,  

1,5 mol.dm
-3

 kyseliny askorbovej. Následne sa upravil oxidačný stupeň Pu  

na 4+ použitím 3,5 mol.dm
-3

 NaNO2. Táto valenčná úprava do oxidačného stupňa  

4+ bola realizovaná z dôvodu zachytenia rádionuklidov na sorbent TEVA
®
 resin.  

Na odstránenie uránu zo vzorky sme použili 3 mol.dm
-3

 HNO3 a prítomnosť tória sme 

eliminovali 9 mol.dm
-3

 HCl. Pod kolónu so sorbentom TEVA
®

 resin sme umiestnili 

sorbent DGA resin a urobili sme ďalšiu úpravu oxidačných stupňov použitím roztoku 

pozostávajúceho z 3 mol.dm
-3

 HNO3, 0,1 mol.dm
-3

 kyseliny askorbovej a  

z 0,02 mol.dm
-3

 Fe(NO3)2 kvôli redukcii Pu
4+

 na Pu
3+

, aby bolo plutónium zachytené  

na sorbent DGA resin, ktorý má veľmi vysokú schopnosť zadržiavania trojvalentných 

a štvorvalentných aktinoidov v prostredí 3 mol.dm
-3

 HNO3. Po valenčnej úprave sa 

sorbenty od seba oddelili. Na sorbent DGA resin bola nanesená 8  mol.dm
-3

 HNO3, aby 

sme získali Pu v oxidačnom stupni 4+. Táto oxidácia zvyšuje retenciu Pu na sorbente 
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DGA resin aj v prítomnosti veľmi nízkej koncentrácie HNO3, ktorá sa použila  

na celkové odstránenie uránu. Plutónium sa vyeluovalo zo sorbentu DGA resin  

roztokom pozostávajúceho z 11 cm
3
 0,02 mol.dm

-3 
HCl, 5.10

-3
 mol.dm

-3 
HF a  

0,1.10
-3

 mol.dm
-3 

TiCl3. Sorbent TEVA
® 

resin sme premyli 3 mol.dm
-3 

HNO3, aby sme 

odstránili zvyšky katiónov železa. Samotná elúcia neptúnia z TEVA
®
 resin sa 

uskutočnila roztokom 14 cm
3
 0,25 mol.dm

-3 
HCl, 5.10

-3 
mol.dm

-3 
HF a 10

-3
 mol.dm

-3 

TiCl3. Jednotlivé frakcie boli mikrozrážané s NdCl3 a boli merané  

alfa-spektrofotometricky. Elúcia Np a Pu je podporovaná prítomnosťou katiónov Ti
3+

, 

lebo zvyšuje elučnú schopnosť roztoku. Schopnosť Ti
3+

 je založená na vytlačení Np
4+

 

a Pu
4+

 zo sorbentu TEVA
®
 resin a DGA resin jeho výmenou za aniónový komplex 

titánu. Autor tejto štúdie poukazuje na veľmi dobré odstránenie uránu pri separácii Pu 

a Np na sorbente TEVA
® 

resin a DGA resin. Na základe druhého separačného postupu, 

v ktorom sme použili tandemové zapojenie sorbentov TEVA
®
 resin a DGA resin, sme 

identifikovali neptúnium a plutónium alfa-spektrometrickým meraním, ale nami 

dosiahnuté rádiochemické výťažky boli neuspokojivé. 

Uvedené metódy sa skúmali z hľadiska možnej separácie rádionuklidov plutónia 

a neptúnia, pretože nás v prvom rade zaujímala možnosť ich oddelenia. Podstatou 

experimentu bolo stanoviť neptúnium a plutónium v sledovaných vzorkách, ktoré  sme 

merali na nízkopozaďovom alfa-spektrometri ORTEC s kremíkovým polovodičovým 

detektorom. Druhá separačná metóda použitá v rádiochemickej analýze poskytla 

separáciu Np a Pu. Ďalšie experimenty boli založené na odskúšanej metodike,  

na základe ktorej prebehla úspešná separáciu Np a Pu s cieľom zdokonaliť 

a zjednodušiť metódu simultánneho kvantitatívneho stanovenia neptúnia i plutónia, 

hlavne vo vzorkách pôdy použitím extrakčnej chromatografie. 

 

4.5 Modifikácia a optimalizácia procesu určeného na separáciu 

rádionuklidov Np a Pu na modelových vzorkách 

Modifikácia metódy určená na oddelenie rádionuklidov plutónia a neptúnia bola 

založená na metódach vyvinutých Maxwellom a jeho kolektívom (2010; 2011), ktoré sú 

bližšie popísané v podkapitole 2.5. Podstatou týchto metód bolo využitie extrakčnej 

chromatografie na separáciu Np a Pu zo vzoriek buď vôd alebo pôd s použitím sorbentu 
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TEVA
®
 resin a následnou separáciou Pu od U na sorbente DGA resin. 

239
Pu, 

242
Pu a 

237
Np boli merané na ICP-MS a 

236
Pu, 

238
Pu, and 

239
Pu na alfa-spektrometri.  

Na zakoncentrovanie Pu a Np z vodných vzoriek použili zrážanie s fosforečnanom 

vápenatým.  

Uvedené separačné metódy sme si upravili podľa našich požiadaviek. Naše 

experimenty vychádzali z poznatkov o sorbente TEVA
®
 resin, ktorý zachytáva 

aktinoidy v oxidačnom stupni 4+. Túto vlastnosť sme využili na separáciu 

rádionuklidov neptúnia a plutónia. Na úpravu oxidačných stupňov sme použili zmes 

roztokov kyseliny amidosulfónovej, kyseliny askorbovej a katióny Fe
3+
. Katióny železa, 

ktoré sa konvertovali na železnaté katióny kyselinou askorbovou, napomáhali rýchlej 

redukcii Np do oxidačného stupňa 4+ a Pu do 3+. Maxwell a kol. (2011) použili dusitan 

sodný na úpravu oxidačného stupňa plutónia do 4+. Náš experimentálny výskum sa 

zakladal práve na modifikácii tejto metódy, konkrétne na redukcii neptúnia  

do oxidačného stupňa 4+ a plutónia do oxidačného stupňa 3+ redukčnými činidlami  

bez použitia dusitanu sodného, čím sme chceli dosiahnuť absorpciu iba neptúnia  

na sorbente TEVA
®

 resin 

 

4.5.1 Štúdium separácie neptúnia a plutónia v modelovej vzorke 

100 l zásobného roztoku s obsahom 
237

Np a 
238

Pu sa pridali do 16 cm
3
  

3 mol.dm
-3

 HNO3. Úprava oxidačných stupňov Np a Pu bola vykonaná pridaním  

5 mg.cm
-3 

Fe zo zásobného roztoku Fe(NO3)3.9H2O, 1 cm
3
 0,5 mol.dm

-3
 H3NSO3 a 1,25 

cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 kyseliny askorbovej. 15 minút sa nechala vzorka odstáť kvôli 

redukcii. Kolóna sa naplnila 2 g sorbentu TEVA
®

 resin. Sorbent sa kondicioval 

premytím 10 cm
3
 2,5 mol.dm

-3 
HNO3. Vzorka sa naniesla na kolónu pri prietokovej 

rýchlosti 1 cm
3
.min

-1
. Eluát s predpokladaným obsahom plutónia sa odparil až  

na minimálny objem a získaný odparok sa pripravil ako zdroj na alfa-spektrometrické 

meranie. Sorbent bol premytý 2×15 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 a 15 cm

3
 9 mol.dm

-3
 HCl, 

ktoré sa používajú  v reálnych vzorkách na odstránenie uránu a tória. Najprv sme na 

elúciu neptúnia použili roztok 11 cm
3
 0,02 mol.dm

-3
 HCl – 5.10

-3
 mol.dm

-3
 HF –  

10
-4

  mol.dm
-3

 TiCl3 a následne sa sorbent premyl roztokom 14 cm
3 

0,25 mol.dm
-3

 HCl 

– 5.10
-3

 mol.dm
-3

 HF – 10
-4

 mol.dm
-3

 TiCl3. Získané vyeluované roztoky sa odparili 

a pripravili sa ako zdroje na alfa-spektrometrické merania. 
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Na Obrázkoch 33 - 35 sú zobrazené alfa-spektrá patriace k opísanému 

experimentu. Na Obrázku 33 sme identifikovali pík pri energii 5,593 MeV prislúchajúci 

238
Pu, na Obrázku 34 je pík pri energii 4,959 MeV patriaci 

237
Np a pík pri energii 5,593 

MeV prislúchajúci 
238

Pu.   

