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ABSTRAKT 
 

DRÁBOVÁ, Veronika: Separácia rádionuklidov pomocou host-guest materiálov. 

Dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 

Katedra jadrovej chémie. Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Konzultant: RNDr. 

Dušan Galanda, PhD. 155 strán, 2014. 

 

Predkladaná dizertačná práca je zameraná na vývoj komplexnej separačnej procedúry 

s využitím komerčne dostupných sorbentov pre antropogénne aktinoidy 
237

Np, 
241

Am, 
238

Pu a 
239,240

Pu a ich stanovenie vo vzorkách kvapalných rádioaktívnych odpadov 

metódou alfa-spektrometrie. Boli testované možnosti použitia komerčne dostupného 

sorbentu AnaLig
®
Pu-02 gel od spoločnosti IBC Advanced Technologies, Inc., ktorý 

patrí k host-guest materiálom založeným na technológii molekulového rozpoznávania. 

Tento materiál je schopný selektívne zachytávať aktinoidy v oxidačnom stupni IV. Na 

úpravu oxidačných stupňov 
238

Pu a 
239,240

Pu bol použitý NaNO2. Pu(IV) tvorí v kyseline 

dusičnej komplexy, [Pu(NO3)6]
2-

, ktoré sú zachytávané na kolóne. Pre druhý sledovaný 

rádionuklid, neptúnium je typické oxidačné číslo V, v tomto oxidačnom čísle a v médiu 

koncentrovanej kyseliny dusičnej vytvára silné komplexy, [Np(NO3)6]
-
, ktoré sú 

schopné sorbovať sa na sorbente AnaLig
®
Pu-02 gel. Najbežnejším oxidačným stupňom 

amerícia vo vodných roztokoch je III. Keďže Am(III) netvorí aniónové komplexy v 

médiu 8 mol·dm
-3

 HNO3
 
výsledkom je jeho nezachytenie sa na kolóne. Pre elúciu 

plutónia bol na základe experimentálne získaných výsledkov vybraný 0,1 mol·dm
-3

 

roztok NH4I v 9 mol·dm
-3

 HCl. Neptúnium bolo z kolóny eluované využitím 9 mol·dm
-3

 

HCl s prídavkom 0,5 cm
3
 TiCl3. Na modelovom roztoku rádioaktívneho koncentrátu 

pripraveného podľa chemického zloženia rádioaktívnych koncentrátov pochádzajúcich 

z JE EMO a JE EBO boli podmienky navrhnutej separačnej procedúry optimalizované, 

sledoval sa vplyv koncentrácie Fe
3+

iónov, vplyv koncentrácie HCl, vplyv koncentrácie 

roztoku NH4I a vplyv objemu tohto roztoku na výťažok 
238

Pu, ďalej bol študovaný 

vplyv objemu 9 mol·dm
-3

 HCl na výťažok 
237

Np, ako aj vplyv objemu 15 % TiCl3 na 

výťažok 
237

Np. Na zakoncentrovanie aktinoidov z komplikovanej matrice 

rádioaktívneho koncentrátu bol použitý sorbent DGA
®
 Resin od spoločnosti EiChrom 

Technologies, LLC. Optimalizovaná separačná procedúra bola aplikovaná na vzorky 

reálnych rádioaktívnych koncentrátov z JE EMO. Experimentálne boli stanovené 

výťažky separácie, ktoré sa pre 
238

Pu v reálnych vzorkách pohybovali v rozmedzí 

hodnôt (85 ÷ 98) %, pre 
237

Np (86 ÷ 95) % , pre 
241

Am (91 ÷ 99) % a pre 
239

Pu (74 ÷ 

92) %. Spoľahlivosť metódy bola overená jej aplikovaním na vzorky AH, dodané 

National Physical Laboratory v rámci medzinárodného medzilaboratórneho 

porovnávacieho merania. 

Kľúčové slová: alfa-spektrometria; aktinoidy; extrakčná chromatografia; host-guest 

materiály; rádioaktívne odpady; radiochemická analýza 
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ABSTRACT 
 

DRÁBOVÁ, Veronika: Separation of radionuclides using host-guest materials. 

Academic Dissertation. Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, 

Department of Nuclear chemistry. Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. 

Consultant: RNDr. Dušan Galanda, PhD. 155 pages, 2014. 

 

This thesis is focused on the development of complex procedure with using 

commercially available sorbents to separate anthropogenic actinides 
237

Np, 
241

Am, 
238

Pu 

and 
239,240

Pu and their determination in the liquid radioactive wastes by using alpha-

spectrometry. Abilities of using commercially available sorbent AnaLig
®
Pu-02 gel from 

IBC Advanced Technologies, Inc. were tested, this product belongs to host-guest 

materials based on molecular recognition technology. This material is capable of 

selectively capturing actinides in oxidation state IV. To adjust the oxidation state of 
238

Pu and 
239,240

Pu was used NaNO2. Pu(IV) forms in the medium of nitric acid 

complexes, [Np(NO3)6]
-
, which are captured on the column. For the second monitored 

radionuclide, neptunium is typical valence V, Np(V) in the concentrated nitric acid 

produces strong complexes, [Np(NO3)6]
-
, which are capable of the sorption on the 

column of AnaLig
®
Pu-02 gel. The most common state of americium in aqueous 

solutions is III. Whereas in this oxidation state, americium do not form complexes in 8 

mol·dm
-3

 nitric acid is the result of the flow-through. On the base of experimental 

obtained results, solution of 0,1 mol·dm
-3

 NH4I in 9 mol·dm
-3

 HCl was selected for 

elution of plutonium. Neptunium was eluted from the column using 9 mol·dm
-3

 of HCl 

with addition of 0,5 cm
3
 TiCl3. Optimizing conditions for the separation procedure was 

performed by using model solution of radioactive waste which was prepared according 

to the chemical composition of radioactive concentrate from NPP Mochovce and NPP 

Bohunice. The effect of the concentration of Fe
3+

, the effect of the concentration of the 

HCl, the effect of the concentration of the solution of NH4I and the effect of the volume 

of this solution to the yields of 
238

Pu were studied. And also was studied the effect of 9 

mol·dm
-3

 of HCl and the effect of volume of 15 % TiCl3 to the yields of 
237

Np. Sorbent 

DGA
®

 Resin from EiChrom Technologies, LLC was used for preconcentration of 

actinides from complicated matrix of radioactive concentrate. Optimized separation 

procedure was applied to real samples of radioactive concentrates from NPP Mochovce. 

Yields of separation were calculated using experimental data, for 
238

Pu in the real 

samples were in the range of (85 ÷ 98) %, for 
237

Np (86 ÷ 95) % , for 
241

Am (91 ÷ 99) % 

and for 
239

Pu (74 ÷ 92) %. The reliability of the method was verified by applying it to 

the AH samples supplied by National physical laboratory as part of international 

interlaboratory comparative measurements. 

Key words: alpha spectroscopy; actinides; extraction chromatography; host-guest 

materials, radioactive wastes; radiochemical analysis 
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PREDHOVOR 

„Ničoho v živote sa netreba báť,  

treba len všetkému porozumieť“ 

Maria Curie–Sklodowska 

 

Produkcia rádioaktívnych odpadov sa líši od krajiny ku krajine v závislosti od 

rozsahu aplikácií a od rozsahu činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie 

a rádioaktívnych materiálov. Tieto odpady môžu ovplyvniť nielen životné prostredie, 

ale aj zdravie jednotlivcov, preto je téme nakladania s nimi venovaná pozornosť na 

celom svete. Klasifikácia odpadov je veľmi užitočná v každej z fáz nakladania s nimi, či 

už ide o ich vznik, zber, segregáciu, prepracovanie, úpravu, transport alebo finálne 

uloženie. 

Ich charakteristiky sú zvyčajne určené niekoľkými faktormi. Patrí sem 

bezpečnostné hľadisko, fyzikálno/chemického vlastnosti odpadu a regulačné 

požiadavky. 

V súčasnosti je medzinárodne uznávaný systém klasifikácie odpadov založený 

na určení aktivity a doby polpremeny prítomných rádionuklidov. 

Spracovanie je dôležitou fázou nakladania s rádioaktívnymi odpadmi s cieľom 

znížiť objem produkovaných odpadov, a tým zvýšiť bezpečnosť a znížiť náklady na ich 

ďalšie spracovanie. 

Kvapalné rádioaktívne odpady vznikajú pri prevádzke jadrových rekatorov a pri 

priemyselnom a inštitucionálnom využívaní rádioizotopov. Chemické zloženie a úroveň 

aktivity v týchto odpadoch závisí od spôsobu ich vzniku. Odpady, ktoré obsahujú 

krátkožijúce beta- a gama-emitujúce rádionuklidy sú dočasne uložené a po ich premene 

a splnení regulačných požiadaviek, a ak už nepredstavujú riziko pre obyvateľstvo 

a životné prostredie môžu byť vyňaté spod inštitucionálnej kontroly a vypustené do 

životného prostredia. Odpady, ktoré kvôli dlhožijúcim rádionuklidom v nich 

obsiahnutých nemôžu byť uvedené do životného prostredia je potrebné spracovať 

iónovýmenou, absorpciou, zrážaním, odparovaním, reverznou osmózou, filtráciou, 

extrakciou v systéme kvapalina-kvapalina a extrakčnou chromatografiou. 
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Odstránenie aktinoidov z rádioaktívnych odpadov predstavuje náročnú úlohu, 

ktorou sa zaoberajú vedci po celom svete. Niekoľko separačných postupov bolo 

vyvinutých pre separáciu aktinoidov a sú používané na laboratórnej úrovni, rovnako ako 

v priemyselných aplikáciách pri výrobe jadrových zbraní a pri prepracovaní jadrového 

paliva. Vhodné analytické postupy sú potrebné aj pre monitoring kontaminácie 

životného prostredia. Dominantnou separačnou procedúrou používanou pre tento účel je 

extrakcia v systéme kvapalina-kvapalina. Taktiež je často používanou metódou pre 

separáciu aktinoidov iónovýmenná chromatografia. V priebehu posledných rokov bolo 

publikovaných niekoľko prác zaoberajúcich sa aplikáciou extrakčnej chromatografie v 

separácii aktinoidov. Táto metóda kombinuje selektivitu extrakcie v systéme kvapalina-

kvapalina s jednoduchosťou kolónovej chromatografie. Bolo vyvinutých niekoľko 

extrakčno-chromatografických materiálov, ktoré slúžia na zakoncertovanie a separáciu 

aktinoidov z rôznych typov vzoriek. Populárnou sa táto technika stala vďaka svojej 

jednoduchosti, časovej nenáročnosti, šetrenia činidiel a financií na uloženie odpadu 

v porovnaní s konvenčnými metódami akými je zrážanie a extrakcia v systéme 

kvapalina-kvapalina. 

V súčasnosti sú vyvíjané nové a vylepšené materiály a procesy separácie 

v mnohých krajinách. Výhodou je možnosť rozumnej kombinácie jednotlivých 

procesov, čím by bolo možné zabezpečiť dekontamináciu, redukciu objemu, zvýšenie 

bezpečnosti a zníženie finančných nákladov na spracovanie odpadov. 
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ÚVOD 

Prvé rádioaktívne prvky - rádium a polónium objavila Marie Curie Sklodowska 

na konci 19. storočia. Počas prvej dekády 20. storočia bolo identifikovaných ďalších 10 

prírodných prvkov a ich rôzne izotopy v uránovom a tóriovom premenovom rade. Prvý 

technogénny rádionuklid, 
30

P, bol pripravený manželmi Frédéric a Iréne Joliot-Curie v 

urýchľovači bombardovaním hliníka protónmi.  

V súčasnosti je vyprodukovaných a identifikovaných viac ako 3000 

technogénnych rádionuklidov v dôsledku objavu a používania jadrového štiepenia uránu 

a plutónia, ako aj z využívania jadrových reakcií pri ostreľovaní terča v urýchľovačoch. 

K celkovej rádioaktivite životného prostredia prispievajú aj kozmogénne rádionuklidy.  

Metódy pre separáciu, zber a detekciu rádionuklidov sú podobné bežným 

analytickým postupom, sú založené na mnohých chemických a fyzikálnych princípoch, 

ktoré platia pre ich stabilné izotopy. Častokrát kvôli izobarom (napr. pri hmotnostnej 

spektrometrii alebo veľmi blízkym energiám v alfa- alebo gama-spektrách je nutné 

zabezpečiť separáciu jednotlivých prvkov. 

V prípade prijatia koncepcie používania uzatvoreného palivového cyklu na 

výrobu energie vzniká nutnosť vývoja metód prepracovania nespotrebovaného 

jadrového paliva s cieľom oddelenia a neskoršieho použitia oddelených materiálov. 

Produkty delenia a transplutóniové elementy, ktoré sa nachádzajú vo vysokoaktívnych 

odpadoch, vplývajú na dočasné uloženie týchto odpadov a kontrolovanie vytvoreného 

úložiska. Možnosť konečného uloženia ekologicky toxických rádionuklidov je alebo v 

ich uložení v geologických formáciách alebo v ich transmutácii. Avšak, obe metódy si 

vyžadujú frakciovanie, čiže rozdelenie rádionuklidov do skupín podľa podobných 

vlastností.  

Vysokoaktívne rádioaktívne odpady sú generované počas prepracovania 

vyhoretého jadrového paliva pre opätovné získanie uránu a plutónia. Viac ako 99 % 

rádioaktivity vyprodukovanej počas spaľovania jadrového paliva v reaktoroch je 

prítomnej vo vysokoaktívnych odpadoch. Vo vysokoaktívnych odpadoch sú prítomné 

krátkožijúce lantanoidy, ich množstvo je porovnateľné s dlhožijúcimi trojmocnými 

aktinoidmi, 
241

Am, 
243

Am, 
244

Cm, 
245

Cm, atď. Tieto dlhožijúce alfa-emitujúce 

rádionuklidy sú hlavnou príčinou rádiotoxicity vysokoaktívnych odpadov a sú hlavným 
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predmetom záujmu z hľadiska enviromentálnej bezpečnosti. Z technogénnych 

rádionuklidov sú najzaujímavejšie 
238

Pu, 
239

Pu, 
241

Am a 
242

Cm, 
152

Eu, ale aj 
237

Np. 

Všetky izotopy týchto prvkov sú vysoko rádioaktívne a predstavujú extrémne ohrozenie 

zdravia ľudí.  

Kvapalné rádioaktívne odpady z jadrových elektrární predstavujú širokú škálu 

rádioaktívnych odpadových vôd s rôznym chemickým zložením a rozdielnou 

špecifickou aktivitou. Odpady vznikajú nielen pri prevádzke JE, ale taktiež pri údržbe 

a rôznych opravách. Všetky kvapalné odpady z prevádzky JE sú produktmi systému 

čističiek vôd, ktoré slúžia na úpravu chemického režimu chladiva primárneho okruhu, 

skladovacích bazénov vyhoretého paliva, žľabov barbotážneho a ostatných havarijných 

systémov, systému regenerácie kyseliny boritej, čistenia od vody parogenerátorov 

obsahujúcej NaOH a prepracovania organických a anorganických únikov. Systém 

čističiek je založený na procesoch odparovania a iónovej výmeny. Kvapalné 

rádioaktívne odpady obsahujú hlavne použité regeneračné roztoky a technické 

zlúčeniny odstránené regeneráciou a kyselinu boritú. Okrem toho obsahujú 

rádionuklidy, ktoré sú produktmi štiepenia paliva, produktmi aktivácie konštrukčných 

materiálov technologických zariadení a aktinoidy. Kvapalné odpady predstavujú 

objemovo najväčšiu časť prevádzkových odpadov.  