 

 

Obrázok 33 Alfa-spektrum s píkom 
238

Pu pri použití TEVA
®
 resin 

 

 

Obrázok 34 Alfa-spektrum s píkom 
237

Np a 
238

Pu pri použití TEVA
®
 resin 
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Obrázok 35 Alfa-spektrum pri použití TEVA
®

 resin 

 

 Získané spektrá poukazujú na oddelenie rádionuklidov neptúnia a plutónia 

uvedeným pracovným postupom. Použité redukčné činidlá zredukovali Pu  

do oxidačného stupňa 3+, ale časť sa zredukovala do oxidačného stupňa 4+, čo 

potvrdzuje získané spektrum na Obrázku 35 a vypočítaný relatívne nízky výťažok 
238

Pu 

[(35,6 ± 2,0)%]. Výťažok 
237

Np, ktorý sa získal elúciou zo sorbentu TEVA
®
 resin 

pomocou elučného činidla tvoreného zmesou HCl, HF a TiCl3, bol (85,3 ± 3,2)%. 

 

Tabuľka 10 Výťažky sledovaných rádionuklidov v modelovej vzorke 

Elučné činidlo R [%] 
Sledovaný 

rádionuklid 

Eluát získaný po nanesení modelovej vzorky na sorbent 35,6 ± 2,0 
238

Pu 

0,02 mol.dm
-3

 HCl – 5.10
-3

 mol.dm
-3

 HF – 10
-4

 mol.dm
-3

 TiCl3 
85,3 ± 3,2 

237
Np 

2,7 ± 0,6 
238

Pu 

0,25 mol.dm
-3

 HCl – 5.10
-3

 mol.dm
-3

 HF – 10
-4

 mol.dm
-3

 TiCl3 ˂ MDA  

 

4.5.2 Štúdium vplyvu zvýšenia objemu redukčných činidiel na separáciu 

neptúnia a plutónia v modelovej vzorke 

Ďalší experiment sa uskutočnil z dôvodu získania vyššieho výťažku 
238

Pu 

v eluáte získanom po nanesení modelovej vzorky na sorbent. To znamená, že sme chceli 

dosiahnuť redukciu Pu iba do oxidačného stupňa 3+. Zamerali sme sa na úpravu 
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objemov použitých redukčných činidiel a na zmenu druhého elučného činidla využitého 

na elúciu Np. Na tento cieľ sa opätovne použil pracovný postup uvedený v podkapitole 

4.5.1 s dvomi zmenami. Dvojnásobne sme zvýšili objem kyseliny amidosulfónovej 

s koncentráciou 0,5 mol.dm
-3

 na 2 cm
3
 a objem kyseliny askorbovej s koncentráciou  

1,5 mol.dm
-3

 na 2,5 cm
3
. Druhou zmenou bola výmena činidla určeného na elúciu Np, 

ktorou sme modifikovali separačný postup vyvinutý Maxwellom a kol. (2011). Elučné 

činidlo, ktorý sa použil v prvom experimente (0,02 mol.dm
-3

 HCl – 5.10
-3

 mol.dm
-3

 HF 

– 10
-4

 mol.dm
-3

 TiCl3), bolo nahradené zmesou kyselín, konkrétne 0,5 mol.dm
-3 

HCl – 

0,02 mol.dm
-3

 HF. 

Na základe alfa-spektrometrických meraní môžeme tvrdiť, že sme dosiahli 

efektívnu separáciu neptúnia a plutónia. Výťažok pre 
237

Np bol stanovený na  

(88,3 ± 3,3) % a pre 
238

Pu na (99,7 ± 3,6)% (Tabuľka 11). Vysoký výťažok plutónia 

sme dosiahli zvýšením objemov redukčných činidiel. Na elúciu Np sa osvedčilo 

použitie zmesi dvoch kyselín, a to kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny fluorovodíkovej. 

Výťažky 
237

Np z oboch experimentov sú takmer totožné pri použití dvoch rôznych 

elučných roztokov. Pre budúce experimenty sme sa rozhodli aplikovať na elúciu Np 

zmes HCl – HF. Táto zmes kyselín selektívne odstraňuje zo sorbentu TEVA
®

 resin iba 

neptúnium v porovnaní so zmesou kyselín HCl-HF s prídavkom TiCl3, ktorý podporuje 

aj elúciu plutónia. 

 

Tabuľka 11 Výťažky sledovaných rádionuklidov v modelovej vzorke 

Elučné činidlo R [%] 
Sledovaný 

rádionuklid 

Eluát získaný po nanesení modelovej vzorky na sorbent 99,7 ± 3,6 
238

Pu 

0,5 mol.dm
-3 

HCl + 0,02 mol.dm
-3

 HF 88,3 ± 3,3 
237

Np 

 

Na Obrázkoch 36 a 37 sú zobrazené alfa-spektrá prislúchajúce k opísanému 

experimentu. Na Obrázku 36 sme identifikovali pík pri energii 5,593 MeV, ktorý patrí 

238
Pu a na Obrázku 37 je pík pri energii 4,959 MeV patriaci 

237
Np.  
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Obrázok 36 Alfa-spektrum s píkom 
238

Pu pri použití TEVA
®
 resin 

 

 

Obrázok 37 Alfa-spektrum s píkom 
237

Np pri použití TEVA
®
 resin 

 

4.5.3 Štúdium separácie neptúnia a plutónia vo vzorke NPL AH-B08069 

V ďalšom kroku sme pristúpili k separácii neptúnia a plutónia zo zmesi 

rádionuklidov, aby sme zistili aplikovateľnosť separačnej metódy v prítomnosti aj iných 

rádionuklidov, ktoré sú potrebné odstrániť kvôli spektrometrickýcm interferenciám  

pri alfa-spektrometrickom stanovení 
238

Pu a 
239,240

Pu. Spektrometrické interferenty  

pre izotopy Pu sú hlavne 
241

Am a 
210

Po, 
224

Ra, 
229

Th, 
231

Pa a 
232

U. Použili sme vzorku 

NPL pod označením AH-B08069, 2008, ktorá obsahuje zmes alfa-rádionuklidov v 20 g 

zriedenej kyseliny dusičnej s aktivitami jednotlivých rádionuklidov v rozsahu od 1  
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do 20 Bq.g
-1

. Do modelového roztoku sme pridali aj zásobný roztok 100 l s obsahom 

237
Np a 

238
Pu. 

Použitý separačný postup aplikovaný na modelovú vzorku, ktorá pozostávala 

z 20 l vzorky NPL a zásobného roztoku 
237

Np a 
238

Pu, bol opakovaný trikrát. Urán bol 

odstránený zo sorbentu TEVA
®

 resin použitím 3 mol.dm
-3 

HNO3. Dôkazom úspešnej 

eliminácie uránu sú získané alfa-spektrá na Obrázku 38 a 39, na ktorých sa 

nenachádzajú píky prislúchajúce izotopom uránu.  

 

 

Obrázok 38 Alfa-spektrum s píkom 
239,240

Pu, 
238

Pu + 
241

Am, 
244

Cm pri použití TEVA
®
 

resin vo vzorke NPL (AH-B08069, 2008) 

 

 

Obrázok 39 Alfa-spektrum s píkom 
237

Np pri použití TEVA
®
 resin vo vzorke NPL 

(AH-B08069, 2008) 
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Na Obrázku 38 je alfa-spektrum, na ktorom sa identifikovali píky 
239,240

Pu  

pri energii 5,245 MeV;  
238

Pu + 
241

Am pri energii 5,593 MeV a pík 
244

Cm pri energii 

5,092 MeV. Z tohto vyplýva, že v eluáte získanom po nanesení modelovej vzorky  

na sorbent sa nachádzalo okrem plutónia aj amerícium. Získaný počet impulzov pre 

238
Pu bol navýšený o počet impulzov 

241
Am. Na Obrázku 39 je znázornené  

alfa-spektrum, na ktorom sa nachádza pík patriaci 
237

Np (4,959 MeV).  

V Tabuľke 12 sú prezentované dosiahnuté výťažky R pre 
239, 240

Pu a pre 
237

Np 

v troch modelových vzorkách, z ktorých sme vypočítali priemerné výťažky  

R s rozšírenou neistotou výťažku U(R): pre 
239,240

Pu - (95,0 ± 3,5)% a  

pre 
237

Np – (87,9 ± 3,0)%. Pri počítaní výťažku pre 
238

Pu by sme museli brať do úvahy 

skutočnosť, že hodnota počtu impulzov pre 
238

Pu bola navýšená o príspevok počtu 

impulzov z 
241

Am. Preto sme sa rozhodli počítať výťažky R pre plutónium  

zo stanoveného rádioizotopu 
239,240

Pu, ktorého hmotnostná aktivita pridaná  

do modelového roztoku je deklarovaná The National Physical Laboratory a má hodnotu 

15,34 Bq.g
-1

. 

 

Tabuľka 12 Výťažky sledovaných rádionuklidov vo vzorke NPL AH-B08069 

Elučné činidlo 
R ±U(R) 

[%] 

R2±U(R) 

[%] 

R3±U(R) 

[%] 

R±U(R) 

[%] 

Sledovaný 

rádionuklid 

Eluát získaný po 

nanesení modelovej 

vzorky na sorbent 

98,1 ± 

3,6 

99,8 ± 

3,7 

87,1 ± 

3,3 

95,0 ± 

3,5 

239,240
Pu 

0,5 mol.dm
-3

 HCl + 

0,02 mol.dm
-3

 HF 

88,6 ± 

3,0 

89,4 ± 

3,1  

85,8 ± 

3,0 

87,9 ± 

3,0 

237
Np 

 

4.5.4 Štúdium separácie neptúnia a plutónia vo vzorke pôdy IAEA-375  

Na základe  poznatkov z predchádzajúcich experimentov sa pristúpilo k aplikácii 

separačného procesu na vzorku pôdy pod označením IAEA-375, ktorej zloženie 

a charakteristika je uvedená v podkapitole 3.5.3. Cieľom tohto experimentu bolo zistiť 

použiteľnosť nami navrhovanej metódy na komplikovanejšiu matricu, akou je pôda.    

Z pripraveného výluhu pôdy IAEA-375 sa odobralo 50 cm
3
, ktoré obsahovali  

10 g zeminy. Do výluhu sa pridalo 100 l zásobného roztoku s obsahom 
237

Np a 
238

Pu 
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a roztok sa odparil na minimálny objem. Získaný odparok sa  rozpustil v 16 cm
3
  

3 mol.dm
-3

 HNO3. Úprava oxidačných stupňov Np a Pu bola vykonaná pridaním  

5 mg.cm
-3 

Fe zo zásobného roztoku Fe(NO3)3.9H2O, 1 cm
3
 0,5 mol.dm

-3
 H3NSO3 a  

2,5 cm
3
 1,5 mol.dm

-3
 kyseliny askorbovej. Naplnili sme kolónu 2 g sorbentu TEVA

®
 

resin. Sorbent sa kondicioval premytím 10 cm
3
 2,5 mol.dm

-3 
HNO3. Roztok sa  

po uplynutí 15 minút naniesol na sorbent pri prietokovej rýchlosti 1 cm
3
.min

-1
. Eluát 

s predpokladaným obsahom plutónia sa odparil až na minimálny objem a získaný 

odparok sa použil na prípravu zdroja na alfa-spektrometrické meranie. Na odstránenie 

uránu zo vzorky sa kolóna premyla 2×15 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HNO3 pri prietokovej rýchlosti 

2 cm
3
.min

-1
. Na odstránenie tória z  TEVA

®
 resin sa použilo 15 cm

3
 9 mol.dm

-3
 HCl. 

Na elúciu neptúnia sa použil roztok 30 cm
3
 0,5 mol.dm

-3
 HCl – 0,02 mol.dm

-3
 HF 

Získaný vyeluovaný roztok sa odparil a pripravili sa na alfa-spektrometrické meranie.  

V Tabuľke 13 je uvedený výťažok pre 
237

Np, ktorý má hodnotu (89,7 ± 3,3)%. 

Dosiahnutý výťažok v porovnaní s výťažkami z predchádzajúcich experimentov je 

porovnateľný, to znamená, že nami modifikovaný postup a sorbent TEVA
® 
resin sú 

vhodné na separáciu neptúnia aj z pôdnej matrice.  

 

Tabuľka 13 Výťažok sledovaného rádionuklidu vo vzorke pôdy IAEA-375 

Elučné činidlo 
R ± U(R)  

[%] 

Sledovaný 

rádionuklid 

0,5 mol.dm
-3

 HCl + 0,02 mol.dm
-3

 HF 89,7 ± 3,3 
237

Np 

 

Osvedčilo sa použitie redukčných činidiel, ako aj použitie roztokov kyselín HCl 

– HF na elúciu neptúnia. Ako je možné vidieť, v alfa-spektre na Obrázku 40 sa 

nachádza iba pík, ktorý sa priradil 
237

Np na základe jeho energie (4,959 MeV). 
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Obrázok 40 Alfa-spektrum s píkom 
237

Np pri použití TEVA
®
 resin vo vzorke  

IAEA-375  

 

Jedinou a dosť závažnou komplikáciou v tomto experimente bolo neumožnené 

stanovenie plutónia. Pri príprave zdroja metódou spoluzrážania s NdCl3 sa po filtrácii 

získal filter s viditeľne veľkou zrazeninou, ktorý nebol vhodný na alfa-spektrometrické 

meranie.  

 

4.5.5 Štúdium separácie neptúnia a plutónia vo vzorke pôdy IAEA-375 so 

zaradením spoluzrážania 

Do ďalšieho experimentu sme zaradili aj krok spoluzrážania. Vychádzali sme 

z poznatkov o spoluzrážaní aktinoidov. Bežnou technikou na úpravu pôdnej vzorky je 

spoluzrážanie s hydroxidom železitým s hydroxidom amónnym pri pH = 89, pričom 

sa spoluzrážajú všetky aktinoidy z matrice. Zrazenina sa nechá usadiť a môže sa oddeliť 

filtráciou alebo centrifugáciou s následným odstránením supernatantu. V experimente 

uvedenom v podkapitole 4.5.3, v ktorom sme použili vzorku NPL AH-B08069, 

v spektre sme identifikovali okrem plutónia aj amerícium. Preto sme do separačnej 

schémy začlenili ďalší sorbent, a to TRU resin, ktorý nám umožňuje separáciu plutónia 

od amerícia. 

 Nasledujúci experiment týkajúci sa separácie neptúnia a plutónia bol 

vykonaný podľa pracovného postupu uvedeného v podkapitole 3.14 s nasledujúcimi 

zmenami: analýza stanovovaných rádionuklidov bola vykonaná v 10 g pôdy označenej 

IAEA-375; do výluhu sa nepridali stopovacie rádionuklidy, ale 100 l zásobného 
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roztoku s 
237

Np a 
238

Pu; bol vynechaný krok č. 13. Pracovný postup popísaný 

v podkapitole 3.15 sa využil na separáciu amerícia a plutónia s jedným pridaným 

krokom. V kroku č. 9. po elúcii plutónia s roztokom 0,1 mol.dm
-3

 hydrochinónu 

rozpusteného v 30 cm
3
 3 mol.dm

-3 
HCl, sme na elúciu plutónia zo sorbentu TRU resin 

použili tiež roztok 0,5 cm
3
 TiCl3 v 20 cm

3
 4 mol.dm

-3 
HCl. Získaný eluát sa odparil 

a pripravil sa zdroj na alfa-spektrometrické meranie podľa postupu opísaného  

v  podkapitole 3.10. 

 Aplikované zakoncentrovanie vzorky z kyslého prostredia spoluzrážaním  

so železitými katiónmi
 
s NH4OH pri pH = 89 prispelo k vzniku zrazeniny Fe(OH)3, 

v ktorej dochádza k spoluzrážaniu aktinoidov, konkrétne Pu a Np. Na elúciu plutónia 

z TRU resin sme sa rozhodli použiť hydrochinón. Toto rozhodnutie bolo podmienené 

výsledkami rigoróznej štúdie vypracovanej Benkovičovou M. (2009), ktorá dosiahla 

približne 80% výťažky pre plutónium eluované hydrochinónom v 20 g pôdy IAEA-375. 

V Tabuľke 14 sú uvedené vypočítané výťažky jednotlivých sledovaných rádionuklidov. 

Výťažok 
237

Np predstavuje (81,2 ± 3,2)%. Táto hodnota je v porovnaní s výťažkami  

z predchádzajúcich experimentov zmenšená zaradením ďalšieho kroku do separačnej 

schémy, ktorým bolo zakoncentrovanie vzorky. Pre 
238

Pu bol výťažok stanovený  

na (77,1 ± 3,1)% po elúcií s hydrochinónom v 3 mol.dm
-3

 HCl a na (6,8 ± 0,8)%  

po elúcií s TiCl3 v  4 mol.dm
-3 

HCl. Z toho vyplýva, použitie hydrochinónu umožnilo 

najefektívnejšiu elúciu plutónia zo sorbentu. Na základe dosiahnutých výťažkov 

môžeme tvrdiť, že došlo k prechodu neptúnia a plutónia spoluzrážaním s hydroxidom 

železitým do ďalšieho separačného kroku rádiochemickej analýzy.  