Ku kvapalným rádioaktívnym odpadom, ktoré sú nepoužiteľné a nevypustiteľné 

z areálu JE patria rádioaktívne koncentráty, ide o nízko- a stredneaktívne odpady. 

Podrobnejšie sú diskutované v Podkapitole 2.5.1. 

Analýza týchto rádioaktívnych odpadov predstavuje náročnú úlohu z dôvodu 

komplikovanosti matrice a nízkej koncentrácie v nej obsiahnutých rádionuklidov. 

Až do roku 1960 mohla byť väčšina rádionuklidov stanovená až po ich 

odseparovaní od ostatných rádionuklidov. S vývojom gama-spektrometrie a 

polovodičových detektorov je teraz separácia gama-emitujúcich rádionuklidov 

vyžadovaná len zriedka. Avšak, stále je potrebná separácia čistých alfa- a beta-

emitujúcich rádionuklidov.  

Na stanovenie koncentrácie rádionuklidov sú potrebné presné, spoľahlivé a 

rýchle analytické metódy s nízkym detekčným limitom. Používa sa množstvo 

separačných metód, ako napr. extrakcia v systéme kvapalina-kvapalina, iónovýmenná 

chromatografia a extrakčná chromatografia. Princípy extrakčnej chromatografie sú 

uvedené v Podkapitole 2.2.1. 
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Za pokrokom v oblasti technológie molekulového rozpoznávania, ktorá je 

odvetvím supramolekulovej chémie, sú štúdie crown-éterov, calixarénov a ich 

derivátov. Princípy technológie molekulového rozpoznávania sú podrobnejšie 

diskutované v Podkapitole 2.2.2, crown-éterom je venovaná pozornosť v Podkapitole 

2.2.3, rovnako aj faktorom ovplyvňujúcim procesy komplexácie. Aplikácia týchto 

makrocyklických zlúčenín v separačných analytických metódach je významným 

aspektom v separáciách a zakoncentrovaní rádionuklidov. Pre vylepšenie známych 

metód alebo vyvíjanie nových je potrebné pochopiť mechanizmus extrakčných 

procesov medzi rádionuklidom a extraktantom. Makrocyklické zlúčeniny sú súčasťou 

materiálov vyvíjaných spoločnosťou IBC Advanced Technologies, Inc. pre separáciu 

rádionuklidov. Materiály, ktoré sú súčasťou používaných sorbentov vykazujú vysokú 

afinitu a selektivitu voči sledovaným rádionuklidom.  

Cieľom predkladanej dizertačnej práce bolo navrhnúť separačnú procedúru pre 

identifikáciu a kvantifikáciu rádionuklidov nachádzajúcich sa v kvapalných 

rádioaktívnych odpadoch s použitím sorbentu AnaLig
®
 Pu-02 gel od spoločnosti IBC 

Advanced Technologies, Inc. Ich odstránením by bolo možné znížiť aj kapacitné 

požiadavky pre trvalé uloženie upravených odpadov do RÚ RAO a aj monitorovať 

možnú kontamináciu únikov do životného prostredia. 
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1. CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Cieľom dizertačnej práce bolo vypracovať metodiku separácie rádionuklidov 

241
Am, 

237
Np a izotopov plutónia z matríc kvapalných rádioaktívnych odpadov využitím 

extrakčno-chromatografického materiálu založeného na technológii molekulového 

rozpoznávania. Hlavným dôvodom separácie rádionuklidov z kvapalných RAO je 

potreba zníženia obsahu rádionuklidov tak, aby bolo možné významnú časť týchto 

odpadov bezpečne uvoľniť do životného prostredia, určitý objem z nich opätovne 

použiť, a iba malú časť upraviť do formy vhodnej na uloženie, rovnako sú rýchle 

a spoľahlivé metódy potrebné pre monitoring kontaminácie životného prostredia, 

rovnako aj pre zabezpečenie ochrany zdravia jednotlivcov. 

Ciele dizertačnej práce sa orientujú na: 

 prípravu modelového roztoku rádioaktívneho koncentrátu chemického zloženia 

totožného s chemickým zložením rádioaktívneho koncentrátu z JE EMO a JE 

EBO 

 aplikáciu známych separačných postupov na vzorky modelového rádioaktívneho 

koncentrátu 

 návrh vhodnej metódy pre separáciu alfa-emitujúcich rádionuklidov zo vzoriek 

kvapalných rádioaktívnych odpadov 

 štúdium vplyvu oxidačných a redukčných činidiel na oxidačné stupne amerícia, 

neptúnia a plutónia 

 modifikáciu a optimalizáciu navrhnutej separačnej procedúry na separáciu 

241
Am, 

237
Np, 

238
Pu a 

239,240
Pu v modelových vzorkách rádioaktívneho 

koncentrátu 

 aplikáciu navrhnutej metódy na separáciu 
241

Am, 
237

Np, 
238

Pu a 
239,240

Pu 

v reálnych vzorkách rádioaktívneho koncentrátu z JE EMO 

 stanovenie aktivity sledovaných rádionuklidov vo vzorkách rádioaktívnych 

koncentrátov 

 kvantitatívne stanovenie amerícia, neptúnia a plutónia vo vzorkách referenčného 

materiálu NPL Alpha High dodaného Národným fyzikálnym 

laboratóriomv rámci medzinárodného medzilaboratórneho porovnávacieho 

meriana 
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2. SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY 

V súčasnosti je v prevádzke 50 VVER reaktorov (zhotovených podľa sovietskeho 

PWR konceptu) vo ôsmych krajinách: Arménsko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, 

Maďarsko, Ruská Federácia, Slovenská republika a Ukrajina. V procese výstavby je ich 

približne 20, ďalšie boli ponúknuté predovšetkým rozvojovým krajinám. V činnosti sú 

tri typy reaktorov: VVER-230 (440 MW starší dizajn); VVER-213 (440 MW novší 

dizajn) a VVER-1000 (1000 MW). Prvé dva bloky VVER-1200 sú budované v 

Leningradkej JE a v Novovoronežskej JE II. V Bielorusku bola zahájená výstavba 

prvého z dvoch plánovaných blokov jadrovej elektrárne AES-2006 s reaktormi VVER-

1200. 

Väčšina reaktorov zo série VVER-440 bola navrhnutá v 60.rokoch a boli 

založené na sovietskych štandardoch a predpisoch platných v tom čase. Základné 

princípy dizajnu, aplikované na reaktory VVER-440 boli taktiež aplikované na väčšinu 

reaktorov zo série VVER-1000. Väčšina súčasných návrhov reaktorov typu VVER-

1000 obsahuje aj možnosti pre dočasné alebo trvalé uloženie odpadov a klimatizačné 

zariadenia; avšak, dizajn väčšiny VVER-1000 reaktorov ostal nezmenený. 

V zásade, koncept dizajnu a filozofia odpadového manažmentu ostali za posledných 40 

rokov relatívne nezmenené a zahŕňajú nasledujúce: 

(i) Kvapalné rádioaktívne úniky do životného prostredia by mali byť veľmi 

nízke, zásadne by mali byť výrazne nižšie ako udávajú smernice ICRP. 

Limity únikov boli všeobecne o jeden až tri poriadky nižšie ako limity pre 

existujúce západné PWR reaktory v rovnakých lokalitách; 

(ii) Finálne skladovanie pre semikvapalné odpady (koncentráty, iónomeniče, 

filtre) vzniknuté činnosťou väčšiny reaktorov typu VVER-440 a VVER-

1000 nebolo navrhnuté počas prevádzky elektrárne; rovnako, skladovacie 

kapacity pre suché tuhé odpady neboli projektované, výnimkou sú reaktory 

v Českej republike; 

(iii) Nespracovaný kvapalný odpad bol koncentrovaný a koncentráty boli 

uložené v elektrárni; 
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(iv) Uložené prevádzkové odpady boli pripravené na spracovanie pre konečné 

uloženie počas prvej etapy vyraďovania jadrovej elektrárne spolu 

s odpadmi vzniknutými počas tohto vyraďovania. 

Cieľom každého prevádzkovateľa jadrovej elektrárne je minimalizovanie produkcie 

všetkých druhov rádioaktívnych odpadov. Tieto aktivity sú v súlade so záväzkami 

vyplývajúcimi z „Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the 

Safety of Radioactive Waste Management“ (IAEA 1997) a s odporúčaniami 

novoprijatej Smernice Rady EÚ 2011/70/EURATOM (EURATOM 2011) o nakladaní s 

vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. Hlavným dôvodom je ochrana 

životného prostredia, minimalizovanie dávkového zaťaženia pracovníkov a rovnako aj 

súvisiace vysoké náklady na spracovanie, úpravu a konečné uloženie RAO.  

Redukcia nákladov na spracovanie rádioaktívnych odpadov je trvalým cieľom v 

Slovenských elektrárňach. Jedným so spôsobov úspory nákladov pre budúce obdobie je 

sústavne znižovanie tvorby RAO, čo sa realizuje v rámci dlhodobého procesu 

minimalizácie RAO. Z prehľadu tvorby rádioaktívneho koncentrátu v JE EBO a JE 

EMO je zrejmý trvalý trend znižovania produkcie, pričom v roku 2010 bola dosiahnutá 

historicky najnižšia úroveň produkcie rádioaktívnych koncentrátov. K výraznému 

zníženiu produkcie rádioaktívnych koncentrátov hlavnou mierou prispel projekt 

minimalizácie KRAO v SE, ktorý zahŕňa organizačné opatrenia, ale hlavne modifikácie 

zariadení JE, ktoré zlepšujú hospodárenie s roztokmi H3BO3 a minimalizujú nátoky 

odpadových vôd, z ktorých po spracovaní vzniká rádioaktívny koncentrát. Rovnako sa 

ďalšie zníženie produkcie RAO v JE EBO aj JE EMO očakáva po realizácii ďalších 

podprojektov „Projektu minimalizácie RAO - pokračovanie“ v priebehu rokov 2011 až 

2015. 

Ďalším spôsobom redukcie nákladov je vylepšenie systému spracovania RAO v 

elektrárňach, ktorý umožní výraznú redukciu objemu doteraz vyprodukovaných 

kvapalných RAO. 

Cieľom predkladanej dizertačnej práce je navrhnúť separačnú procedúru pre 

rádionuklidy nachádzajúce sa v kvapalných rádioaktívnych odpadoch, a tým znížiť aj 

kapacitné požiadavky pre trvalé uloženie upravených odpadov do RÚ RAO.  
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2.1 AKTINOIDY 

2.1.1 Vznik a zdroje aktinoidov 

Do skupiny aktinoidov patrí 15 po sebe nasledujúcich prvkov, ktoré tvoria blok f 

v periodickej tabuľke prvkov od 
89

Ac po 
103

Lr. Prvky tejto skupiny sú významné 

z dôvodu ich rádioaktivity (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 2013). Podľa pôvodu 

môžu byť rozdelené do dvoch skupín. Je to skupina “ľahkých“ aktinoidov (Ac, Th, Pa 

a U), ktoré sú členmi prírodných premenových radov (
238

U, 
235

U a 
232

Th), okrem 

izotopu 
236

U, ktorý patrí medzi antropogénne izotopy, vzniká v jadrovom palive 

neutrónovou aktiváciou izotopu 
235

U. Koncentrácia tória a uránu v zemskej kôre je 

relatívne vysoká, 8,1 ppm a 2,3 ppm, v uvedenom poradí, naopak koncentrácia aktínia 

a protaktínia je v zemskej kôre veľmi nízka (Lehto 2011; Mácsik 2012). 

Urán (prírodný a obohatený) sa používa ako palivo v jadrovom reaktore, či už 

v jadrových elektrárňach alebo vo výskumných reaktoroch. Ochudobnený urán môže 

byť použitý na tienenie kvôli jeho vysokej hustote. 
232

Th je považované za alternatívne 

jadrové palivo; štiepny 
233

U je produkovaný neutrónovou aktiváciou 
232

Th (Mácsik 

2012). 

 Druhá skupina pozostáva z transuránových prvkov, známych tiež ako “ťažké” 

aktinoidy (Np, Pu, Am, Cm, atď.). Vznikajú v jadrovom reaktore (Obrázok 1) 

a jadrovými explóziami prostredníctvom neutrónových záchytov, alfa a beta 

premenami. Množstvo transuránových prvkov vyprodukované v jadrových reaktoroch 

je väčšie v porovnaní s explóziami v dôsledku dlhšieho neutrónového ožarovania. 
239

Pu 

ako materiál pre jadrové zbrane bolo vyprodukované pre jadrové výbušné zariadenia 

a všetky izotopy plutónia sa môžu nachádzať vo vyhoretom jadrovom palive. Izotopy 

plutónia sa taktiež môžu vyskytovať v životnom prostredí ako výsledok skúšok 

jadrových zbraní, nehôd na jadrových reaktoroch (napr. Kyštym 1957; Windscale Pile 

1957; Three Mile Island 1979; Černobyľ 1986, Fukušima 2011) (ÚJD SR 2013a) 

a môžu byť prirodzene produkované aktiváciou uránu neutrónmi z kozmického žiarenia 

alebo spontánnym štiepením 
235

U (Mácsik 2012). Množstvo Am, Np a Cm produkované 

v jadrovom reaktore predstavuje približne 1/10 z vyprodukovaného množstva plutónia. 

Na základe analýzy výsledkov globálneho spadu bolo vypočítané, že došlo k uvoľneniu 

až 2500 kg 
237

Np, čo je porovnateľné s množstvom uvoľneného plutónia (4200 kg 
239

Pu, 
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700 kg 
240

Pu) (Morss 2011). Prvky ťažšie ako Cm sa naozaj veľmi zriedka vyskytujú 

v životnom prostredí, dokonca aj v jadrových odpadoch alebo vo vyhoretom jadrovom 

palive (Choppin 2001; Lehto 2011).  

Obrázok 1  Procesy vzniku aktinoidov v jadrovom palive reaktora 

(Adaptované z Paulenova 2010 ) 

2.1.1.1 Objav a výskyt izotopov neptúnia 

Enrico Fermi sa pokúsil pripraviť transuránové prvky – prvky neexistujúce 

v prírode s vyšším atómovým číslom ako 92 bombardovaním uránu neutrónmi. 

Štiepenie bolo vedľajším produktom jeho úsilia (CHEMCASES 2013). Výskum 

transuránov iniciovaný E. Fermim pokračoval a na jar roku 1940 Edwin McMillan 

a Philip H. Abelson pracujúci na Kalifornskej Univerzite v Berkeley uskutočnili 

potvrdzujúce meranie o objave neptúnia z roku 1939, vystavili terč z prírodného uránu 

toku neutrónov o energii 12 MeV (Reakcia (1)) produkovaných v cyklotróne 

bombardovaním atómov berýlia deuterónmi (
2
H) (Yoshida 2006; Perlman 1948). 