 

Tabuľka 14 Výťažky sledovaných rádionuklidov vo vzorke pôdy IAEA-375 

         Elučné činidlo R ± U(R) [%] 
Sledovaný 

rádionuklid 

0,5 mol.dm
-3 

HCl + 0,02 mol.dm
-3

 HF 81,2 ± 3,2 
237

Np 

0,1 mol.dm
-3 

HQ v 30 cm
3
 3 mol.dm

-3
 HCl 77,1 ± 3,1 

238
Pu 

0,5 cm
3
 TiCl3 v 20 cm

3
 4 mol.dm

-3 
HCl 6,8 ± 0,8 

238
Pu 

 

 Na Obrázku 41 a 42 sú znázornené alfa-spektrá patriace k uvedenej separačnej 

analýze vykonanej na sorbentoch TEVA
®
 resin a TRU resin. V spektre na Obrázku 41 

je identifikovaný pík 
237

Np pri energii 4,959 MeV. Použitý separačný postup 
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kvantitatívne oddelil neptúnium od zmesi rádionuklidov. Alfa-spektrum na Obrázku 42 

charakterizujú píky 
238

Pu (5,593 MeV) a relatívne v nízkom zastúpení aj 
239,240

Pu  

(5,245 MeV). V spektre sa nepotvrdil pík patriaci 
241

Am, to znamená, že došlo 

k efektívnej separácií plutónia od amerícia, ktoré sa eluovalo zo sorbentu 5 cm
3
  

9 mol.dm
-3

 HCl a následne 20 cm
3
 4 mol.dm

-3
 HCl.  

 

 

Obrázok 41 Alfa-spektrum s píkom 
237

Np pri použití TEVA
®
 resin  

vo vzorke IAEA-375  

 

 

Obrázok 42 Alfa-spektrum s píkom 
238

Pu
 
a

 239,240
Pu pri použití TRU resin vo vzorke 

IAEA-375  
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4.5.6 Štúdium separácie neptúnia a plutónia vo vzorke pôdy IAEA–375 

a stanovenie hmotnostnej aktivity izotopov plutónia 

 Modifikovaná a optimalizovaná metóda na stanovenie aktivity neptúnia 

a plutónia vo vzorkách pôdy sa odskúšala na referenčnom materiáli IAEA–375 

s pridaným stopovacím rádionuklidom 
242

Pu na zistenie rádiochemických výťažkov 

separácie. Stopovací rádionuklid pre neptúnium nebolo nevyhnutné pridať do výluhu 

pôdy z dôvodu neprítomnosti neptúnia v tomto referenčnom materiáli. 

Experiment bol vykonaný podľa pracovného postupu uvedeného v podkapitole 

3.14 s nasledujúcimi zmenami: analýza stanovovaných rádionuklidov bola vykonaná 

v 10 g pôdy označenej IAEA-375; do výluhu sa pridal iba stopovací rádionuklid 
242

Pu 

s aktivitou A = 0,026 Bq a 100 l zásobného roztoku s 
237

Np a 
238

Pu; bol vynechaný 

krok č. 13. Pracovný postup popísaný v podkapitole 3.15 sa využil na separáciu 

amerícia a plutónia. Experiment bol zrealizovaný päťkrát kvôli získaniu 

opakovateľných výsledkov. 

V Tabuľke 15 sú uvedené stanovené hodnoty výťažkov pre 
237

Np z jednotlivých 

separačných procedúr, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od (76,9 ± 3,1)%  

do (82,4 ± 3,2)%. 

 

Tabuľka 15 Výťažok sledovaného rádionuklidu 
237

Np vo vzorke pôdy IAEA–375 

 

 

 V Tabuľke 16 sú uvedené hodnoty výťažkov pre 
238

Pu a hodnoty hmotnostnej 

aktivity stanovené v 10 g pôdy referenčného materiálu IAEA-375. 

 

 

 

 

Číslo separácie R ± U(R) [%] 

1. 80,1 ± 3,2 

2. 78,5 ± 3,2 

3. 82,4 ± 3,2 

4. 79,1 ± 3,2 

5. 76,9 ± 3,1 

Priemer  79,4 ± 3,2 
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Tabuľka 16 Výťažky a hmotnostné aktivity izotopov Pu vo vzorke pôdy IAEA–375 

Číslo separácie 
R ± U(R) 

[%] 

a(
238

Pu)⃰ ± U(a) 

Bq.kg
-1

  

a(
239,240

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1

  

1. 66,6 ± 9,7  32,8 ± 5,2 0,38 ± 0,16 

2. 69,0 ± 9,8 31,5 ± 4,9 0,42 ± 0,16  

3. 66,3 ± 9,6 32,1 ± 5,1 0,33 ± 0,14 

4. 70,7 ± 10,0 32,4 ± 5,0 0,35 ± 0,14 

5. 61,2 ± 9,3 31,3 ± 5,2  0,36 ± 0,16 

Priemer 66,8 ± 9,7 32,0 ± 5,1 0,37 ± 0,15 

⃰ Sumárna hmotnostná aktivita 
238

Pu zloženej z hmotnostnej aktivity 
238

Pu (a = 32,5 

Bq.kg
-1

) v zásobnom roztoku 
237

Np - 
238

Pu a z hmotnostnej aktivity 
238

Pu v referenčnom 

materiáli IAEA–375 (a = 0,071 Bq.kg
-1

) bola 32,6 Bq.kg
-1

. 

 

Výťažky pre neptúnium získané v rádiochemickej analýze vzorky pôdy  

IAEA-375 boli porovnateľné s výťažkami dosiahnutými v predchádzajúcich 

experimentoch. Rádiochemické výťažky plutónia sú v porovnaní s hodnotami výťažkov 

zo vzorky NPL AH-B08069, ktoré sú uvedené v Tabuľke 12 v podkapitole 4.5.3, 

výrazne nižšie. Možným dôvodom je prítomnosť železa nachádzajúceho sa v pôde. 

Analyzované vzorky pôdy s hmotnosťou 10 g spadajú do intervalu hodnôt hmotnostnej 

aktivity rádionuklidu 
239,240

Pu, ktoré sú deklarované IAEA.  

Získané spektrá na Obrázku 43 a 44, ktoré patria uvedenému experimentu v tejto 

podkapitole, poukazujú na uskutočnenú efektívnu separáciu neptúnia od plutónia 

a zároveň aj od ďalších rádionuklidov nachádzajúcich sa v referenčnej vzorke. Ako je 

možné vidieť, v alfa-spektre na Obrázku 43 sa nachádza iba pík, ktorý sa priradil 
237

Np 

na základe jeho energie (4,959 MeV). Na alfa-spektre na Obrázku 44 sme identifikovali 

píky patriace rádioizotopom 
238

Pu (5,593 MeV), 
239,240

Pu (5,245 MeV) a 
242

Pu  

(4,984 MeV). 
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Obrázok 43 Alfa-spektrum s píkom 
237

Np
 
vo vzorke IAEA-375  

 

 

Obrázok 44 Alfa-spektrum s píkom 
242

Pu, 
239,240

Pu a 
238

Pu
 
vo vzorke IAEA-375 

 

4.6 Stanovenie hmotnostnej aktivity 237Np a 241Pu vo vzorkách 

kontaminovanej zeminy z areálu jadrových elektrární 

Jaslovské Bohunice 

Za účelom zistenia potenciálneho uvoľňovania rádioaktívnych kontaminantov 

pochádzajúcich z činnosti jadrových elektrární do životného prostredia sa odobrali 

vzorky zeminy, ktorá je dočasne uložená v areáli Jadrovej elektrárne A1 Jaslovské 

Bohunice. V tejto kontaminovanej zemine sme sa zamerali na stanovenie rádionuklidov 



 

113 

 

Np a Pu a na odstránenie interferujúcich rádionuklidov. Pôda sa zaraďuje medzi 

najkomplikovanejšie matrice z hľadiska separácie a následného stanovenia 

rádionuklidov. Z dôvodu odskúšania nami modifikovanej a optimalizovanej metódy 

popísanej v podkapitole 4.5 vo výluhu pôdy referenčného materiálu IAEA-375, ktorou 

sme dosiahli efektívnu vzájomnú separáciu Np a Pu, a zároveň aj odstránenie 

interferujúcich rádionuklidov, aplikovali sme túto metódu na stanovenie Np a Pu 

v kontaminovanej zemine odobratej z areálu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice. 

Na analýzu boli vybrané pôdy, ktoré boli označené číslami A1-4893 a A1-4901. Boli 

pripravené podľa postupu práce uvedenom v podkapitole 3.6. Samotná rádiochemická 

analýza sa uskutočnila podľa metodík popísaných v podkapitole 3.14 a 3.15.  

Po rádiochemickej separácii rádionuklidov sa pripravili vzorky na alfa-spektrometrické 

meranie podľa postupu práce zaznamenanom v podkapitole 3.10.  

Po alfa-spektrometrickom meraní sa filter, na ktorom bolo vyzrážané plutónium, 

rozpustil v kyseline boritej a v koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej podľa postupu 

práce popísanom v podkapitole 3.11, ktorým sa pripravil preparát na meranie 

kvapalinovou scintilačnou spektrometriou na zistenie hmotnostnej aktivity 
241

Pu.  

Rádiochemický výťažok pre neptúnium sa stanovil pomocou stopovacieho 

rádionuklidu 
239

Np, ktorý sa pripravil z 
243

Am pred každou rádiochemickou analýzou. 

Hneď po separácii 
239

Np od 
243

Am sa získaný roztok premeral gama-spektrometrom 

ORTEC s HPGe detektorom. Následne sa 
239

Np použil ako stopovací rádionuklid 

v analýze vo vzorkách pôdy a po skončení separácie uskutočnenej na sorbente TEVA
®

 

resin sa získaný eluát odparil na rovnaký objem ako objem stopovacieho rádionuklidu 

239
Np, ktorý sa opäť premeral gama-spektrometrom. Z dôvodu krátkej doby polpremeny 

(T1/2(
239

Np) = 2,3565 d) a z dôvodu časového rozpätia medzi gama-spektrometrickým 

meraním 
239

Np hneď po separácií z 
243

Am a meraním po samotnej separácií Np už 

v konkrétnej vzorke pôdy sme urobili korekciu počtov impulzov na dobu polpremeny 

239
Np podľa zákona rádioaktívnej premeny. Z takto korigovaných počtov impulzov sme 

vypočítali rádiochemický výťažok pre neptúnium pre energiu pri 277 keV a pri 228 

keV. V Tabuľke 17 a 18 sú uvedené hodnoty výťažkov s príslušnými kombinovanými 

neistotami. Hodnoty neistoty výťažkov, ako aj neistoty hmotnostnej aktivity boli 

stanovené použitím kombinovanej neistoty s k = 1,96. Po gama-spektrometrickom 

meraní sa eluát odparil a pripravil sa preparát na alfa-spektrometrické meranie podľa 

pracovného postupu uvedeného v podkapitole 3.10. Vyhodnotenie nameraných  

alfa-spektier preparátov vzoriek z jadrových elektrární privádza k záveru, že buď sa  
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vo vzorkách zeminy pochádzajúcich z areálu Jadrovej elektrárne A1 Jaslovské 

Bohunice 
237

Np nenachádza, resp. jeho aktivita v týchto vzorkách bola pod úrovňou 

MDA spektrometra, ktorá pri nami použitom alfa-spektrometrickom systéme ORTEC 

má hodnotu 8.10
-4

 Bq. 

 

Tabuľka 17 Výťažky pre 
237

Np vo vzorke zeminy s označením A1-4893 

 

Číslo separácie 
R277 keV 

[%] 

R228 keV 

[%] 

1. 76,1 ± 5,5 67,2 ± 4,3 

2. 67,6 ± 5,4 65,0 ± 4,8 

 

 

Tabuľka 18 Výťažky pre 
237

Np vo vzorke zeminy s označením A1-4901 

 

Číslo separácie 
R277 keV 

[%] 

R228 keV 

[%] 

1. 79,4 ± 5,6 65,6 ± 4,8 

2. 71,2 ± 5,3 68,5 ± 5,0 

 

Rádiochemický výťažok plutónia bol získaný zo stopovacieho rádionuklidu 

242
Pu a pre vzorku pôdy s označením 4893 bol stanovený na hodnotu  

R = (96,1 ± 11,7)% a pre druhú analýzu R = (82,4 ± 10,8)%. Pre vzorku pôdy 

s označením 4901 bol výťažok R = (71,7 ± 10,1)% a výťažok z druhého stanovenia  

R = (81,8 ± 10,7)%. Hmotnostné aktivity 
238

Pu, 
239,240

Pu a 
241

Pu a ich rozšírené neistoty 

U(A) sú uvedené v Tabuľke 19 pre vzorku zeminy s označením A1-4893 a v Tabuľke 

20 pre vzorku zeminy s označením A1-4901. 

 

Tabuľka 19 Výťažok a hmotnostná aktivita pre izotopy Pu vo vzorke zeminy 

s označením A1-4893 

 

Číslo separácie 
R ± U(R) 

[%] 

a(
238

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1

  

a(
239,240

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1

  

a(
241

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1

 

1. 96,1 ± 11,7 8,18 ± 1,4 43,8 ± 6,2 370 ± 13 

2. 82,4 ± 10,8 8,09 ± 1,4 43,0 ± 6,5 410 ± 21 
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Tabuľka 20 Výťažok a hmotnostná aktivita pre izotopy Pu vo vzorke zeminy 

s označením A1-4901 

 

Číslo separácie 
R ± U(R) 

[%] 

a(
238

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1

  

a(
239,240

Pu) ± U(a)  

Bq.kg
-1

  

a(
241

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1

 

1. 71,7 ± 10,1 0,70 ± 0,29 4,3 ± 0,9 76,0 ± 18,2 

2. 81,8 ± 10,7 0,73 ± 0,28 5,2 ± 1,0 70,4 ± 17,4  

 

4.7 Stanovenie hmotnostnej aktivity 241Pu vo vzorkách 

referenčného materiálu IAEA-414 

4.7.1 Zhášacia krivka v kvapalinovej scintilačnej spektrometrii 

Na stanovenie absolútnej aktivity vzorky v DPM (disintegrations per minute) 

bolo nevyhnutné urobiť kalibračnú krivku zhášania, aby bola vykonaná korekcia  

na účinnosť merania. Zhášacia krivka vymedzuje platný rozsah pre kvantifikáciu 

vzorky. Kalibračná krivka zhášania ohraničuje parametre tSIE meraných vzoriek, to 

znamená, že určuje hodnoty, ktoré spadajú do rozsahu alebo mimo rozsah. Parameter 

tSIE nie je závislý od izotopu a ani od aktivity nachádzajúcej sa vo vzorke.  Keďže tvar 

zhášacej krivky nie je lineárny, ale je zakrivený, pripravili sme sadu 11 referenčných 

vzoriek, ktorých aktivita bola konštantná v každej ampulke a zvyšovali sme 

koncentráciu zhášacej látky. Získali sme kalibráciu zhášania, ktorá zahŕňala požadovaný 

rozsah. 

Účinnosť merania alfa-častíc závisí od energie alfa-žiaričov, ktoré boli použité 

na kalibráciu, to znamená že najlepšie výsledky sa získajú, keď je rádionuklid  

na kalibráciu zvolený tak, aby bol čo možno najbližšie k energii rádionuklidu vo vzorke, 

v opačnom prípade sa môže objaviť systematická chyba. Na stanovenie účinnosti  

pre meranie rádionuklidu 
241

Pu sa sme použili rádionuklid 
3
H, pretože ich hodnoty 

maximálnych energií sú takmer rovnaké. Na grafe 1 je zobrazená zhášacia krivka pre 

3
H, ktorá predstavuje kalibračnú závislosť účinnosti od transformovaného spektrálneho 

indexu externého štandardu (tSIE). Pri hodnote tSIE 543,41 je dosiahnutá maximálna 

účinnosť 31,38%. Minimálna účinnosť, ktorá má hodnotu 1,73%, sa dosiahla  

pri hodnote tSIE 59,29. Jednotlivé body boli preložené krivkou, ktorú je možné popísať 

rovnicou polynómu. Predpokladá sa lineárny polynomický model: 
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y = β0 + β1x + β2x2+...+βnxn             (20) 

Výsledný polynóm popisujúci závislosť účinnosti od faktora zhášania má 

nasledujúci tvar: 

y = – 2,359(±0,523) + 6,0113.10
-2

(±7,5169.10
-3

)x + 1,1833.10
-4

(±2,8487.10
-5

)x
2 
–

2,1159.10
-7

(±3,0997.10
-8

)x
3
,                  (21) 

pričom jednotlivé parametre rovnice spĺňajú Silenove pravidlo  βi > 3σi.  

Na regresnú diagnostiku bol použitý program ADSTAT 1.25 s modulom 

Lineární regrese. Jednotlivé parametre rovnice boli podrobené regresnému tripletu a 

výsledky testov potvrdili, že model je možné akceptovať ako správny, korektný, 

s normálnym rozdelením rezíduí. 

 

 

Graf 1 Závislosť detekčnej účinnosti od transformovaného spektrálneho indexu 

externého štandardu (tSIE) pre 
3
H vytvorenej pre kvapalinový scintilačný spektrometer 

Tri-Carb 2900 TR (PerkinElmer, USA) 

 

4.7.2 Stanovenie izotopov plutónia v štandardnom referenčnom materiáli 

IAEA–414 pomocou metódy extrakčnej chromatografie 

 Na overenie nami navrhnutej metódy, ktorá je určená na vzájomnú separáciu 

neptúnia a plutónia od ostatných interferujúcich rádionuklidov, sme separačnú 

procedúru aplikovali na štandardný referenčný materiál IAEA–414. Hmotnostná 

aktivita 
238

Pu, 
239,240

Pu a 
241

Pu bola stanovená v piatich vzorkách popola, ktoré boli 
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pripravené na rádiochemickú analýzu podľa postupu práce uvedenom v podkapitole 3.6. 

Samotná rádiochemická analýza sa uskutočnila podľa metodík popísaných 

v podkapitole 3.13 a 3.15. Po rádiochemickej separácii rádionuklidov sa pripravili 

vzorky na alfa-spektrometrické meranie podľa postupu práce zaznamenanom 

v podkapitole 3.10. Po alfa-spektrometrickom meraní sa filter, na ktorom bolo 

vyzrážané plutónium, rozpustil v kyseline boritej podľa postupu práce popísanom 

v podkapitole 3.11, ktorým sa pripravil preparát na meranie kvapalinovou scintilačnou 

spektrometriou. LSC nám umožnila stanoviť hmotnostnú aktivitu 
241

Pu v referenčnom 

materiáli. 