 

238
U (n,γ) 

239
U (β

-
, T1/2= 23 min)→

239
Np (β

-
, T1/2= 2,3 d) →

239
Pu                        (1)                                                                
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Edwin McMillan a Philip H. Abelson boli schopní dokázať existenciu nového, 

dovtedy nepozorovaného transuránového prvku, ktorý mal jedinečné chemické 

a jadrové vlastnosti a bol produktom beta-premeny 
239

U s dobou polpremeny 23 min, 

ktorý bol identifikovaný neskôr. Nový objavený izotop 93 prvku s dobou polpremeny 

2,3 d bol pomenovaný Neptúnium podľa planéty Neptún (planéta hneď za Uránom) 

(Yoshida 2006). Taktiež podlieha beta-premene. K izolácii neptúnia došlo až v roku 

1944. Časový interval medzi objavom a izoláciou je veľmi významný. Objav odkazuje 

na prvé jadrové a chemické dôkazy existencie atómov nového prvku, zatiaľ čo izolácia 

je sprostredkovanie prvého vážiteľného množstva v čistej forme. V roku 1941 bolo 

239
Pu potvrdené ako premenový produkt 

239
Np. 

V súčasnosti je známych 23 izotopov neptúnia (Tabuľka 1). 

239
Np je produkované vo veľkých množstvách ako medziprodukt pri vzniku 

239
Pu v jadrovom reaktore, no kvôli jeho krátkej dobe polpremeny je spolu s 

238
Np, 

ktorý vzniká ožiarením 
237

Np neutrónmi používaný len ako stopovací rádionuklid 

v rádiochemických analýzach. 

Najvýznamnejším izotopom z hľadiska jeho dlhej doby polpremeny (Yoshida 

2011) (T1/2= 2,144·10
6 

r) je dlhožijúci izotop 
237

Np, ktorý bol objavený v roku 1942 

Arthurom C. Wahlom a Glennom T. Seaborgom (1948) a vyprodukovaný nasledujúcou 

jadrovou reakciou (2): 

 

238
U (n,2n) 

237
U (β

-
, T1/2= 6,75 d) →

237
Np                        (2)                                                             

 

Vážiteľné množstvo tohto izotopu (15 µg NpO2) bolo prvýkrát izolované L. B. 

Magnussonom a T. J. LaChapelleom v roku 1944, ktorí ako prví stanovili špecifickú 

aktivitu 
237

Np (Magnusson 1949). Ako výsledok týchto reakcií je neptúnium 

produkované v relatívne veľkých množstvách v jadrových reaktoroch, v ktorých sa ako 

palivo používa prírodný urán. Ak je palivo obohatené o 
235

U a 
236

U, vzniká 
237

Np podľa 

nasledujúcej reakcie (Burney 1974) (3): 

 

235
U (n,γ) 

236
U (n,γ) 

237
U (β

-
, T1/2= 6,75 d) →

237
Np                         (3)                                                                                                              
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Tabuľka 1  Hlavné charakteristiky izotopov neptúnia (Yoshida 2006; Burney 1974) 

Izotop Prevládajúci typ premeny Doba polpremeny  Mechanizmus vzniku 
225

Np
 α 2,00 µs 

 

226
Np EZ, α 31 ms 

209
Bi(

22
Ne,5n) 

227
Np EZ, α 0,51 s 

209
Bi(

22
Ne,4n) 

228
Np EZ, α 61,4 s 

209
Bi(

22
Ne,3n) 

229
Np α ≥ 50 % 

EZ ≤ 50 % 

4 min 
233

U(p,5n) 

230
Np α > 99 % 

EZ ≤ 0,97 % 

4,6 min 
233

U(p,4n) 

231
Np EZ < 99 % 

α > 1% 

48,8 min 
233

U(d,4n) 
233

U(d,6n) 
232

Np
 EZ 14,7 min 

233
U(d,3n) 

233
Np

 EZ < 99 % 

α ~ 10
-3

 % 

36,2 min 
233

U(d,2n) 
235

U(d,4n)
 

234
Np

 EZ 99.95 % 

β
+
 0,05 % 

4,4 d 
235

U(d,3n)
 

235
Np

 EZ > 99 % 

α 1,6·10
-3

 % 

396,1 d 
235

U(p,2n)
 

236
Np

a β
-
 50 % 

EZ 50 % 

22,5 hod 
235

U(d, n)
 

236
Np

a EZ 87 % 

β
-
 13 % 

1,54·10
5
 r 

235
U(d,n)

 

237
Np

 α 

SŠ 

2,144·10
6
 r 

> 1·10
18

 r 

237
U dcérsky 

241
Am dcérsky

 

238
Np

 β
-
 2,117 d 

237
Np(n,γ)

 

239
Np

 β
-
 2,3565 d 

243
Am dcérsky 

239
U dcérsky

 

240
Np

 β
-
 1,032 hod 

238
U(α,pn)

 

240m
Np

 β
-
 7,22 min 

240
U dcérsky 

238
U(α,pn)

 

241
Np

 β
-
 13,9 min 

238
U(α,p) 

244
Pu(n,p3n) 

242g;242m
Np

 β
-
 5,5 min 

244
Pu(n,p2n) 

242
Pu(n,p)

 

242g;242m
Np

 β
-
 2,2 min 

242
U dcérsky

 

243
Np

 β
-
 1,85 min 

136
Xe + 

238
U

 

244
Np

 β
-
 2,29 min 

136
Xe + 

238
U

 

Poznámka: g - nie je známe, či ide o nuklid v základnom stave alebo o izomér 

 

 
237

Np sa používa ako terčový izotop pre produkciu 
238

Pu pre jeho použitie 

ako jadrového paliva (Schulz 1972) (4): 
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237
Np (n,γ) 

238
Np (β

-
, T1/2= 2,1 d) →

238
Pu 

 

                        (4)                                                                                                              

Pre získanie 
238

Pu, 
237

Np musí byť odseparované rôznymi modifikáciami dobre 

známeho procesu PUREX pre extrakciu plutónia a uránu. 
237

Np môže byť taktiež 

použité v jadrových zbraniach, kritickou hmotnosťou je približne 73 kg (Yoshida 2006). 

Doba polpremeny 
237

Np je veľmi krátka v porovnaní s vekom Zeme (4,5·10
9
 r) (Burney 

1974). Preto sa nachádza iba v stopových množstvách v uránových mineráloch, kde sa 

nepretržite tvorí neutrónovými reakciami spomenutými vyššie. 

Relatívne zastúpenie 
237

Np v uránovej rude z provincie Katanga je 2,16·10
-12

 

atómov na atóm 
238

U, zatiaľ čo 
239

Pu je 3,10·10
-12

 atómov na atóm 
238

U (Myers 1971). 

Izotopy 
235

Np a 
236

Np sú pripravované v cyklotróne ožiarením 
235

U podľa 

nasledujúcich reakcií (Burney 1974) (5, 6): 

 

235
U (d,n) 

236
Np                          (5)                                                                                                              

 

235
U (p,n) 

235
Np                          (6)                                                                                                              

 

Izotopy ťažie ako 
237

Np sú nestabilné a podliehajú beta-mínus premene, izotopy 

ľahšie ako 
237

Np sú nestabilné, podliehajú spravidla elektrónovému záchytu a/alebo 

alfa-premene. 

 Tendencia izotopov neptúnia koncentrovať sa v kostiach s biologickou dobou 

polpremeny 7,3·10
4
 r predstavuje nebezpečenstvo pre živý organizmus, hlavne ak sú 

prijaté ingesciou. Vykonané štúdie poukazujú na fakt, že až (60 ÷ 80) % 
239

Np sa ukladá 

v kostiach (Yakovlev 1956). 

2.1.1.2 Objav a výskyt izotopov plutónia 

Plutónium je aktinoid s atómovým číslom 94 a je druhým prvkom v sérii 

transuránov. Bol prvým syntetickým prvkom, ktorý sa mal pripravovať vo veľkom 

meradle. Okrem toho, že je štiepnym prvkom, má zaujímavé a nezvyčajné chemické 

a metalurgické vlastnosti (Clark 2011) a príbeh o jeho objave a izolácii patrí medzi 

najviac fascinujúce v histórii vedy.  

V lete v roku 1940, skupina vedcov na Kalifornskej Univerzite v Berkeley, 

Glenn T. Seaborg, Arthurom C. Wahl a Joseph Kennedy odštartovali svoj výskum 
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ďalšieho transuránového prvku s atómovým číslom 94, o ktorom predpokladali, že je 

dcérskym produktom beta-premeny 
239

Np (CHEMCASES 2013) (7): 

239
Np (β

-
, T1/2= 2,3 d) →

239
Pu                         (7)                                                                                                              

 

Ich hľadanie 94 prvku pokračovalo v zime roku 1941 bombardovaním oxidu 

uraničitého deuterónmi s energiou 16 MeV získaných pomocou cyklotrónu v Berkeley 

(Seaborg 1946). Takto chemicky identifikovali (Kennedy 1946) ďalší izotop neptúnia, 

238
Np, ktorý sa beta-premenou premieňa na izotop hľadaného 94 prvku (plutónia), ktorý 

emituje alfa-častice (8): 

 

238
U (d,2n) 

238
Np (β

-
, T1/2= 2,117 d)→

238
Pu (α, T1/2= 87,70 r)→

236
U                         (8)                                                           

 

Hoci je v životnom prostredí možné nájsť stopové množstvá v prírode sa 

vyskytujúceho plutónia, v podstate je všetko terestriálne plutónium umelo vytvorené 

bombardovaním 
238

U neutrónmi a následnými dvomi beta-premenami (Taylor 2001). 

V prírode, 
239

Pu je nepretržite tvorené z 
238

U záchytom neutrónov pochádzajúcich zo 

spontánneho štiepenia, čo má za následok jeho koncentráciu v zemskej kôre približne 

100 amol·kg
-1 

(Varga 2007). Súčasný výskyt 
244

Pu varíruje v rozmedzí (7·10
-24

 ÷ 3·10
-

22
) g·kg

-1
 v dôsledku zvyškového primordiálneho 

244
Pu, ktorý je produktom kozmického 

žiarenia alebo explózie supernovy, ku ktorej došlo po vyformovaní slnečnej sústavy 

(Taylor 2001; Winkler 2004). Dôsledkom objavu jadrového štiepenia a rozširujúceho sa 

použitia a aplikácií nukleárnych techník bolo uvoľňovanie transuránových prvkov do 

životného prostredia. Plutónium bolo uvoľňované niekoľkými spôsobmi. Spomedzi 

všetkých spôsobov je majoritným zdrojom plutónia v životnom prostredí globálny spad 

zo skúšok jadrových zbraní, ktoré boli vykonávané od roku 1945 a vyvrcholili v roku 

1962 pred prijatím Partial Test Ban Treaty. Odhaduje sa, že sa vplyvom skúšok 

jadrových zbraní do životného prostredia uvoľnilo 0,33 PBq 
238

Pu, 6,52 PBq 
239

Pu, 4,35 

PBq 
240

Pu a 142 PBq 
241

Pu (UNSCEAR 1982). Havárie (napr. Kyštym, Rusko 1957; 

Černobyľ, Ukrajina 1986; Fukušima, Japonsko 2011) alebo povolené výpuste 

z prepracovateľských zariadení (napr. Sellafield, UK 2005) sú taktiež významnými 

prispievateľmi k emisiám aktinoidov. 
239

Pu bolo taktiež uvoľnené do životného 

prostredia počas vojenských nehôd, kedy došlo ku poškodeniu jadrových zbraní, avšak 

spôsobené úniky sú zanedbateľné v porovnaní so skúškami jadrových zbraní alebo 
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nehodami na jadrových reaktoroch. Tieto incidenty predstavujú zvýšené lokálne 

nebezpečenstvo. Nehody na satelitoch, ktoré obsahujú 
238

Pu ako zdroj energie 

(termoelektrické generátory), ako napríklad SNAP-9A satelit z roku 1964 spôsobil 

niekoľkonásobné zvýšenie tohto izotopu v globálnom spade (Hardy 1973), rovnako ako 

havária satelitu COSMOS-954 v severo-západnej Kanade v roku 1978 (IAEA 1995). 

Je známych 20 izotopov plutónia s hmotnostnými číslami od 228 do 247 

a všetky tieto izotopy sú rádioaktívne. Najdôležitejším izotopom z hľadiska dlhej doby 

polpremeny je 
239

Pu (T1/2 = 24 119 r), doby polpremeny 
242

Pu a 
244

Pu, ktoré sa bežne 

používajú ako stopovacie rádionuklidy v rádiochemických analýzach (Varga 2007; 

Boyd 2008) sú oveľa dlhšie, 3,87·10
5
 r a 7,6·10

7
 r, v uvedenom poradí. Ďalšími 

významnými izotopmi plutónia sú 
238

Pu, 
240

Pu a 
241

Pu, majú doby polpremeny 87,70 r, 

6537 r a 14,35 r, v uvedenom poradí. Pre tri z vymenovaných izotopov je typická alfa-

premena sprevádzaná slabým gama-žiarením:, 
239

Pu, 
240

Pu a 
242

Pu. Premena 
238

Pu je 

taktiež sprevádzaná spontánnym štiepením s vetviacim pomerom 1,9·10
-7

 %. Naopak, 

241
Pu sa premieňa emisiou beta-žiarenia sprevádzaným slabým gama-žiarením, ale jeho 

následník 
241

Am je intenzívny alfa-žiarič. Izotopy 
239

Pu a 
241

Pu sú štiepnymi materiálmi, 

ktoré podliehajú indukovanému štiepeniu pod vplyvom rýchlych aj pomalých 

neutrónov. 
240

Pu a 
242

Pu sú tiež štiepne materiály, ale majú veľmi malý účinný prierez 

pre záchyt neutrónov. 
240

Pu sa čiastočne premieňa spontánnym štiepením s vetviacim 

pomerom 5,7·10
-6

 %. Hlavné charakteristiky najdôležitejších izotopov plutónia sú 

sumarizované v Tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2  Hlavné charakteristiky nyjvýznamnejších izotopov plutónia  

(Chart of Nuclides 2013) 

Izotop Prevládajúci typ premeny Doba polpremeny [r] Mechanizmus vzniku 

238
Pu α 87,7 ± 0,1 

239
Pu(n,2n); 

237
Np(n,γ); 

242
Cm(α-premena) 

239
Pu α 24110 ± 30 

238
U(n,γ); 

240
Pu(n,2n) 

240
Pu α 6561 ± 7 

239
Pu(n,γ);  

242
Cm(α-premena) 

241
Pu β 14,325 ± 0,006 

240
Pu(n,γ) 

242
Pu α (3,75 ± 0,09)·10

5
 

241
Pu(n,γ) 

244
Pu α (8,00 ± 0,09)·10

7
 primordiálny (cca 10 g) 
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Izotopové zloženie závisí od zdroja a odráža podmienky vzniku alebo plánované 

použitie. Preto sú izotopové pomery plutónia jednoduchými ukazovateľmi pôvodu. 

Izotopové pomery typické pre jadrové materiály a iné zdroje sú uvedené v Tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3  Izotopové pomery plutónia typické pre rôzne jadrové materiály a zdroje 

(Varga 2007) 

 238
Pu/

239
Pu 

240
Pu/

239
Pu 

238
Pu/

239+240
Pu 

241
Pu/

239
Pu Referencie 

Nukleárne 

zbrane 
0,017÷0,52 0,036÷0,062 0,015÷0,42 5,8÷13 

Yamamoto 1996; 

Micholas 1992 

Jadrový reaktor >0,5÷ ,3 >0,33 >2,1÷2,9 >130 

UNSCEAR 1998; 

Boulyga 2002; 

Ketterer 2004 

Havária v 

Černobyle 
0,82÷1,3 0,31÷0,40 0,49÷0,56 135÷213 

IAEA 1991; 

UNSCEAR 1998; 

Ketterer 2004; 

Krivokhatsky 1991  

Spad z testov 

nukleárnych 

zbraní 

0,042 0,182 0,025 2,7
a
 

UNSCEAR 1982;  

Kelley 1999 

Globálny spad 

na severnej 

pologuli 

(01.01.2000) 

 0,166÷0,194  2,9 Kelley 1999 

Globálny spad 

na južnej 

pologuli 

(01.01.2000) 

 0,138÷0,232  3,3 Kelley 1999 

a
premena korigovaná k 01.07.2006 

 

Izotopové zloženie plutónia v jadrovom reaktore značne kolíše v závislosti na 

vyhorení paliva a typu reaktora. Vo všeobecnosti, pre plutónium, ktoré vzniká 

v dôsledku prevádzky jadrového reaktora po dostatočne dlhej dobe ožarovania, a ako 

dôsledok vysokého neutrónového toku je charakteristický relatívne vysoký obsah 
238

Pu, 

vysoký pomer 
240

Pu/
239

Pu (atómový pomer nad 0,6 v závislosti od typu reaktora 

a vyhorenia paliva) a vysoký pomer 
241

Pu/
239

Pu. Okrem toho, prítomnosť iných 

transuránových prvkov (
242

Pu, 
244

Cm) je taktiež podmienená vyšším vyhorením paliva 

v jadrovom reaktore (World Nuclear Association 2012). 