Plutónium je z membránového filtra odstránené použitím kyseliny boritej 

a koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej. Filter sa po vysušení sa zmeral na HPGe 

detektore, aby sme zistili efektívnosť použitej metódy určenej na odstránenie plutónia 

z membránového filtra. Alfa-spektrum na Obrázku 45 poukazuje na maximálne možné 

odstránenie plutónia, keďže sme neidentifikovali prítomnosť rádionuklidu Pu, čím sa 

potvrdila vhodnosť použitia metódy určenej na prípravu zdroja na meranie 

kvapalinovou scintilačnou spektrometriou. 

 

 

Obrázok 45 Alfa-spektrum zmeraného membránového filtra po rozpustení v H3BO3 

a v koncentrovanej HCl 

 

V Tabuľke 21 sú uvedené výsledky z analýzy štandardného referenčného 

materiálu IAEA–414. 
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Tabuľka 21 Výťažok a hmotnostná aktivita pre izotopy Pu v štandardnom referenčnom 

materiáli IAEA–414 

 

Číslo 

separácie 

R 

[%] 

a(
238

Pu)
 
± U(a) 

Bq.kg
-1

 

a(
239,240

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1

  

a(
241

Pu) ± U(a) 

Bq.kg
-1 

 

1. 75,4  ± 10,3 ˂ MDA 0,17 ± 0,09 2,45 ± 0,11 

2. 73,1  ± 10,2 ˂ MDA 0,18 ± 0,10 1,85 ± 0,12 

3. 79,4  ± 10,5 ˂ MDA 0,16 ± 0,09 4,11 ± 0,11 

4. 82,7  ± 10,8 ˂ MDA 0,14 ± 0,08 4,40 ± 0,10 

5. 76,7  ± 10,4 ˂ MDA 0,19 ± 0,10 2,68 ± 0,12 

Priemer 77,5 ± 10,4 ˂ MDA 0,17 ± 0,09 3,10 ± 0,11 

 

Použitou separačnou metódou sme dosiahli rádiochemický výťažok plutónia  

R = (77,5 ± 10,4)%. Ako je uvedené v Tabuľke 5 v podkapitole 3.5.2 stredná hodnota 

hmotnostnej aktivity 
241

Pu je 2 Bq.kg
-1
, ktorá má informatívny charakter. Pre 95% 

interval spoľahlivosti je hmotnostná aktivita 
241

Pu v rozmedzí od 1,8 do 2,3 Bq.kg
-1

.  

Na základe správy z celosvetového porovnávania vzorky IAEA-414 (Pham, 2004) bola 

stanovená hmotnostná aktivita 
241

Pu na hodnotu (4,5 ± 3,1)Bq.kg
-1
. Priemerná hodnota 

hmotnostnej aktivity 
241

Pu vypočítaná z jednotlivých analýz je (3,10 ± 0,11)Bq.kg
-1

. 

Analyzované vzorky popola s hmotnosťou 10 g spadajú do intervalu hodnôt 

hmotnostnej aktivity rádionuklidu 
241

Pu, ktoré sú udané IAEA. Hmotnostná aktivita 

238
Pu nebola stanovená, lebo zaregistrovaný počet impulzov dosahoval hodnotu  

pod minimálnou detegovateľnou úrovňou a pre 
239,240

Pu bola vypočítaná priemerná 

hmotnostná aktivita (0,17 ± 0,09)Bq.kg
-1
. Na základe alfa-spektrometrických meraní 

pripravených zdrojov, v ktorých sa mohol nachádzať rádionuklid neptúnia, sme nezistili 

prítomnosť neptúnia v stanovovanom referenčnom materiáli IAEA–414. 
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ZÁVER 
 

Predkladaná dizertačná práca v rámci prezentovaných vytýčených cieľov 

sledovala vypracovanie novej metodiky určenej na separáciu rádionuklidov 
237

Np 

a 
241

Pu z rôznych druhov matríc využitím extrakčno-chromatografických metód.  

Na základe nami realizovaného výskumu je možné vyvodiť hneď niekoľko záverov a 

predpokladov: 

1. Presné stanovenie 
237

Np vyžaduje použitie stopovacieho rádionuklidu, ktorý je 

vhodný na sledovanie jeho rádiochemického výťažku počas chemickej 

separácie. Teoretické východiská poukázali na vhodnosť využitia stopovacieho 

rádionuklidu 
239

Np, ktorý sa získal separáciou z materského rádionuklidu 
243

Am 

metódou extrakčnej chromatografie s použitím sorbentu TEVA
®
 resin. 

243
Am je 

v rádioaktívnej rovnováhe so svojím dcérskym rádionuklidom 
239

Np.  

Na redukciu neptúnia do oxidačného stavu 4+ sme použili kyselinu askorbovú 

v prítomnosti železitých katiónov. Na sorbente TEVA
®
 resin sa Np zachytávalo 

veľmi efektívne v chemickej forme ako Np(NO3)6
2-
. Na elúciu Np zo sorbentu sa 

použila 0,5 mol.dm
-3

 HCl. Všetky gama-spektrometrické merania vykonané  

na gama-spektrometri ORTEC s HPGe detektorom boli realizované v rovnakej 

geometrii a takisto aj doba merania bola totožná, aby sa zachovali identické 

podmienky počas merania zásobného roztoku stopovacieho rádionuklidu 
243

Am. 

Priemerný výťažok Y pre 
239

Np pri 277 keV bol 69,3% a pri 228 keV bol 65,9%.  

2. Z dôvodu opakovaného vnášania železitých katiónov do zásobného roztoku 

obsahujúceho 
243

Am, z ktorého sa pripravoval stopovací rádionuklid 
239

Np 

vyvstala otázka realizácie čistenia roztoku extrakčno-chromatografickou 

metódou použitím sorbentu DGA resin. Na redukciu katiónov Fe
3+

 sme použili 

NH2OH.HCl a amerícium bolo eluované roztokom 0,25 mol.dm
-3

 HCl 

s prídavkom kyseliny šťaveľovej vo forme šťaveľanového komplexu ako 

Am2(C2O4)3. 

3. Z potreby použitia modelových vzoriek, na ktorých sa realizovali experimenty 

týkajúce sa skúmania oddelenia neptúnia a plutónia, bolo nevyhnutné stanoviť 

aktivitu zásobného roztoku, v ktorom sa nachádzali rádionuklidy 
237

Np a 
238

Pu. 

Aktivita A pre 
237

Np a pre 
238

Pu v zásobnom roztoku sa stanovila na hodnotu 

(0,318  ± 0,042)Bq. 
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4. Sériou experimentov sa modifikoval a zároveň optimalizoval proces určený  

na vzájomnú separáciu rádionuklidov Np a Pu od interferujúcich prvkov. 

Separačný proces spočíval v absorpcii Np v oxidačnom stupni 4+ na sorbente 

TEVA
®
 resin a v nezachytení Pu v oxidačnom stupni 3+ na sorbente. 

5. Účinná redukcia rádionuklidov sa uskutočnila použitím roztokov 0,5 mol.dm
-3

 

kyseliny amidosulfónovej, 1,5 mol.dm
-3 

kyseliny askorbovej a katiónmi Fe
3+

, 

pričom sa optimalizáciou objemov redukčných činidiel, konkrétne ich zvýšením, 

dosiahli vyššie rádiochemické výťažky v modelových vzorkách: pre 
237

Np  

R = (88,3 ± 3,3)% a pre 
238

Pu R = (99,7 ± 3,6)%.   

6. Uskutočnenými experimentmi sme zistili, že najvhodnejším činidlom na elúciu 

neptúnia je zmes roztokov 0,5 mol.dm
-3 

HCl – 0,02 mol.dm
-3

 HF. Táto zmes 

kyselín selektívne odstraňovala zo sorbentu TEVA
®
 resin iba neptúnium  

v porovnaní so zmesou kyselín HCl-HF s prídavkom TiCl3, ktorý podporoval aj 

elúciu plutónia. 

7. Na základe dosiahnutých výsledkov pochádzajúcich zo štúdie separácie Np a Pu 

vo vzorke NPL AH-B08069, 2008, ktorá obsahovala zmes rádionuklidov  

(
234

U, 
235

U a 
238

U, 
238

Pu, 
239, 240

Pu, 
237

Np, 
241

Am a 
244

Cm) sme do separačnej 

schémy zaradili použitie sorbentu TRU resin, ktorého úlohou bolo očistiť 

plutónium od amerícia. Použitím 0,1 mol.dm
-3 

hydrochinónu v 3 mol.dm
-3

 HCl 

sa vymylo plutónium zo sorbentu TRU resin. Použitím sorbentu TRU resin sa 

dosiahla efektívna separácia plutónia od amerícia. 