Všetky izotopy a zlúčeniny plutónia sú toxické a rádioaktívne. Avšak, ich 

toxicita závisí od izotopu a spôsobu expozície. Plutónium predstavuje zdravotné riziko 

iba v prípade, že je prijaté do tela, pretože s výnimkou 
241

Pu, ktorý sa premieňa 
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emitovaním nízkoenergetickej beta-častice, všetky ostatné izotopy emitujú alfa-častice. 

Pre všetky izotopy plutónia je charakteristická emisia vysoko ionizujúceho žiarenia, 

ktoré pri vdychovaní môže spôsobiť rakovinu. Nebezpečenstvo ingescie všetkých 

foriem plutónia je oveľa nižšie ako z inhalácie, pretože absorpcia v tele je po ingescii 

veľmi nízka. Väčšina plutónia, ktoré zasiahne krvné riečisko sa rovnomerne distribuuje 

v pečeni a kostre, kde ostáva dlhú dobu, s biologickou dobou polpremeny 20 a 50 r, 

v uvedenom poradí (Peterson 2007). 

2.1.1.3 Objav a výskyt izotopov amerícia 

Tretím členom v sérii transuránov je amerícium, aktinoid s atómovým číslom 95. 

Prvýkrát bolo vyprodukované v roku 1944 skupinou vedcov okolo Glenna T. Seaborga 

na Kalifornskej Univerzite v Berkeley, avšak tento objav bol udržiavaný v tajnosti. Jeho 

objav bol prvýkrát oznámený v americkom detskom rozhlasovom vysielaní s názvom 

Quiz Kids v novembri 1945 pánom Glenom T. Seaborgom, ktorý spolupracoval na 

Manhattanskom Projekte a považuje sa za spoluobjaviteľa desiatich nových prvkov 

vrátane plutónia (Jefferson Lab 2013). 

Prvýkrát bolo amerícium pripravené vystavením 
239

Pu toku vysokoenergetických 

neutrónov (Muljadi 2013). 

Je známych 19 izotopov amerícia od 
231

Am do 
249

Am, u štyroch izotopov 

existujú metastabilné stavy: 
238m

Am, 
242m

Am, 
242m1

Am, 
244m

Am, 
246m

Am (Tabuľka 4). 

Všetky uvedené izotopy sú rádioaktívne. 
241

Am bolo získané z plutónia 

absorpciou neutrónu podľa reakcie (9): 

 

239
Pu (n,γ) 

240
Pu (n,γ) 

241
Pu (β

-
, T1/2= 14,35 r) →

241
Am                          (9)                                                                                                          

 
241

Am a 
243

Am sú alfa-žiariče s najdlhšími dobami polpremeny, 432,7 r a 7,38·10
3
 

r, v uvedenom poradí. Obidva spomenuté izotopy podliehajú spontánnemu štiepeniu so 

zanedbateľnou pravdepodobnosťou, 3,6·10
-10

 % a 3,7·10
-9

 %. Spontánne štiepenie je 

dominantný proces u 
242m1

Am (100 %). 
242m

Am má dobu polpremeny 141 r, doby 

polpremeny ostatných izotopov sa merajú v hodinách, minútach alebo sekundách. 

241
Am je izotopom, ktorý spôsobuje najväčšie znepokojenie vzhľadom na životné 

prostredie, zatiaľ čo 
243

Am je bežne používané ako stopovací rádionuklid pre analytické 

účely zahŕňajúce stanovenie prvkov (MARLAP 2004). 
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Tabuľka 4  Hlavné charakteristiky izotopov amerícia (Runde 2006) 

Izotop Prevládajúci typ premeny Doba polpremeny  Mechanizmus vzniku 

231
Am EZ 10,0 s 

 

232
Am SŠ 1,4 min 

230
Th(

10
B, 8n) 

233
Am α 3,2 min 

238
U(

6
Li, 6n) 

234
Am EZ 2,6 min 

230
Th(

10
B, 6n) 

235
Am EZ 15 min 

238
Pu(

1
H, 4n) 

236
Am EZ 

EZ 

4,4 min a 

3,7 min b 

235
U(

6
Li, 5n) 

237
Np(

6
He, 4n) 

237
Am EZ > 99 % 

α 0,025 % 

1,22 h 
237

Np(α, 4n) 

237
Np(

3
He, 3n) 

238
Am

 EZ > 99 % 

α 1,0·10
-4

 % 

1,63 h 
237

Np(α, 3n) 

239
Am

 EZ > 99 % 

α 0,010 % 

11,9 h 
237

Np(α, 2n) 

239
Pu(d, 2n)

 

240
Am

 EZ > 99 % 

α 1,9·10
-4

 % 

50,8 h 
237

Np(α, n) 

239
Pu(d, n)

 

241
Am

 α 

SŠ 

432,7 r 

1,15·10
14

 r 

241
Pu dcérsky  

viacnásobný záchyt n 

242
Am

 β
-
 82,7 % 

EZ 17,3 % 

16,01 h 
241

Am(n, γ)
 

242m
Am

 IP 99,5 % 

SŠ α 0,45 % 

141 r 

9,5·10
11

 r 

241
Am(n, γ) 

241
Am(n, γ)

 

243
Am

 α 

SŠ 

7,38·10
3
 r 

2,0·10
14

 r 

viacnásobný záchyt n 

244
Am

 β
-
 10,1 h 

243
Am(n, γ) 

 

244m
Am

 β
-
 > 99 % 

EZ 0,041 % 

26 min 
243

Am(n, γ) 

 

245
Am

 β
-
 2,05 h 

245
Pu dcérsky

 

246
Am

 β
-
 25 min 

246
Pu dcérsky

 

246
Am

 β
-
 39 min 

244
Pu(α, d) 

244
Pu(

3
He, p) 

247
Am

 β
-
 24 min 

244
Pu(α, p) 

248
Am

 β
-
 10 min 

- 

249
Am

 β
-
 30 min 

- 

Poznámka: c – nie je známe, či ide o nuklid v základnom stave alebo o izomér 
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Žiadny z izotopov amerícia sa nevyskytuje v prírode. Sú výsledkom 

bombardovania 
238

U a 
239

Pu neutrónmi a následnou beta-premenou na nestabilné 

medziprodukty. Najvýznamnejší izotop 
241

Am bol do životného prostredia uvoľnený 

v dôsledku nehôd na jadrových reaktoroch a (povolených) výpustí z prepracovateľských 

závodov (IAEA 1991; Chamberlain 1996) a zo skúšok jadrových zbraní. 

V uskladnenom vyhoretom jadrovom palive môže byť 
241

Am hlavnou zložkou 

spôsobujúcou emitovanie alfa-žiarenia (Huntley 2001). Keďže je 
241

Am (T1/2 = 432,7 r) 

produktom premeny 
241

Pu jeho aktivita bude v životnom prostredí stúpať a maximálna 

hodnota bude dosiahnutá v polovici 21.storočia. Vypočítané variácie transuránov 

uvoľnených počas skúšok jadrových zbraní v atmosfére a počas nehody v Černobyle, 

ktorá je významným zdrojom transuránov v spade v Európe, sú znázornené na Obrázku 

2 a Obrázku 3. 

 

  

Obrázok 2  Vypočítané variácie 

transuránov uvoľnených počas skúšok 

jadrových zbraní v atmosfére. Poznámka: 

Počiatočné hodnoty prevzaté zo správy 

UNSCEAR (1982). Celková emisia bola 

normalizovaná k roku 1961 ako 

počiatočnej dobe uvoľňovania 

transuránov. (upravené podľa Varga 2007) 

Obrázok 3  Vypočítané variácie 

transuránov uvoľnených počas havárie 

v Černobyle. Poznámka: Počiatočné 

hodnoty boli prevzaté zo správy IAEA 

(1991). (upravené podľa Varga 2007) 

2.1.2 Elektrónová konfigurácia aktinoidov 

Aktinoidy majú štyri kompletne zaplnené vnútorné elektrónové orbitály: 1s, 2s, 

2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p (K, L, M, N) a tri čiastočne zaplnené vonkajšie elektrónové 

orbitály: 6d, 7s a 5f (O, P, Q). Chemické správanie aktinoidov je charakterizované 

predovšetkým zaplnením siedmych 5f orbitálov. “Ľahké” aktinoidy od Th po Am sa 

správajú mierne odlišne ako lantanoidy, pretože aj elektróny 5f orbitálov sa podieľajú 
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na tvorbe chemickej väzby, ochotne tvoria komplexy a kovalentné väzby. Chémia Th, 

Pa, U, Np a Pu je analogická chémii d-prechodných prvkov. Správanie “ťažkých” 

aktinoidov (od Am) a Ac je viac podobné lantanoidom, keďže 5f elektróny sa obyčajne 

nezúčastňujú na tvorbe chemickej väzby, tvoria hlavne iónové väzby (Choppin 2001; 

Lehto 2011; Mácsik 2012; Singh 2007).  

2.1.3 Oxidačné stupne aktinoidov 

Chemické správanie aktinoidov závisí od ich oxidačných stupňov, ktoré varírujú 

medzi oxidačným stupňom II a VII. V mnohých rádiochemických procedúrach je práve 

úprava oxidačných stupňov aktinoidov tým rozhodujúcim krokom. Tabuľka 5 

sumarizuje možné oxidačné stupne vybraných aktinoidov. Najtypickejšími oxidačnými 

stupňami Ac, Th, Pa, U, Np a Pu sú III, IV, V, VI, V a IV, v poradí, a III pre aktinoidy 

ťažšie ako Pu, okrem prípadu No, pre ktoré je najtypickejším oxidačným číslom II. Vo 

vodnom roztoku sa Th môže nachádzať len v jednom oxidačnom stave, a to IV a Cm 

v oxidačnom stave III. Am sa môže vyskytovať vo vodných roztokoch v mnohých 

oxidačných stupňoch (dokonca aj v oxidačnom stupni VI), avšak, všetky tieto stavy sú 

veľmi nestabilné v porovnaní so stavom, keď je Am v oxidačnom stupni III (Choppin 

2001; Lehto 2011). 

 

Tabuľka 5  Oxidačné stupne vybraných aktinoidov (Mácsik 2012) 

 +II +III +IV +V +VI +VII 

Tórium  x X    

Urán  x x x X  

Neptúnium  x x X x x 

Plutónium  x X x x x 

Amerícium (x) X x x x  

Poznámka: X-najtypickejšie oxidačné číslo, x-možné oxidačné číslo, (x)-iba 

v zlúčeninách v tuhom skupenstve 

 

Aj formu aktinoidov (An) ovplyvňuje ich oxidačné číslo. V oxidačnom stupni III 

a IV sa nachádzajú ako jednoduché katióny: An
3+

 a An
4+

, v oxidačnom čísle V a VI 

tvoria komplexný aktinylový ión: AnO2
+
, AnO2

2+ 
(Coleman 1965). 
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Plutónium sa vo vodných roztokoch môže nachádzať v piatich oxidačných 

stupňoch III, IV, V, VI a VII. Forma plutónia v prvých štyroch spomenutých 

oxidačných stupňoch v roztokoch je Pu
3+

, Pu
4+

, PuO2
+
 a PuO2

2+
. Tieto formy sú 

schopné koexistovať v zriedenej kyseline, dokonca aj v značných množstvách. 

Problémy s dosiahnutím rovnováhy patria k najzložitejším v rádiochémii. Problémy 

s disproporionáciou a autooxidáciou v čerstvo pripravených roztokoch taktiež 

komplikujú chémiu plutónia. V oxidačnom stupni VII sa môže nachádzať v alkalických 

roztokoch vo forme PuO5
3-

. Ióny plutónia majú tendenciu hydrolyzovať a formovať 

v roztoku komplexné ióny. Plutónium v oxidačnom stupni IV môže tvoriť dlhé 

polymérne reťazce, ktoré nevykazujú obvyklé správanie iónov v tomto oxidačnom 

stupni. Rôzne oxidačné stupne vykazujú radikálne odlišné chemické správanie. Ióny 

plutónia majú tendenciu tvoriť komplexné ióny v nasledujúcom poradí: 

 

Pu
4+

>Pu
3+

≈PuO2
2+

>PuO2
+ 

 

Amerícium sa vo vodných roztokoch môže nachádzať v oxidačných stupňoch 

III, IV, V a VI (Seaborg 1994). Jednoduché ióny Am
3+

 (amerícium v oxidačnom stupni 

III) a AmO2
2+

 (amerícium v oxidačnom stupni VI) sú stabilné v zriedených kyselinách, 

prevláda Am
3+

. Vo vodných roztokoch môže amerícium v oxidačnom stupni III tvoriť 

komplexy, ktorých stabilita klesá v nasledujúcom poradí: 

 

F
-
>H2PO4

-
>SCN

-
>NO3

-
>Cl

- 

 

V oxidačnom stupni III aj VI je schopné tvoriť komplexy s organickými 

chelátmi. Tie sú stabilné vo vodných aj organických rozpúšťadlách. Am(IV) môže byť 

veľmi ľahko redukované za dodržania špeciálnych oxidačných podmienok. Pre 

aktinoidy je charakteristická tendencia hydrolyzovať a v mnohých prípadoch formovať 

nerozpustné polyméry. Prevládajúcim oxidačným stupňom amerícia v roztoku je III. 

Kvôli  jeho veľkému polomeru (Tabuľka 6) je malá pravdepodobnosť hydrolýzy. Tá je 

v tomto prípade komplikovaná a závisí od vlastností prítomných katiónov a dochádza k 

nej pri hodnotách pH nižších ako (0.5 ÷ 1). 
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Tabuľka č. 6  Atómové a iónové polomery aktinoidov (Singh 2007)  

Aktinoid Atómový polomer [pm] An(III) An(IV) 

93
Np 130 101 92 

94
Pu 151 100 90 

95
Am 173 99 89 

 

Neptúnium sa vo vodných roztokoch môže nachádzať v oxidačných stupňoch 

III, IV, V, VI a VII. V prvých štyroch spomenutých oxidačných stupňoch existuje ako 

hydratovaný ión, v neprítomnosti komplexotvorných činidiel. Np(VII) existuje len 

v alkalickom prostredí, k redukcii na Np(VI) dochádza v kyslých roztokoch. 

Najpravdepodobnejšou formou neptúnia v roztoku je hydratovaný neptunylový ión 

[NpO2(H2O)6]
+
. NpO2

+
 hydrolyzuje iba pri pH > 7 a k disproporcionácii dochádza iba 

v prostredí koncentrovaných kyselín a netvorí žiadne polynukleárne komplexy, je 

stabilný v porovnaní s ostatnými päťmocnými aktinoidmi.  

Ióny neptúnia majú tendenciu podliehať hydrolýze v nasledujúcom poradí: 

 

NpO2
+ 

< NpO2
2+

 < NpO2
3+

 < Np
3+

 < Np
4+

 

 

Tvorba komplexov a hydrolýza sú konkurenčnými reakciami. Tvorba 

komplexov môže byť prezentovaná ako úspešné reakcie medzi molekulami vody 

z vnútornej vrstvy hydratovaného katiónu a aniónmi. Schopnosť tvoriť komplexy závisí 

od veľkosti hodnoty redoxného potenciálu. Relatívna tendencia iónov neptúnia tvoriť 

komplexy je obyčajne v uvedenom poradí: 

 

Np
4+

 > Np
3+

 > NpO2
3+

 > NpO2
2+

 > NpO2
+ 

2.1.3.1 Oxidačné stupne a rádiochemická analýza 

 Pre väčšinu rádiochemických analýz je potrebné, aby sa sledovaný rádionuklid 

nachádzal v roztoku. To znamená, že prvým krokom každej analýzy je kompletné 

rozpustenie vzorky tak, aby sa všetky komponenty vzorky nachádzali v roztoku, a aby 

mohla byť dosiahnutá rovnováha medzi stopovacími rádionuklidmi alebo nosičmi. Pre 

uvoľnenie rádionuklidov do roztoku z matrice je často potrebné rozpúšťanie vzorky za 

prísnych podmienok. Koncentrované minerálne kyseliny a zásady, ktoré taktiež slúžia 



 

39 

 

ako oxidačné činidlá sa používajú ako vriaca zmes alebo za dodržania podmienok pre 

rozloženie matrice – odparením časti kyseliny alebo bázy a oxidáciou rádionuklidu do 

požadovaného oxidačného stupňa. Dosiahnutý oxidačný stupeň závisí od rádionuklidu, 

použitých oxidačných činidiel a od pH roztoku. Dokonca aj vzorky vody môžu 

obsahovať rádionuklidy v rôznych oxidačných stupňoch z dôvodu ich vystavenia 

prírodným oxidačným podmienkam v životnom prostredí a pH vzorky. Zárukou 

rovnakého chemického správania sledovaného rádionuklidu, stopovacieho rádionuklidu 

alebo nosiča je ich rovnaké oxidačné číslo. Na zaistenie požadovaného oxidačného čísla 

sa do roztoku pridávajú oxidačné alebo redukčné činidlá (MARLAP 2004). Literatúra 

uvádza široký okruh redoxných činidiel používaných na úpravu oxidačných stupňov 

aktinoidov. V nasledujúcej časti uvádzam najčastejšie používané redoxné činidlá, ktoré 

môžu byť použité na úpravu oxidačných stupňov sledovaných aktinoidov pre separáciu 

metódou extrakčnej chromatografie. 

 

Tabuľka 7  Oxidačno-redukčné reakcie iónov amerícia 

 A. Am(III) → Am(VI) 

činidlo prostredie 

Ag
2+

, Ag
+
/S2O8

2-
 zried. kyselina 

 Am(IV) → Am(VI) 

činidlo prostredie 

O3 
 

13 mol·dm
-3

 NH4F 

 B.  Am(V)  → Am(VI) 

činidlo prostredie 

Ce
4+

 HClO4 

O3 zohriata HNO3 alebo HClO4 

 C. Am(VI) → Am(V) 

činidlo prostredie 

Br
-
, Cl

-
 ---------- 

Na2CO3 zahriať, vznik AnAmO2CO3, rozpustiť v H
+
 

 Am(VI) → Am(III) 

činidlo prostredie 

I
-
, H2O2, NO2

-
, SO2 ---------- 

 D. Am(IV)  → Am(III) 

činidlo prostredie 

α-žiarenie spontánny proces 
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Oxidačný stupeň amerícia sa obyčajne neupravuje, podobne ako oxidačný 

stupeň tória, predpokladá sa, že budú prítomné v roztoku ako Am(III) a Th(IV) (Mácsik 

2012). Osváth a kol. (2009) sa pokúšali upraviť oxidačný stupeň amerícia na VI, aby ho 

bolo možné separovať použitím extrakčno-chromatografického materiálu UTEVA. 

Oxidácia bola úspešná, ale bezprostredne po nanesení vzorky na sorbent, prebehla 

redukcia amerícia do Am(III). V Tabuľke 7 sú uvedené najčastejšie používané redoxné 

činidlá pre úpravu oxidačného stupňa amerícia. 

Veľmi dobre sú preskúmané oxidačné stupne plutónia a neptúnia. Oxidačný 

stupeň plutónia sa mení ľahko, dokonca sa v dôsledku disproporcionácie môže 

nachádzať v roztoku v dvoch alebo troch oxidačných stupňoch (Lehto 2011). 

Najčastejším oxidačným stupňom neptúnia je V, v tomto oxidačnom stupni nie je 

možné zachytiť neptúnium na akomkoľvek iónovýmennom extrakčno-

chromatografickom sorbente. Preto je pred separáciou potrebné upraviť jeho oxidačný 

stupeň do IV alebo VI. Oxidačný stupeň plutónia môže byť upravený do III, IV a VI. 

Na oxidáciu a redukciu plutónia do požadovaného oxidačného stupňa je dostupných 

niekoľko činidiel.  

V Tabuľke 8 sú uvedené činidlá a prostredie, ktorými je možné dosiahnuť 

zmenu oxidačného stupňa plutónia. Je potrebné zdôrazniť, že aj malé zmeny uvedených 

podmienok, môžu mať za následok značné zmeny v dosiahnutí rovnováhy, a niektoré 

z uvedených oxidačno-redukčných reakcií nemusia prebehnúť tak ako je uvedené. Preto 

by uvedené reakcie mali byť prijaté len ako návod (Maxwell 2009; Maxwell 2010a; 

Maxwell 2010b; Maxwell 2011; Egorov 2001; Horwitz 1993; Hrnecek 2005; Perna 

2001; Vajda 2009; Grate 1998; Truscott 2001; Thakkar 2002).  

Vo všeobecnosti je zmena oxidačného stupňa z III na IV veľmi rýchla, pretože 

do zmeny oxidačného stupňa je zapojený len jeden elektrón. Podobne aj zmena PuO2
+
 a 

PuO2
2+

 je veľmi rýchla. Zmeny oxidačných stupňov plutónia, ktoré si vyžadujú 

vytvorenie alebo zánik väzby Pu-O sú zvyčajne pomalé (Coleman 1965).  

Na redukciu sa používajú N2H4, I
-
, NH2OH·HCl, SO2, kyselina askorbová alebo 

Fe(II) (MARLAP 2004; Coleman 1965). NaNO2 je často používaným činidlom na 

stabilizáciu plutónia v oxidačnom stupni IV. Na úpravu do vyšších oxidačných stupňov 

slúži horúca HNO3, S2O8
2-

 alebo AgO.  
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Tabuľka 8a  Oxidačno-redukčné reakcie iónov plutónia (III, IV) 

 Pu(III) → Pu(IV) 

činidlo prostredie 

BrO3
-
 zried. kyselina 

Ce
4+

 1,5 mol·dm
-3

 HCl, 

6 mol·dm
-3

 HCl, 

zried. H2SO4 

Cl2 0,5 mol·dm
-3

 HCl 

H2O2 6 mol·dm
-3

 HCl 

(6 ÷ 8) mol·dm
-3

 HClO4 

Cr2O7
2-

 zried. kyselina 

HIO3 zried. kyselina 

MnO4
-
 zried. kyselina 

O2 0,5 mol·dm
-3

 HCl 

NO2
-
 HNO3 

(0,4 ÷ 2) mol·dm
-3

 HNO3, 

FeH4N2O6S2 

0,1 mol·dm
-3

 HNO2 

 Pu(IV) → Pu(III) 

činidlo prostredie 

C6H4(OH)2 zried. HNO3 

H2, Pt (0,5 ÷ 4) mol·dm
-3

 HCl 

I
-
 0,4 mol·dm

-3
 KI + 0,4 mol·dm

-3
 HCl 

HSO3
-
 0,05 mol·dm

-3
 NH4HSO3 

NH3OH
+
 0,5 mol·dm

-3
 HNO3 + 0,1 mol·dm

-3
 NH3OH

+ 

NH2OH·HCl, HCl 

Zn 0,5 mol·dm
-3

 HCl 

SO2 1 mol·dm
-3

 HNO3 

Ti
3+

 6 mol·dm
-3

 HCl 

zried.H2SO4 

1 mol·dm
-3

 HNO3 + 1 mol·dm
-3

 H2SO4 

Cr
2+

 zried. HCl alebo H2SO4 

kys.askorbová HNO3 

0,5 mol·dm
-3

 HNO3, 0,01 mol·dm
-3

 kys.askorbová 

6 mol·dm
-3

 HNO3, 0,1 mol·dm
-3

 kys.askorbová, FeH4N2O6S2 

H2O2 7,5 mol·dm
-3

 HCl 
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Tabuľka 8b  Oxidačno-redukčné reakcie iónov plutónia (IV, VI) 

 Pu(IV) → Pu(VI) 

činidlo prostredie 

NaBiO3 5 mol·dm
-3

 + 0,84 g·dm
-3

 

BrO3
-
 0,1 mol·dm

-3
 BrO3

-
, 

1 mol·dm
-3

 HNO3, 

Ce
4+

 0,1 mol·dm
-3

 Ce
4+

, 0,5 mol·dm
-3

 HNO3 

HOCl (KClO) pH (4,5 ÷ 8.2) pri 80°C; 

45 % K2CO3 pri 40 °C 

H5IO6 0,02 mol·dm
-3

 H5IO6, 0,22 mol·dm
-3

 HNO3 

MnO4
-
 1 mol·dm

-3
HNO3, 0,001 mol·dm

-3
 MnO4

-
 

O3 Ce
3+

 alebo Ag
+
 ako katalyzátor 

0,25 mol·dm
-3

 H2SO4, bez katalyzátora 

2 mol·dm
-3

 HCl, bez katalyzátora 

Ag
2+

 Ag
+
 + S2O8

2-
, 1,1 mol·dm

-3
 HNO3 

0,5 mol·dm
-3

 H2SO4, tuhé Ag(II) 

Cr2O7
2-

 0,05 mol·dm
-3

 HClO4, 

zried. H2SO4 

HNO3 0,55 mol·dm
-3

 HNO3,  

1·10
-3

 mol·dm
-3

 Pu 

Cl2 0,03 mol·dm
-3

 H2SO4 + saturovaný Cl2 

0,1 mol·dm
-3

 HClO4, 0,025 mol·dm
-3

 Cl2, 0,056 mol·dm
-3

 Cl
-
 

elektrolýza 0,5 mol·dm
-3

 HClO4 

 Pu(VI) → Pu(IV) 

činidlo prostredie 

HCOOH HNO3 

C2O4
2-

 0,02 mol·dm
-3

 H2C2O4 

I
-
 2,3 mol·dm

-3
 HI, 3.1 mol·dm

-3
 HNO3 

Fe
2+

 HCl 

(2÷6) mol·dm
-3

HNO3, 1 mol·dm
-3

 FeH4N2O6S2 

(2÷4) mol·dm
-3

 H2SO4 

NO2
-
 HNO3 

H2O2 HNO3 
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Tabuľka 8c  Oxidačno-redukčné reakcie iónov plutónia (IV, V) 

 Pu(V) → Pu(IV) 

činidlo prostredie 

HNO2 ---------- 

NH3OH
+
 0,5 mol·dm

-3
 HCl, 0,15 mol·dm

-3 NH3OH
+ 

 Pu(VI) → Pu(V) 

činidlo prostredie 

I
-
 pH 2 

NH2NH3
+
 0,5 mol·dm

-3
 HCl, 0,05 mol·dm

-3
 NH2NH3

+
 

SO2 pH 2 

Fe
2+

 (0,05÷2) mol·dm
-3 

HClO4 

 

Dvojmocné anióny majú väčšiu schopnosť tvoriť s plutóniom silné komplexy. 

Komplexácia sa uskutočňuje skôr cez kyslík a fluór ako cez dusík, fosfor a síru. Taktiež 

je pre plutónium typická tvorba komplexov s ligandmi, ako napríklad fosforečnany, 

acetáty a TBP. Silné chelátové komplexy tvorí s EDTA, vínanom, citrátom, TTA, 

acetylacetónom a kupferónom. Pu(IV) tvorí silné komplexy s fluoridmi ([PuF]
3+

), ktorý 

sa používa na rozpustenie oxidov plutónia a udržiava ich vo vodnej fáze pri extrakcii 

iných prvkov s organickými rozpúšťadlami. Tvorba komplexu s dusičnanom, 

[Pu(NO3)6]
2-

 umožňuje odstrániť plutónium z vyhoretého jadrového paliva. Komplexy 

s uhličitanmi a acetátmi zabraňujú vyzrážaniu plutónia z roztoku aj pri relatívne 

vysokom pH. 

Podmienkou pre separáciu plutónia metódou extrakčnej chromatografie (aj 

iónovýmennej chromatografie) je jeho prítomnosť v oxidačnom stupni IV, čo je jeho 

prechodným oxidačným stupňom. Preto je dosiahnutie tohto oxidačného stupňa náročná 

úloha. Iba z oxidačného stupňa III je možné oxidovať plutónium do oxidačného stupňa 

IV (Kim 2007). Podľa Pernu a kol (2001) je možné použiť na oxidáciu plutónia do 

oxidačného stupňa IV dve činidlá, a to NaNO2 a H2O2. V prípade separácie plutónia 

metódou extrakčnej chromatografie je potrebné vykonať úpravu oxidačných stupňov. 

V literatúre sa najčastejšie uvádzajú dva spôsoby separácie. (1) Oxidačný stupeň 

plutónia je upravený do III a vzorka je následne nanesená na kolónu naplnenú 

sorbentom TRU Resin. Pred elúciou amerícia je oxidačné číslo plutónia na kolóne 
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 upravené na IV, nakoniec je opäť zredukované do oxidačného stupňa III a vyeluované 

z kolóny alebo je použité komplexačné činidlo (Egorov 2001; Grate 1998; Eikenberg 

2009). Sorbent TRU Resin zachytáva trojmocné aktinoidy. (2) Druhý spôsob zahŕňa 

úpravu plutónia do oxidačného stupňa III, neskôr je oxidované do IV v nanášajúcom 

roztoku. Po nanesení vzorky na extrakčno-chromatografický materiál je plutónium 

redukované do III a vyeluované z kolóny (Maxwell 2011a; Vajda 2009; Harrison 2011). 

Keďže je najbežnejším oxidačným stupňom neptúnia V, pre jeho separáciu s použitím 

extrakčno-chromatografického materiálu je potrebná úprava oxidačného stupňa pred 

nanesením na kolónu. Do oxidačného stupňa VI môže byť upravené využitím silného 

oxidačného činidla. Používané činidlá sú uvedené v Tabuľke 9.  