8. Modifikovaný a optimalizovaný separačný postup sa aplikoval na vzorky 

referenčného materiálu IAEA–375 (pôdna matrica) a IAEA–414 (popol z rýb) 

na overenie spoľahlivosti vyvinutej metódy. V referenčnom materiáli IAEA–375 

sa stanovili rádiochemické výťažky 
237

Np (R = (79,4 ± 3,2)%), izotopov Pu  

(R = (66,8 ± 9,7)%) a hmotnostné aktivity a(
238

Pu) = (32,0 ± 5,1)Bq.kg
-1

 

a a(
239,240

Pu)  = (0,37 ± 0,15)Bq.kg
-1

. V referenčnom materiáli IAEA-414 sme 

vypočítali rádiochemický výťažok plutónia (R = (77,5 ± 10,4)%) a hmotnostné 

aktivity a(
238

Pu) ˂ MDA, a(
239,240

Pu) = (0,17 ± 0,09)Bq.kg
-1

 a  

a(
241

Pu) = (3,10 ± 0,11)Bq.kg
-1

. Analyzované vzorky IAEA-375 a IAEA-414 

s hmotnosťou 10 g spadajú do intervalu hodnôt hmotnostných aktivít, ktoré 

deklaruje IAEA. 

9. Overili sme možnosť stanovenia 
241

Pu metódou kvapalinovej scintilačnej 

spektrometrie (Tri-Carb 2900 TR, PerkinElmer, USA). Pred samotným meraním 
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vzoriek bola zostrojená zhášacia krivka, aby bola vykonaná korekcia na 

účinnosť merania. Účinnosť detekcie bola stanovená použitím roztokov 

štandardu 
3
H, ktorého hodnota energie beta-častíc je porovnateľná s energiou 

beta-častíc emitovaných 
241

Pu. Pri hodnote tSIE 543,41 sa dosiahla maximálna 

účinnosť 31,38%. Minimálna účinnosť, ktorá má hodnotu 1,73%, sa dosiahla pri 

hodnote tSIE 59,29. 

10. Finálnou separačnou procedúrou sa analyzovali vzorky kontaminovanej zeminy, 

ktorá je dočasne uložená v areáli Jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice 

v ktorých bola dokázaná prítomnosť izotopov plutónia. 
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SÚHRN 

Predmetom dizertačnej práce bolo vyvinúť, resp. modifikovať a implementovať 

tieto analytické metódy na stanovenie dlhožijúcich rádionuklidov, konkrétne 
237

Np a 

241
Pu vo vzorkách životného prostredia.   

 Cieľom rádiochemickej procedúry bola separácia stanovovaných rádionuklidov, 

respektíve chemického prvku od ostatných prvkov obsahujúcich rádioaktívne izotopy, 

ktoré môžu interferovať so stanovovaným prvkom. V našej štúdií sme sa zaoberali 

vzájomnou separáciou neptúnia a plutónia od ostatných interferujúcich rádionuklidov, 

ako napríklad U, Am a Th.  

Bola vyvinutá separačná procedúra na stanovenie izotopov Pu (
238

Pu, 
239,240

Pu a 

241
Pu) a 

237
Np použitím spoluzrážania a samotnou separáciou rádionuklidov extrakčnou 

chromatografiou s využitím sorbentov TEVA
® 

resin a TRU Resin, ktoré sú komerčne 

dodávané spoločnosťou Eichrom Technologies LLC. Táto metóda umožňuje 

zakoncentrovanie a separáciu plutónia a neptúnia pomocou systému vákuového riadenia 

prietoku s cieľom uľahčiť a urýchliť proces separácie, keďže stále rastie potreba 

vyvinúť rýchlejšie analytické metódy pre analýzu vzoriek v prípade mimoriadnych 

udalostí. 

242
Pu a 

239
Np ako stopovacie rádionuklidy sa použili na sledovanie 

rádiochemických výťažkov. 
242

Pu s aktivitou A = 0,026 Bq bol dodaný firmou 

LACOMED (Řež, Česká Republika). Stopovací rádionuklid 
239

Np bol získaný 

separáciou z materského rádionuklidu 
243

Am, ktorý je v rádioaktívnej rovnováhe 

s 
239

Np. Separácia amerícia od neptúnia bola zrealizovaná na sorbente TEVA
®

 resin 

pomocou extrakčnej chromatografie. Obmedzujúcou vlastnosťou 
239

Np ako 

stopovacieho rádionuklidu, bola potreba dodržania časového intervalu potrebného  

na dosiahnutie rádioaktívnej rovnováhy na produkciu 
239

Np s dostatočnou hodnotou 

aktivity. 

Rádiochemická procedúra je kombináciou dvoch algoritmov, ktoré predstavujú 

separáciu rádionuklidov na sorbente TEVA
®

 resin a TRU resin využitím extrakčnej 

chromatografie. V prvom kroku sa uskutočnila absorpcia izotopov 
239

Np a 
237

Np  

na sorbente TEVA
®

 resin, ktoré sa zachytili v oxidačnom stupni 4+ po redukcii 

rádionuklidov použitím roztokov 0,5 mol.dm
-3

 kyseliny amidosulfónovej, 1,5 mol.dm
-3
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kyseliny askorbovej a železitými katiónmi. Na sorbente TEVA
®
 resin sa Np zachytával 

veľmi efektívne v chemickej forme ako Np(NO3)6
2-
. Urán ako prípadný interferujúci 

rádionuklid sa odstránil premytím sorbentu 3 mol.dm
-3

 HNO3 a prítomnosť tória  

vo vzorke sa eliminovala použitím 9 mol.dm
-3

 HCl. Na elúciu Np sa použila zmes 

roztokov 0,5 mol.dm
-3

 HCl – 0,02 mol.dm
-3

 HF, ktorá poskytla kvantitatívnu desorpciu 

rádionuklidu. V druhom kroku rádiochemickej procedúry bol využitý  

extrakčno-chromatografický sorbent TRU resin na separáciu plutónia od amerícia. Ako 

elučný roztok pre Pu sa na základe experimentálne získaných výsledkov použil  

0,1 mol.dm
-3 
hydrochinón v 3 mol.dm

-3
 HCl. Získané rádiochemické výťažky potvrdili 

vhodnosť použitia tohto elučného činidla, aj keď sa podstatne zvýšil čas rádiochemickej 

analýzy kvôli spaľovaniu plutóniovej frakcie pred prípravou zdroja  

na alfa-spektrometrické meranie.  

 Rádionuklidy 
238

Pu, 
239,240

Pu a 
237

Np boli stanovené alfa-spektrometriou na 

nízkopozaďovom polovodičovom detektore s kremíkovou povrchovou bariérou (Alpha 

576a-ORTEC 919, Ortec, USA), 
241

Pu sa stanovilo kvapalinovou scintilačnou 

spektrometriou (Tri-Carb 2900 TR, PerkinElmer, USA) a na stanovenie aktivity 

stopovacieho rádionuklidu 
239

Np sa použil gama-spektrometrometrický systém (Gama-

spektrometer ORTEC s HPGe detektorom Ortec, USA). Zdroje na alfa-spektrometrické 

meranie boli pripravené spoluzrážaním s nosičom Nd a kyselinou fluorovodíkovou. 

Preparáty určené na beta-spektrometrické merania 
241

Pu sa pripravili rozpustením 

Tuffryn membránových filtrov v kyseline boritej a v koncentrovanej kyseline 

chlorovodíkovej na získanie rádionuklidu, ktorý sa uvoľnil z filtrov do roztoku.  

Pred samotným meraním vzoriek bola zostrojená kalibračná závislosť účinnosti 

detekcie od zhášania, aby bola vykonaná korekcia na účinnosť merania. Na stanovenie 

účinnosti pre meranie 
241

Pu sa použil rádionuklid 
3
H. Všetky gama-spektrometrické 

merania boli realizované v rovnakej geometrii, a takisto aj doba merania bola totožná, 

aby sa zachovali identické podmienky počas merania zásobného roztoku stopovača 

243
Am. 

 Modifikácia separačnej metódy a optimalizovanie experimentálnych 

podmienok boli realizované najprv na modelových vzorkách, ktoré pozostávali  

zo zásobného roztoku obsahujúceho  rádionuklidy - 
237

Np a 
238

Pu v 3 mol.dm
-3

 HNO3. 

Na zistenie efektívnosti metódy aj v prítomnosti ďalších rádionuklidov sa nami 

modifikovaná a optimalizovaná metóda aplikovala pri stanovovaní sledovaných 
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rádionuklidov v referenčnom materiáli NPL AH-B08069, 2008, v ktorom National 

Physical Laboratory deklaruje hmotnostné aktivity jednotlivých rádionuklidov. Tento 

materiál bol použitý v medzinárodnom medzilaboratórnom porovnávacom meraní.  