 

Tabuľka 9  Oxidačno-redukčné reakcie iónov neptúnia 

 Np(III) → Np(IV) 

činidlo prostredie 

---------- zried. kyselina 

 A.  Np(IV) → Np(V) 

činidlo prostredie 

NO2
-  

HNO3 

 B. Np(IV) → Np(VI) 

činidlo prostredie 

MnO4
-
 zried. zásada 

 C. Np(V) → Np(VI) 

činidlo prostredie 

 kyslé 

 Np(VI) → Np(VII) 

činidlo prostredie 

 kyslé 

 D. Np(V) → Np(IV) 

činidlo prostredie 

Fe
2+

 zried. H2SO4 

Ti
3+

 (1 ÷ 2) mol·dm
-3

 HCl 
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2.2 CIELE A KLASIFIKÁCIA SEPARAČNÝCH 

METÓD 

 Kvalitatívna alebo kvantitatívna analýza analytu si zvyčajne vyžaduje izoláciu 

analyzovaných zložiek. Cieľom izolačného kroku je, aby bola skúmaná vzorka vhodná 

pre následnú analýzu a tento krok môže zahŕňať izoláciu analytu od zložiek matrice, 

koncetráciu analytu, frakcionáciu alebo kombináciu týchto krokov. Rozsah separácie, 

očistenia a zakoncentrovania analytu sa stanoví na základe týchto parametrov: 

(i) vlastnosti matrice (zloženie, zložitosť) 

(ii) koncentrácia analytu v matrici 

(iii) selektivita a citlivosť vyžadované pre následnú analýzu 

(iv) analytické ciele (napr. skríning, kvalitatívna alebo kvantitatívna analýza) 

Schéma separačného postupu sa môže skladať z mnohých rôznych techník, 

z ktorých je každá z nich klasifikovaná podľa funkcie do jednej z hlavných skupín. Prvá 

skupina zahŕňa tie techniky, ktorých cieľom je uvoľnenie analytu z matrice hydrolýzou, 

buď pomocou kyseliny, zásady alebo enzýmu. Druhá skupina zahŕňa všetky techniky 

založené na odstránení analytu z matrice, patrí sem extrakcia v systéme kvapalina-

kvapalina, extrakčná chromatografia. Tretiu skupinu tvoria procedúry ako riedenie, 

odparovanie, rozpúšťanie, filtrácia, atď. (McDowall 1989). 

2.2.1 Extrakčná chromatografia 

Extrakčná chromatografia je v literatúre sa najčastejšie vyskytujúci termín pre 

označenie tejto techniky separácie, avšak existuje k nemu mnoho synoným, napr. 

extrakcia na tuhej fáze, extrakcia v systéme kvapalina-tuhá fáza, kolónová extrakcia, 

digitálna chromatografia, extrakcia viazaná na tuhú fázu alebo selektívna adsorpčná 

technika (McDowall 1986; Greenwood 1987; Wells 1990). Spoločný základ má táto 

technika s metódou HPLC. Každá znalosť chromatografického správania sa analytov 

a ostatných zložiek matrice môže pomôcť pri výbere správneho sorbentu a elučných 

činidiel. Na základe vedomostí o chromatografických podmienkach, za dodržania 

ktorých je možné oddeliť analyt od interferujúcich komponentov, je možné vybrať 

vhodný extrakčno-chromatografický sorbent, rozpúšťadlá a aj kombináciu elučných 

činidiel (WATERS 2013).  
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Extrakčná chromatografia je separačnou technikou, ktorá je schopná vyplniť 

medzeru medzi odberom a analýzou vzoriek. Často v spojení s inými analytickými 

technikami a metódami úpravy vzorky sa dosiahne zjednodušenie separácie 

sledovaného analytu od ostatných zložiek na základe ich fyzikálnych a chemických 

vlastností (Labcompare 2013).  

V súčasnosti je veľmi populárnou technikou dostupnou pre selektívnu prípravu 

vzoriek. Všestrannosť tejto techniky umožňuje jej použitie pre rôzne účely, ako napr. 

čistenie, selektívnu koncentráciu analytu a separáciu (SIGMA-ALDRICH 2013). 

V posledných niekoľkých rokoch bola so širokým záujmom charakterizovaná 

a popísaná v mnohých zverejnených publikáciách. Toto obdobie bolo taktiež spojené  

s intenzívnym rozvojom výskumných postupov pre nové typy sorpčných materiálov 

a trvalo od konca roku 1960 až do začiatku roku 1980. Novým impulzom pre rozvoj 

tejto metódy bolo zavedenie širokého spektra nových sorpčných materiálov.  

Princíp je podobný ako u extrakcie v systéme kvapalina-kvapalina, zahŕňa 

rozdelenie rozpustených látok medzi dve fázy. Avšak, namiesto dvoch nemiešateľných 

kvapalných fáz, ako je v extrakcii v systéme kvapalina-kvapalina, v extrakčnej 

chromatografii ide o rozdelenie medzi kvapalnú fázu (matrica vzorky alebo rozpúšťadlo 

s analytom) a tuhou fázou (sorbent) (Ferenc 2006). 

Kvapalina pod svojou vlastnou váhou alebo v dôsledku aplikovaného pretlaku 

prechádza cez kolónu naplnenú vhodným adsorbentom. Molekuly analytu sa selektívne 

zachytávajú. Po pretečení celej vzorky je do hornej časti kolóny nadávkované vhodné 

elučné činidlo, ktoré spôsobí desorpciu zachyteného analytu, ten opúšťa kolónu vo 

forme roztoku v aplikovanom rozpúšťadle. Tento roztok sa potom podrobí ďalšiemu 

kroku analytického procesu. Uvedený postup môže byť použitý pre izoláciu 

nepolárnych zlúčenín z polárnej matrice, ako aj polárnych zlúčenín z nepolárnej matrice 

(Borusiewicz 2007).  

Priemer extrakčno-chromatografických kolón je v rozmedzí niekoľkých 

milimetrov a lôžko stacionárnej fázy má niekoľko centimetrov. Stále častejšie sa 

používajú kolóny v mikro meradle, priemer menej ako 1 mm  a dĺžka 1,5 mm. 

Extrakčná chromatografia sa stáva stále populárnejšou kvôli výhodám, ktoré poskytuje: 

(i) pre analýzu je potrebné malé množstvo vzorky 

(ii) rýchla príprava vzorky 

(iii) jednoduchosť procesu a používaných zariadení 
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(iv) limitovaný vplyv interferujúcich zlúčenín kvôli selektivite metódy 

(v) proces izolácie a koncentrácie môže byť vykonaný aj bez použitia 

organických rozpúšťadiel, ktoré sú často radené medzi toxické látky, 

ničia ozónovú vrstvu (Testa 1975)  

(vi) adsorbent môže byť znovu použitý (Borusiewicz 2007)  

2.2.1.1 Extrakčná chromatografia – proces v piatich krokoch 

 Výsledkom procesu extrakčnej chromatografie je vzorka v roztoku, očistená od 

interferujúcich komponentov z matrice a zakoncentrovaná na hodnotu dostatočnú pre 

detekciu. Toto všetko sa vykonáva v piatich krokoch. (Obrázok 4):  

(i) výber vhodného extrakčno-chromatografického sorbentu 

(ii)  kondiciovanie kolóny alebo disku 

(iii)  nanesenie vzorky 

(iv)  premývanie kolóny 

(v) elúcia rádionuklidov 

 

 
 

 

výber vhodného sorbentu kondiciovanie kolóny alebo disku 
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Obrázok 4  Extrakčná chromatografia - proces v piatich krokoch 

2.2.2 Technológia molekulového rozpoznávania 

Chémia molekulového rozpoznávania sa všeobecne zaoberá najmenšími 

molekulovými systémami, zahŕňa interakciu len medzi niekoľkými molekulami. 

O chémii molekulového rozpoznávania môžeme uvažovať v niekoľkých smeroch ako 

o fundamentálnom druhu supramolekulovaj chémie, založenej na troch základných 

princípoch: 

 ako rozoznať molekuly; 

 ako ovplyvniť tieto molekuly; 

 ako vyjadriť špecifickú funkciu podľa molekulových interakcií.  

Na dôležitosť molekulového rozpoznávania sa začal klásť dôraz v polovici 19. 

storočia, oveľa skôr než bol zavedený koncept supramolekulovej chémie. Napríklad, L. 

Pasteur zistil počas mikroskopického pozorovania kryštálov kyseliny vínnej 

nachádzajúcej sa v dvoch typoch (enantioméry), že plesne a kvasinky rozpoznajú 

a zužitkujú len jeden z týchto dvoch typov (McMurry 2010). Molekulové rozpoznávanie 

ako “zámok a kľúč“ bolo prvýkrát označené v roku 1894 Emilom Fischerom (Cramer 

1994). V roku 1967 Charles Pedersen spozoroval, že crown-éter vykazuje schopnosť 

molekulového rozpoznávania. Bola to prvá umelá molekula, u ktorej bol tento jav 

zistený. Pedersenov objav crown-éterov znamenal novú éru vo vytváraní komplexov 

s neutrálnymi ligandmi (Hassner 2012). Viedlo to ku konštrukcii crown zlúčenín, 

koronandov, kryptandov, podandov a sférandov pánmi Donaldom Cramom, Jean-Marie 

 

nanesenie vzorky                                    premývanie kolóny                        elúcia rádionuklidov 
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Lehnom a ďalšími. Tieto cyklické ligandy majú schopnosť chelatovať kov alebo 

amónne ióny selektívnym spôsobom, na základe geometrickej funkcie akou je chiralita 

(Steed 2009). Donald Cram stanovil tento koncept na pokrytie širokého rozmedzia 

molekulových systémov a zaviedol nové odvetvie chémie, chémia hostiteľ-hosť, kde 

hostiteľská molekula môže prijať ďalšiu molekulu nazývanú hosť (Ariga 2006). V roku 

1978 sa doktor J.M. Lehn pokúsil zorganizovať tieto nové chemické poznatky a navrhol 

aj termín “supramolekulová chémia“. Predstavuje to moment, keď bola 

“supramolekulová chémia“ platne stanovená. Ch. Pedersen, J.M. Lehn a D. Cram 

dostali v roku 1987 Nobelovu cenu za chémiu (Ventola 2006; Nobel Prize in Chemistry 

1987).  

2.2.2.1 Chémia host-guest 

Organizmy sú trvale vystavené niekoľkým druhom molekúl, ale len niektoré 

z týchto molekúl sú v skutočnosti organizmom prijaté. Na molekulovej úrovni, 

receptory v organizmoch selektívne zachytávajú a prijímajú molekuly v procese 

nazývanom molekulové rozpoznávanie. Molekulové rozpoznávanie predstavuje základ 

supramolekulovej chémie, pretože konštrukcia akéhokoľvek supramolekulového 

systému zahŕňa selektívne molekulové kombinovanie. Molekula, ktorá je 

rozpoznávateľom sa nazýva hostiteľ, molekula, ktorá je rozpoznávaná sa nazýva hosť. 

Preto chémia molekulového rozpoznávania je niekedy označovaná ako chémia hostiteľ-

hosť(z angl. host-guest) (Ariga 2006). 

Molekuly selektívne rozoznávajú svojho partnera cez rôzne molekulové 

interakcie. Elektrostatické interakcie sa vyskytujú v nabitých molekulách. Príťažlivá sila 

sa pozoruje medzi opačne nabitými molekulami a odpudivá sila medzi molekulami 

rovnakého náboja. Dôležitosť tejto interakcie je relatívne veľká v porovnaní s ostatnými 

nekovalentnými interakciami, to znamená, že príspevky elektrostatických interakcií 

v chémii molekulového rozpoznávanie nesmú byť ignorované. Sila tejto interakcie sa 

mení nepriamo úmerne k dielektrickej konštante okolitého prostredia. Preto, vo viac 

hydrofóbnom prostredí s menšou dielektrickou konštantou sa elektrostatické interakcie 

stávajú silnejšími. Ak je vo funkčnej skupine rovnováha medzi ionizovanými 

a neutrálnymi formami, populácia druhej formy klesá v hydrofóbnom prostredí, ako 

výsledok poklesu príspevku od elektrostatických interakcií. Dipól–dipólová a dipól–

iónová interakcia hrajú významnú rolu v neutrálnych časticiach namiesto 
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elektrostatických interakcií. Vodíková väzba má občas rozhodujúce postavenie 

v molekulovom rozpoznávaní, hoci je táto sila slabšia ako elektrostatické interakcie. 

Táto väzba vzniká, len ak sú interagujúce funkčné skupiny správne orientované. Preto je 

táto väzba v mnohých prípadoch kľúčová (Ariga 2006). Vysoko selektívna a riadiaca 

povaha vodíkovej väzby z nej robí ideálnu pre jej použitie v konštrukcii a stabilizácii 

veľkých nekovalentne viazaných molekulárnych aj supramolekulárnych štruktúr. Ako 

dôsledok je potom možné využiť túto väzbu na komplexáciu molekúl hostí.  

Jorgensenov model ukázal, že kooperatívnosť vodíkových väzieb, napríklad 

pomocou poľa vodíkových väzieb, zvyšuje silu, špecifickosť a smerovanie vzájomného 

ovplyvňovania (Steed 2009). 

Tendencia relatívne nepolárnych zlúčenín zlučovať sa vo vodných roztokoch sa 

vysvetľuje hydrofóbnymi interakciami. Tieto interakcie hrajú dôležitú úlohu 

v povrchovej agregácii, pri zabudovávaní lipidov v biomembránach, pri enzým–

substrátovej interakcii. Hoci úloha hydrofóbnych interakcií v hostiteľ–hosť chémii 

a v technológii molekulového rozpoznávania je stále nejasná, je všeobecne známe, že 

komplexácia nepolárnych neutrálnych molekúl s makrocyklickými hostiteľmi je riadená 

hydrofóbnymi interakciami. Medzi základné často používané hostiteľské molekuly 

patria cyklodextríny a cyklofán. Hydrofóbni hostia, ako arény a steroidy, môžu byť 

komplexovaní v závislosti na veľkosti cyklofánových kruhov. Cyklodextríny sú 

schopné komplexovať molekuly hydrofóbnych hostí bez dutiny vo vodnom prostredí, 

hlavné väzbové interakcie sú s najväčšou pravdepodobnosťou nielen van der Waalsove 

sily, ale aj hydrofóbne interakcie. Príspevky jednotlivých efektov závisia od typu 

cyklodextrínu, rozpúšťadiel a hosťa. Napríklad, β–cyklodextrín môže hostiť objemné 

deriváty benzénu, naftalénu, atď. Všeobecne platí, že hosť–molekula preferuje 

nepolárne dutiny hostiteľa, kde je do istej miery chránený pred rozpúšťadlom (Steed 

2009).  

2.2.2.2.1 Klasifikácia zlúčenín typu hostiteľ-hosť 

 V  klasifikácii týchto zlúčenín musíme brať do úvahy interakcie medzi hosťom 

a hostiteľom. Ak sú viazané elektrostatickými silami (vrátane interakcie ión-dipól, 

dipól-dipól, vodíkové väzby) používa sa na ich označenie termín “komplex“. 

V štruktúrach, kde prevažujú slabšie väzby, ako hydrofóbna, van der Waalsove väzby, 

sa používajú výrazy kavitát a klatrát. (Obrázok 5) 
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(i) kavitand – hostiteľ s intramolekulovými kavitami (dutinami), je dostupný 

v roztoku aj v tuhom stave, hostiteľ–hosť celok je kavitát  

(ii) klatrand – hostiteľ s extramolekulými kavitami, napríklad medzi dvomi 

alebo viacerými molekulami–hostiteľmi, hostiteľ–hosť celok je klatrát 

(iba v kryštalickom alebo v tuhom skupenstve) 

 

Obrázok 5  Klasifikácia zlúčenín typu hostiteľ-hosť (upravené podľa Vögtle 1993) 

 

Rozdelenie podľa stability hostiteľ-hosť komplexu v roztoku:  

 klatrát (ako napríklad hydráty plynu, klatrát močoviny) sú stabilné iba v tuhom 

skupenstve 

 hostitelia, ktorí viažu katióny a anióny (ako napríklad crown-étery, kryptandy, 

sferandy) a hostitelia, ktorí viažu neutrálne molekuly sú stabilné aj v tuhom 

skupenstve aj v roztoku, dokonca niekedy aj v plynnej fáze 

 taktiež existujú fenomény v kvapalnej fáze - tekuté kryštály a tekuté klatráty 

(Izatt 2003)  

Charles Pedersen pomenoval zlúčeniny, ktoré sú schopné selektívne viazať kovové ióny 

crown-éter, pretože cyklický hostiteľ, ktorý „nosí“ hosťa je ako koruna (Hassner 2012). 

Crow-étery sú zlúčeniny rôznej štruktúry a veľkosti. Pomenúvavajú sa nasledovne: číslo 

pred “crown“ indikuje celkový počet atómov v cykle, číslo po “crown“ určuje počet 

atómov kyslíka v cyklickej štruktúre. Napríklad, 18-crown-6 je cyklická zlúčenina 

s dvanástimi atómami uhlíka a šiestimi atómami kyslíka. Atóm kyslíka s vysokou 

elektronegativitou slúži ako väzbové miesto pre kovové ióny a amónne ióny, s ktorými 
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sa viaže cez dipól-iónové interakcie. Cyklické usporiadanie týchto väzbových miest je 

výhodné pre rozpoznávanie iónov cez kooperatívne interakcie. Požiadavkou pre 

efektívne vytvorenie väzby je ekvivalentnosť rozmerov iónu a crown-éteru. Crown-

étery s väčšími vnútornými kavitami môžu viazať väčšie ióny a menšie ióny sú viazané 

menšími crown-étermi. Hoci sú crown-étery relatívne jednoduché molekuly, dokážu 

rozoznávať ióny. Pretože kruhy crown-éterov sú flexibilnejšie, existuje niekoľko 

stupňov štruktúrnej voľnosti počas komplexácie. V prípade, že je kovový ión väčší ako 

crown-éter v pomere 2:1 je formovanie komplexu možné cez “sendičový“ typ väzby. 

(Obrázok 6)  

 

Obrázok 6  Typy väzieb pri formovaní komplexu (upravené podľa You 2001) 

 

Flexibilný charakter štruktúry hostiteľských molekúl je niekedy nevýhodou pre 

selektívne vytvorenie väzby, preto boli potrebné zlepšenia základnej štruktúry crown-

éterov. Niektoré crown-étery s vylepšenou štruktúrou sú zobrazené na Obrázku 7. 
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Obrázok 7  Cyklické hostiteľské molekuly 
 

Sú klasifikované podľa typu štruktúry. Necyklický hostiteľ je známy ako podand, 

monocyklickí hostitelia, vrátane crown-éterov, sa nazývajú koronandy, pre 

oligocyklických hostiteľov sa používa termín kryptand. Kryptandy majú pohybovo 

obmedzenú cyklickú štruktúru, táto rigidná štruktúra nepovoľuje flexibilné štruktúrne 

zmeny, ktoré sú potrebné pre vytvorenie väzby s hosťami rôznych veľkostí. To je 

dôvod, prečo môžu vytvárať väzby len s hosťami striktne určených veľkostí. Dutina 

kryptandov určená pre vytvorenie väzby je trojdimenzionálna, výsledkom čoho je 

vyššia väzbová selektivita ako tá, ktorú poskytujú jednoduché crown-étery (Obrázok 7). 

Pripojením ramena podandu k dvojdimenzionálnemu crown-éteru vzniká hostiteľ 

s trojdimenzionálnou dutinou. Takému typu hostiteľa sa hovorí “éter v tvare lasa“ 

(Obrázok 7). Sférand je rigidná cyklická zlúčenina, pre ktorú je typické umiestnenie 

väzbových miest smerom do vnútra dutiny (Zhao 2010).  

V Tabuľke 10 je znázornená klasifikácia hostiteľ-hosť zlúčenín pre neutrálneho 

hostiteľa.  
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Tabuľka 10  Klasifikácia hostiteľ-hosť zlúčenín pre neutrálneho hostiteľa (Steed 2009)  

Hostiteľ Hosť Interakcie Trieda Príklad 

crown-éter katión kovu ión-dipól komplex 

(kavitand) 

[K
+
-([18]-crown-6)] 

[Cs
+
-(18-crown-6)] 

sférand katión 

alkylammonium 

vodíkové 

mostíky 

komplex 

(kavitand) 

sférand.(CH3NH3
+
) 

cyklodextrín organická 

molekula 

hydrofóbna/ 

van der 

Waalsove sily 

kavitát (α-cyklodextrín).(n-

hydroxybenzoová 

kyselina) 

voda organická 

molekula, 

halogén, atď. 

van der 

Waalsove sily/ 

kryštalická 

mriežka 

klatrát (H2O)6.(CH4) 

calixarén organická 

molekula 

van der 

Waalsove sily/ 

kryštalická 

mriežka 

kavitát (p-t-butyl-

calix[4]arén).(toluén) 

cyklotrivera-

trilen 

organická 

molekula 

van der 

Waalsove sily/ 

kryštalická 

mriežka 

klatrát (CTV)·0,5(acetón) 

2.2.3 Crown-étery 

 Od Pedersenovho objavu crown-éterov a ich schopnosti pevne viazať ióny kovov 

v roku 1967 nastal rozmach v oblasti štúdie týchto makrocyklických zlúčenín (Pedersen 

1992).  

 Literatúra uvádza niekoľko typov crown-éterov (crown-éter diester, azocrown-

éter, tio-éter, chirálne crown-étery), skúmajú ich väzbové vlastnosti, ako je selektivita 

väzby a pevnosť väzby s rôznymi druhmi iónov kovov, iónov nekovov a neutrálnych 

molekúl. Kvôli týmto značným väzbovým vlastnostiam sa stali významnými pre vývoj 

chémie hostiteľ-hosť. 

 Crown-étery sú všeobecne definované ako zlúčeniny s viacerými funkčnými 

skupinami éteru, ktoré sú inkorporované v monocyklickej štruktúre (Izatt 1996). Na 

Obrázku 8 sú znázornené niektoré z veľkého počtu crown-éterov.  
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Obrázok 8  Príklady crown-éterov 

 

Crown-éter je tvorený kavitou a hydrofóbnym obalom. Kavita obsahuje 

elektróny, ktoré poskytujú atómy kyslíka, kde dochádza k tvorbe väzby s katiónom. Na 

Obrázku 9 je počítačom vytvorený model 12-crown-4.  

 

Elektrický potenciál povrchu  

12-crown-4 

(potenciál je určený rozdelením náboja) 

Červená - oblasť negatívneho náboja 

Zelená - neutrálna oblasť 

Modrá - oblasť pozitívneho náboja 

Môžeme si všimnúť rozmiestnenie 

pozitívneho náboja na veľkej ploche, a že 

stred crown-éteru je nabitý negatívne. 

 

Obrázok 9  Počítačom vytvorený model 12-crown-4 
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Keďže je kavita negatívne nabitá, môže vytvoriť komplex s katiónom. Príklad je 

znázornený na Obrázku 10. 

 

 

Obrázok 10  Zakotvenie katiónu lítia 

v kavite crown-éteru (Brown 1999) 

Obrázok 11  Štruktúra 

cyklotetrachromotropylénu 

 

V mnohých prípadoch proces formovania komplexu katiónu kovu s crown-éterom môže 

byť vysvetlený niekoľko krokovým mechanizmom (10) (Winkler 1972), 

 

 

 

(10) 

 

kde M
+
 je solvatovaný ión kovu, L je makrocyklický ligand, M

+
---L je formovanie páru 

solvatovaného iónu kovu s ligandom, M
+
L pár ligand-ión kovu, (M

+
L) je finálny 

komplex, ión kovu je naviazaný v kavite ligandu.  

Aj napriek tomu, že crown-éter je významným hostiteľom pre ióny kovov, môže 

byť aj hosťom pre väčšie makrocyklické zlúčeniny (Malhotra 1990). Pohn predstavil 

zlúčeninu, v ktorej boli 15-crown-5, 18-crown-6 a dibenzo-18-crown-6 inkorporované 

do dutiny cyklotetrachromotropylénu (Obrázok 11). 

2.2.3.1 Základné faktory ovplyvňujúce vznik komplexov 

 Hoci bola tvorba komplexov crown-éterov s iónmi kovov študovaná veľmi 

rozsiahlo, zatiaľ nie sú stále úplne pochopené faktory, ktoré ovládajú proces 

rozpoznávania iónov, ako napr. stabilita a selektivita. Vrátane rozmerov kavity 
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makrocyklu, tvaru a topológie, modifikácie vlastností vplyvom zámeny substituenta 

(efekt substituenta), konformačnej flexibility, typu donorového atómu, ale aj použitého 

rozpúšťadla (Izatt 2005). Vo všeobecnosti, ak polomer iónu kovu dosahuje polomer 

kavity ligandu, vzniknutý komplex je stabilnejší (Lamb 1980). Veľkosť kavít niektorých 

crown-éterov a niektorých iónov kovov je znázornená v Tabuľke 11 a v Tabuľke12.  

 

Tabuľka 11  Priemer kavít crown-éterov 

Crown-éter Priemer kavity [pm] Elektrónová hustota [pm]  

15-crown-5 170 220 

18-crown-6 260 320 

21-crown-7 340 430 
 
 

Tabuľka 12  Priemer katiónov kovov 

Katión Priemer katiónu [pm] Elektrónová hustota [pm] 

Li
+
 136 186 

Na
+
 194 234 

K
+
 266 289 

Rb
+
 296 328 

Cs
+
 334 366 

Sm
3+

 193  

Pr
3+

 203  

Nd
3+

 199  
 
 

Podmienkou pri vytváraní komplexu ligandu s iónom kovu je zhoda vo veľkosti 

kavity ligandu s veľkosťou iónu. Ión kovu môže byť umiestnený v strede ligandovej 

kavity a v ligandovej rovine tak, aby bola medzi iónom a donorom optimálna 

vzdialenosť. Za týchto podmienok sú možné interakcie medzi iónom a ligandom, čoho 

výsledkom je maximálna stabilita vzniknutého komplexu (Izatt 1996).  
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2.2.3.2 Modifikácia rozmerov kavity 

 Štruktúrne zmeny, ku ktorým dochádza vplyvom fotónov poskytujú možnosť 

modifikovať rozmery kavity crown-éteru (Obrázok 12). Fotónmi indukované štruktúrne 

zmeny izomerizovateľného komponentu spôsobujú značné modifikácie vo veľkosti 

cyklickej štruktúry. To vedie ku zmene koordinačných schopností a je možné túto 

schopnosť využiť pri zmene permeability membrán (Balzani 1991).   

 

Obrázok 12  Schematické znázornenie schopnosti fotocitlivého crown-éteru 

koordinovať sa vplyvom fotónov 

2.2.4 Komercionalizácia makrocyklických zlúčenín 

 Ku komercionalizácii makrocyklických zlúčenín významne prispela spoločnosť 

IBC Advanced Technologies, Inc., ktorá bola založená v roku 1988 pánmi Reed M. 

Izattom, Jerald S. Bradshawom a James J. Christensenom, prví traja priekopníci v tejto 

oblasti. Použili myšlienky vývoja makrocyklickej chémie v rokoch 1970 a 1980 

a navrhli a pripravili ligandy s vysokou afinitou a vysokou selektivitou pre špecifické 

kovové ióny v prítomnosti iných konkurenčných kovových iónov, ktoré majú často 

podobné chemické vlastnosti.  IBC Advanced Technologies Inc. je poprednou svetovou 

spoločnosťou pre vývoj chemikálií pre procesy molekulového rozpoznávania.  

Ponúka moderné produkty pre priemyselné použitie (na čistenie a úpravu vody, 

na rafináciu základných a drahých kovov, jadrového odpadu, rafináciu mede a zinku, 

pokovovanie drahých a základných kovov a na nakladanie s odpadmi) (IBC Advanced 

Technologies, Inc. 2011a), ale aj pre environmentálny a analytický priemysel 

(zdokonaľujú prípravu vzorky a extrakčno-chromatografické produkty na báze 

technológie molekulového rozpoznávania pre vysoko selektívne zakoncentrovanie, 

separáciu, odstránenie a/alebo detekciu špecifických kovov, alkalických kovov, kovov 

alkalických zemín, rádionuklidov, anorganických a neutrálnych molekúl, chirálnych 

enantiomérov a oligonukleotidov).  
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Produkty tejto spoločnosti používajú zákazníci na zvýšenie výkonu, čistoty 

a kvality svojich produktov, používaním týchto produktov zlepšujú svoje výrobné 

a analytické procesy, zlepšuje sa ich schopnosť detegovať a odstrániť nečistoty, úsporne 

riešiť otázky životného prostredia. Pozitívom je možnosť rozšírenia svojho trhu, 

zníženie nákladov a minimalizácie znečistenia. Produkty majú oproti konvenčným 

materiálom niekoľko výhod, šetria čas a sú vysoko selektívne. Napríklad, publikovaná 

metóda EPA 905 pre stanovenie rádioaktívneho Sr
2+

 vyžaduje viac ako 50 krokov 

a značný čas, zatiaľ čo metóda s použitím Rad diskov (na princípe MRT) si vyžaduje 

len šesť krokov a približne 20 minút na kompletnú analýzu. Využívanie produktov od 

spoločnosti IBC Advanced Technologies Inc. s vysokou selektivitou značne ušetrí 

náklady, čas aj činidlá (Izatt 2005). Rada produktov od spoločnosti IBC Advanced 

Technologies, Inc.sa skladá z komplexotvorných činidiel, tie sa predávajú buď 

jednotlivo (napr. makrocykly) a zakotvené k povrchu alebo inkorporované do tuhej 

podložky (napr. anorganické a organické koráliky, membrány, senzory, atď.). Produkty 

sa používajú ako výskumné chemikálie. Najväčšie spoločnosti po celom svete  

aplikovali tieto produkty v chemických procesoch. Separačné produkty spoločnosti 

zahŕňajú väčšinu prvkov periodickej tabuľky prvkov a rovnako biologicky aktívnych 

molekúl.  

IBC Advanced Technologies, Inc. je priekopníkom v používaní tuhých 

podporných ligandov v selektívnej extrakcii stopových množstiev iónov z roztoku. 

Tieto podporné systémy sa nazývajú SuperLig®, ak sa využívajú v priemyselných 

aplikáciách a AnaLig
TM

, ktoré sa používajú v analytických aplikáciách. Obidva 

separačné postupy využívajúce tieto sorbenty (SuperLig® alebo AnaLig
TM

)  sú založené 

na extrakčnej chromatografii. Extrakčná chromatografia zvyčajne používa kolóny, ale 

bol dosiahnutý aj pokrok v používaní mikroporéznych častíc. Spoločnosť 3M vyvinula 

techniku na zakotvenie malých mikroporéznych častíc na matricu, aby sa vytvorila 

membrána, ktorá slúži ako extrakčno-chromatografický sorbent, nazýva sa Empore
TM

 

membrána. Tok vzorky cez túto membránu je uniformný, pretože rozloženie častíc je 

riadené. Priemer častíc SuperLig® alebo AnaLig
TM

 je menej ako 10 µm. To umožňuje 

prítomnosť vyššej koncentrácie aktívnych miest. Empore
TM

 disk môže byť považovaný 

za krátku kolónku, ktorá je kompaktnejšia ako bežne používané kolóny. Kombinácia 

týchto vplyvov vytvára systém, ktorý umožňuje rýchlejšiu separáciu ako sú separácie 

vykonávané v kolónovom móde alebo s využitím iónovej výmeny. Napríklad, prietok 
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na Empore
TM 

disku je 400 krát vyšší ako v kolónovom systéme a 4000 krát vyšší ako pri 

iónovej výmene. Selektivita a separačná schopnosť SuperLig
®
-u alebo AnaLig

TM
-u sa 

uchovávajú aj pri týchto prietokoch (IBC Advanced Technologies, Inc. 2011b, c, d). 