Na základe výsledkov získaných z alfa-spektrometrických meraní sme zistili 

v plutóniovej frakcii aj prítomnosť rádionuklidu amerícia, preto sme do separačnej 

schémy začlenili sorbent TRU resin, ktorého úlohou bolo oddeliť plutónium  

od amerícia. Táto metóda bola aplikovaná na stanovenie rádionuklidov neptúnia a 

plutónia v referenčnom materiáli IAEA-375 a IAEA-414, ako aj vo vzorkách 

kontaminovanej zeminy pochádzajúcej z dočasného úložiska v areáli Jadrovej 

elektrárne A1 Jaslovské Bohunice. 

Pre extrakčnú chromatografiu je charakteristická lepšia selektivita v porovnaní 

s klasickými extrakčnými metódami. K dispozícií je široká škála komerčne dostupných 

produktov, ktoré slúžia na rôzne analytické účely. Popri komerčne dostupných 

produktoch môžu byť pripravené sorbenty s extraktantami a inertnými podložkami aj 

samotnými laboratóriami. Extrakčno-chromatografické metódy sú vysoko selektívne, 

väčšinou ekonomicky menej náročné a reprodukovateľné techniky v oblasti 

rádioanalytických analýz vo vzorkách životného prostredia, ako aj v biologických 

vzorkách. 

Výsledky dizertačnej práce prezentujú spoľahlivosť a efektívnosť vyvinutej 

metódy určenej na stanovenie neptúnia a plutónia a na aplikovateľnosť nami 

modifikovanej separačnej procedúry v rôznych situáciách, vrátane sledovania 

a vyhodnocovania možnej environmentálnej hrozby, pripravenosti na mimoriadne 

udalosti spojené s únikom rádioaktivity a dohľadu nad kontaminovanou oblasťou. 

Vedecký výskum priniesol inovatívnu komplexnú metódu na stanovenie nielen 

rádionuklidov Np a Pu, nevylučuje ani možnosť stanovenia rádionuklidov U, Th alebo 

Am v jednej rádiochemickej analýze v rôznych vzorkách životného prostredia. 

 Predkladaná dizertačná práca, ktorej vedecký výskum bol realizovaný na 

Katedre jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

bola čiastočne financovaná zo získaného Grantu Univerzity Komenského č. 

UK/297/2010 - „Nové rádiochemické metódy stanovenia 
237

Np a 
241

Pu s použitím 

extrakčnej chromatografie”.  
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SUMMARY 

The subject of this thesis was to develop, respectively modify and implement 

these analytical methods for the determination of long-lived radionuclides, namely 

237
Np a 

241
Pu in environmental samples. 

The aim of the radiochemical procedure was separation of determining 

radionuclides, respectively chemical element from the other elements containing 

radioactive isotopes that might interfere with studied element. In our study we examined 

the separation of neptunium from plutonium and from other interfering radionuclides, 

such as U, Am and Th. 

A separation procedure was developed for the determination of Pu isotopes 

(
238

Pu, 
239,240

Pu a 
241

Pu) and 
237

Np using co-precipitation and separation of radionuclides 

by using extraction chromatography and commercially available sorbents TEVA
® 

resin 

a TRU Resin supplied by Eichrom Technologies LLC. This method allows separation 

and preconcentration of plutonium and neptunium using vacuum box flow rates to 

facilitate rapid separations. There is an increasing need to develop faster analytical 

methods for emergency response samples. 

242
Pu and 

239
Np radionuclides as tracers have been used to monitor the 

radiochemical yields of separation. 
242

Pu with activity A = 0,026 Bq was supplied by 

LACOMED (Řež, Česká Republika). Tracer radionuclide 
239

Np was obtained by 

separation from the parent radionuclide 
243

Am, which is in radioactive equilibrium to 

239
Np. The separation of americium from neptunium was carried out by extraction on 

chromatographic sorbent TEVA
®

 resin. The time necessary to achieve a radioactive 

equilibrium for production of 
239

Np with appropriate values of activity is limiting 

property for use of 
239

Np as a tracer. 

 The radiochemical procedure is a combination of two algorithms, which 

represent the separation of radionuclides by using extraction chromatographic sorbents 

TEVA
®
 resin and TRU resin. The absorption of isotopes 

239
Np a 

237
Np on sorbent 

TEVA
®

 resin was the first step of procedure. After reduction of radionuclides using 

a solution of 0,5 mol.dm
-3

 sulfamic acid, 1,5 mol.dm
-3

 ascorbic acid and ferric cations,
 

239
Np a 

237
Np were captured on sorbent TEVA

®
 resin in oxidation state 4+. Np in 

chemical form Np(NO3)6
2-

 was effectively captured on the sorbent TEVA
®
 resin. 

Uranium as a possible interfering radionuclide was removed by washing the sorbent 
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with 3 mol.dm
-3

 HNO3 and presence of thorium in the sample was eliminated by using 9 

mol.dm
-3

 HCl. For the elution of Np, mixture solutions consist of 0,5 mol.dm
-3

 HCl and 

0,02 mol.dm
-3

 HF was used. This solution provided a quantitative desorption of 

radionuclide. In the second step of radiochemical procedure an extraction 

chromatographic sorbent TRU resin was added to the separation scheme for the 

separation of plutonium from americium. On the basis of experimental results, 0,1 

mol.dm
-3 

hydroquinone in 3 mol.dm
-3

 HCl as an elution solution was used. Although, 

the time of analysis increased due to the combustion of plutonium fraction before 

preparation of source for alpha-spectrometric measurement, radiochemical yields 

obtained by separation confirmed the suitability of use of this elution agent. 

 Radionuclides 
242

Pu, 
238

Pu, 
239,240

Pu a 
237

Np were determined by alpha-

spectrometry by using low background semiconductor detector with silicon surface 

barrier (Alpha 576a-ORTEC 919, Ortec, USA), 
241

Pu was determined by liquid 

scintillation spectrometry (Tri-Carb 2900 TR, PerkinElmer, USA) and gama-

spectrometric system (Gamma-spectrometer ORTEC with HPGe detector Ortec, USA) 

was used to determine activity of tracer 
239

Np. Sources for alpha-spectrometric counting 

were prepared by co-precipitation with Nd carrier and hydrofluoric acid. Sources for 

beta-spectrometric determination of 
241

Pu were prepared by dissolving of Tuffryn 

membrane filters in boric acid and concentrated hydrochloric acid to obtain the 

radionuclide which was released from the filter into solution. The calibration curve 

relating the variation of counting efficiency to quenching was constructed before 

measurement to perform the correction of counting efficiency. Radionuclide 
3
H was 

used for the determination of counting efficiency of 
241

Pu. All gama-spectrometric 

measurements were performed in the same geometry as well as measurement time was 

identical in order to maintain identical conditions during measurement of the stock 

solution of tracer 
243

Am. 

 Modification of separation method and optimization of experimental 

conditions were implemented in model samples consisting of a stock solution 

containing radionuclides - 
237

Np a 
238

Pu in 3 mol.dm
-3

 HNO3 as first. To determine the 

efficiency of method also in the presence of other radionuclides, modified and 

optimized method was tested for the determination of studied radionuclides in reference 

materials NPL AH-B08069, 2008. National Physical Laboratory declares mass/specific 

activity of radionuclides in this material. This material was used in an international 
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inter-laboratory measurement. Based on the results obtained from alpha-spectrometric 

measurement, we found that plutonium fraction contains americium radionuclide, 

therefore sorbent TRU resin was incorporated into separation scheme with the task of 

separation of plutonium from americium. This method was applied to determine 

plutonium and neptunium radionuclides in reference materials IAEA-375 and IAEA-

414, as well as in samples of contaminated soils from the area of Nuclear power plant 

A1 Jaslovské Bohunice which is stored temporarily before disposal.  

Extraction chromatography is characterized by better selectivity compared to 

conventional extraction methods. There is a wide range of commercially available 

products, which are used for different analytical purposes. In addition of commercially 

available products, individual laboratories can prepare sorbents using a suitable 

extractant and inert supports. Extraction chromatographic methods are highly selective, 

economical and reproducible techniques for radioanalytical analysis in environmental 

samples, as well as in biological samples. 

Results of the dissertation work show the reliability and effectiveness of the 

method developed for determination of neptunium and plutonium and on applicability 

of obtained separation procedure in the variety of situations, including monitoring and 

assessment of potential environmental threats and preparedness for emergencies 

associated with leakage of radioactivity and supervision of the contaminated areas. 

Scientific research ensured the development of innovative comprehensive method for 

the determination of not only radionuclides Np and Pu, but also radionuclides U, Th or 

Am in one radiochemical analysis in various environmental samples. 

Scientific research of this thesis was realized at the Department of Nuclear 

Chemistry, Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava and was 

partially funding by a Grant of Comenius University No. UK/297/2010 – „New 

radiochemical methods for determination of 
237

Np a 
241

Pu using extraction 

chromatography“. 
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