SuperLig
®
 produkty sú využívané pri separácii paládia a ródia od ostatných drahých 

kovov, bizmutu a antimónu od medi, a taktiež na separáciu cézia od sodíka, draslíka 

a od ostatných zložiek vyhoretého jadrového paliva. AnaLig
TM

 produkty boli vyvinuté 

pre analýzu Sr
2+

 a Ra
2+ 

(Izatt 2005). 

2.2.4.1 SuperLig® 

Materiály SuperLig
®
 sú označené číslom. Na prepojenie hostiteľského ligandu 

a tuhej podložky slúži “spacer“. “Spacer“ je dôležitý v tom, že umožňuje ligandu byť 

ponorený vo vodnej fáze, tým, že udržiava makrocyklus a tuhú fázu v potrebnej 

vzdialenosti. Čiže drží funkčné skupiny otočené smerom k cieľovým formám. 

K silikagélu je viazaný stabilnými kovalentnými väzbami. Rovnako, prostredníctvom 

kovalentnej väzby je viazaný aj “spacer“ k ligandu, pričom všetky väzby vykazujú 

vysokú stabilitu (Galamboš 2006). Tuhá fáza musí byť kompatibilná s roztokom, 

z ktorého sa separácia vykonáva, nesmie sa rozpúšťať v použitom médiu alebo s ním 

reagovať. Efektívne a rýchle separácie vyžadujú, aby bol použitý nosič vo vodnom 

roztoku hydrofilný. Bolo odskúšané veľké množstvo sorbentov pre uskutočnenie 

účinnej separácia z vysoko kyslých, vysoko zásaditých roztokov a z roztokov 

obsahujúcich HF.  V minulosti, ale aj teraz sa najviac používajú organické alebo 

anorganické adsorbenty (silikagél, Florisil, alumina), ktoré nesú organické funkčné 

skupiny. SuperLig® môže byť taktiež použitý v Empore membránach (Reinhoudt 

2008). Tieto tenké membrány (0,5 mm) sú vyrábané spoločnosťou 3M, sú zložené zo 

Superlig®-u s obsahom materiálov, ktoré sú zabudované do inertnej, vláknitej matrice 

bez použitia spojiva alebo lepidla. Častice môžu predstavovať až 95 % hmotnosti 

membrány, avšak, v porovnaní s časticami tvoriacimi kolóny používané extrakčnej 

chromatografii, sú veľmi malé. Malé častice sú pevne stlačené, a tým je prietok (10 ÷ 

2000) krát rýchlejší ako v kolónach, zatiaľ čo sa dosiahnu rovnaké extrakčné účinnosti. 

Zároveň môžeme pozorovať absenciu efektu stien, ktoré sú typické pre kolóny. Za 

posledných desať rokov, spoločnosti IBC Advanced Technologies, Inc. a 3M vyvíjali 

nové a efektívne separačné procedúry. Výsledný Empore disk môže byť považovaný za 

krátku kolónu, ale je omnoho kompaktnejší ako bežné kolóny (Izatt 1996).  
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2.2.4.2 AnaLigTM 

Ligandy používajúce technológiu molekulového rozpoznávania sú kovalentne 

viazané k tuhej podložke, ktorá býva zhotovená z oxidu kremičitého, tak sa vytvoria 

AnaLig častice. Štandardný rozsah veľkosti častíc je v rozmedzí (60 ÷ 140) mesh. Tieto 

častice môžu byť ľahko uzatvorené v kolónkach alebo cartridge-och (Innovative 

Technology 2001). AnaLig častice je taktiež možné dostať vo forme membránových 

diskov, ako sú dodávané produkty spoločnosti 3M Company´s Empore
TM

 (Obrázok 13).  

 

Obrázok 13 Formy AnaLig
®
 produktov (Izatt 2003; Bruening 2003)  

 

Aplikácia AnaLig produktov v laboratóriách:  

 separácia alkalických kovov a kovov alkalických zemín 

 separácia halogenidov (Izatt 2003; Bruening 2003) 

 oddelenie olova nízkych koncentrácií (ppb) z pitnej vody, čo umožňuje ultrastopovú 

analýzu bežnou metódou AA, a taktiež ICP/MS.  

 separácia stroncia a olova z morskej vody 

 separácia niklu, medi a olova z farmaceutických vzoriek 

 extrakcia paládiových a platinových katalyzátorov z organických roztokov 

 stanovenie stopových množstiev (ppt) olova, kadmia a chrómu pomocou on-line 

prietokovo-injekčným systémom a elektrotermálnou atómovou absorpčnou 

spektrometriou 

 separácia nízkoaktívnych rádionuklidov, vrátane stroncia, rádia, cézia, technécia, 

plutónia a tória na membránových diskoch, pre ich následné stanovenie metódou 

gama-spektrometrie a scintilačnej spektrometrie 

 taktiež sú tieto produkty zaradené v testovacej sade pre zakoncentrovanie 

technológiou molekulového rozpoznávania ( olova, ortute, kadmia v kaloch, v pôde, 
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v odpadových vodách a v pitnej vode, na ppb úrovniach) na membránových diskoch 

s následným stanovením UV/VIS spektrometriou 

 

Výhody separácií s použitím AnaLig® produktov: 

 vysoká selektvita pre analyt, aj v prítomnosti konkurenčných druhov 

 rýchla kinetika, ktorá je výsledkom vysokej tolerancie pre širokú škálu typov 

rozpustených látok, koncentrácií aj pH rozmedzia 

 efektívne zakoncentrovanie vzorky i vo veľmi zriedených analytoch 

 vysoká selektivita, rýchly prietok a malé elučné objemy sú výsledkom vysokého 

koncentračného faktora 

 rozšírený rozsah výkonu a detekčných limitov pre inštrumentálne techniky 

 efektívne čistenie vzorky 

 prispôsobivosť k časticiam, kolónam a membránovým formátom 

 prispôsobivosť k automatizácii všetkých separačných techník 

 

V Tabuľke 13 sú znázornené AnaLig
®
 produkty, ktoré sa bežne používajú 

v analytických aplikáciách) 

 

Tabuľka 13 AnaLig® produkty bežne používané v analytických aplikáciách 

Produkty AnaLig® Aplikácie Príklad 

AM 01, 02, 03, 04, 05, 06 Alkalické kovy (skupina I) Li, Na, Rb, Cs 

AE 01, 02, 03, 04 Kovy alkalických zemín 
(skupina II) 

Ca, Sr, Ba, Ra 

Cd 01, Hg 01, 02, 03 

Pb 01, 02, 03, 04 

Cr 01, 02 

 
Kovy v životnom prostredí 

 
Cd, Hg, 
Pb 
Cr, CrO4

2-, Cr2O7
2- 

Pd 01, 02, 03 

PM 01, 01, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10 

Drahé kovy Ru, Os, Rh, 
Ir, Pt, Pd, Ag, Au 

TE 01, 01, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12 

Prechodné kovy 
Kovy 6. Skupiny 
 
Kovy 12. Skupiny 

Mg, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 
Cr, CrO4

2-, Cr2O7
2-, Mo, 

MoO4
2-, W, WO4

2- 
Al, Ga, In, Tl 

Cs 01, Sr 01 

Pu 01, 02 

Tc 01, 02 

Rádionuklidy 
Aktinoidy 
Kovy 7. Skupiny 

Cs, Sr 
Pu, Th 
Tc (TcO4

-), Re (ReO4
-) 

Ha 01, F 01, F 02 

AN 01, 02 

Halogenidy 
Anióny 

Cl-, Br-, I-, F- 
NO3

-, NO2
-, SO4

2-, S2-, PO4
3-, 

SeO3
- 

ChiralLigTM Produkty Chirálne zlúčeniny Amíny, aminokyseliny 
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2.3 KATEGORIZÁCIA RÁDIOAKTÍVNYCH 

ODPADOV 

Výsledkom činnosti jadrových elektrární je produkcia rádioaktívnych odpadov. 

V porovnaní s odpadmi vznikajúcimi v tepelných elektrárňach je ich množstvo 

podstatne menšie. Charakter a množstvo vyprodukovaných odpadov závisí od typu 

reaktora, od jeho špecifických konštrukčných prvkov, jeho prevádzkových podmienok 

a od integrity paliva (Efremenkov 1989).  

Ich vznik je podmienený dvoma principiálnymi fyzikálno-chemickými dejmi: 

(i) štiepnymi reakciami atómových jadier ťažkých prvkov a prienikov 

štiepnych prvkov do chladiaceho média primárneho okruhu jadrového 

reaktora 

(ii) neutrónovou aktiváciou prvkov tvoriacich konštrukčné materiály, 

moderátora alebo chladiaceho média a korózne produkty  

Rádioaktívne odpady je možné rozdeliť a opísať z viacerých hľadísk.  

V Slovenskej republike sa podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní 

jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

rádioaktívny odpad považuje akýkoľvek nevyužiteľný materiál v plynnej, kvapalnej 

alebo tuhej forme, ktorý pre obsah rádionuklidov v ňom alebo úroveň jeho 

kontaminácie rádionuklidmi nemožno uviesť do životného prostredia (Zákon č. 

541/2004 Z.z.). Limitné aktivity umožňujúce uvoľnenie do životného prostredia pre 

jednotlivé rádionuklidy uvádza príloha č. 3 Nariadenia vlády SR č. 345/2006 Z.z. 

o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov 

a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením (Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z.). 

Vo vyhláške ÚJD SR č. 30/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a 

vyhoretým jadrovým palivom sa v § 3 Požiadavky na nakladanie s rádioaktívnymi 

odpadmi, v bode 2 píše, že Charakterizácia rádioaktívnych odpadov je stanovenie ich 

fyzikálnych, chemických a rádiologických vlastností pre potreby určenia ďalšieho 

nakladania s nimi a pre potreby verifikácie, že vlastnosti rádioaktívnych odpadov 

vyhovujú bezpečnosti ďalšieho nakladania s nimi a v bode 4, že Plynné výpuste a 

kvapalné výpuste sa pred ich uvedením do životného prostredia čistia od rádionuklidov 
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na najnižšiu ekonomicky a technicky dosiahnuteľnú úroveň (Vyhláška ÚJD SR č. 

30/2012 Z.z.).  

Podľa § 5 tejto vyhlášky sa RAO rozdeľujú do nasledovných tried: 

(i) prechodné RAO, ktorých aktivita počas skladovania vzhľadom na veľmi 

krátku dobu polpremeny prítomných rádionuklidov poklesne pod limitnú 

hodnotu na ich uvedenie do životného prostredia 

(ii) nízkoaktívne rádioaktívne odpady a stredneaktívne rádioaktívne 

odpady, ktorých aktivita je mierne vyššia ako limitná hodnota na ich 

uvedenie do životného prostredia, a ktorých produkované zostatkové 

teplo je nižšie ako 2 kW·m
-3

 

(a) krátkodobé rádioaktívne odpady, obsahujú prednostne 

rádionuklidy s krátkou dobou polpremeny, prípadne aj 

rádionuklidy s dlhou dobou polpremeny v nízkej koncentrácii, 

ktoré po úprave spĺňajú limity a podmienky bezpečnej 

prevádzky pre povrchové úložisko rádioaktívnych odpadov, 

nevyžadujú použitie inžinierskych bariér a doba 

inštitucionálnej kontroly úložiska je kratšia ako v prípade 

povrchového typu úložiska rádioaktívnych odpadov, a ktorých 

priemerná hmotnostná aktivita alfa nuklidov je nižšia ako 400 

Bq·g
-1

, maximálna hmotnostná aktivita rádionuklidov s dlhou 

dobou polpremeny, najmä rádionuklidov emitujúcich alfa 

žiarenie, je lokálne nižšia ako 4 000 Bq·g
-1

, neprodukujú 

zostatkové teplo a po úprave spĺňajú limity a podmienky 

bezpečnej prevádzky pre povrchový typ úložiska 

rádioaktívnych odpadov  

(b) dlhodobé rádioaktívne odpady, ktorých priemerná 

hmotnostná aktivita rádionuklidov s dlhou dobou polpremeny, 

najmä rádionuklidov emitujúcich alfa žiarenie, sa rovná 400 

Bq·g
-1

 alebo je vyššia, môžu produkovať zostatkové teplo a 

opatrenia na jeho odvod sú nižšie ako v prípade 

vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov a po úprave 

nespĺňajú limity a podmienky bezpečnej prevádzky pre 

povrchový typ úložiska rádioaktívnych odpadov  
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(iii) vysokoaktívne rádioaktívne odpady, ktorých produkované zostatkové 

teplo sa rovná 2 kW·m
-3

 alebo je vyššie, a ktorých priemerná hmotnostná 

aktivita rádionuklidov s krátkou i dlhou dobou polpremeny, najmä 

rádionuklidov emitujúcich alfa žiarenie, prevyšuje hodnoty stanovené pre 

nízkoaktívne a stredneaktívne rádioaktívne odpady, sú uložiteľné len v 

hlbinnom type úložiska rádioaktívnych odpadov, pričom opatrenia na 

odvod zostatkového tepla predstavujú významný faktor pri projektovaní 

týchto úložísk  

Nízkoaktívne rádioaktívne odpady a stredneaktívne rádioaktívne odpady 

vznikajú v jadrových elektrárňach kontamináciou rôznych materiálov rádionuklidmi 

generovanými štiepením a aktiváciou v jadrovom reaktore alebo uvoľnenými z paliva 

alebo obkladových plôch. Rádionuklidy sú primárne uvoľňované a zhromažďované 

v chladiacom systéme reaktora, v menšej miere v skladovacom bazéne vyhoretého 

jadrového paliva. 

Odpadom vznikajúcim pri prevádzke jadrových elektrární sú hlavne 

komponenty odstránené počas dopĺňania paliva a údržby (predovšetkým aktivované 

tuhé látky, napr. nerezová oceľ obsahujúca 
60

Co a 
63

Ni) alebo prevádzkové odpady ako 

rádioaktívne kvapaliny, filtre, iónovýmenné sorbenty, ktoré sú kontaminované 

štiepnymi produktmi z obvodov, ktoré obsahujú chladiacu kvapalinu. 

Aby bolo možné znížiť množstvo odpadov pre dočasné úložisko 

a minimalizovať náklady na likvidáciu, všetky krajiny vykonávajú alebo hodlajú 

realizovať opatrenia na zníženie odpadu tam, kde je to možné. Redukcia objemu je 

obzvlášť atraktívna pre nízkoaktívne odpady, pre ktoré je typická nízka aktivita, avšak 

veľké objemy. V Slovenskej republike sa RAO z JE spracúvajú v Bohunickom 

spracovateľskom centre RAO v Jaslovských Bohuniciach a v komplexe Finálne 

spracovanie KRAO Mochovce, obe zariadenia patria JAVYS, a. s. 

2.3.1 Kvapalné a semikvapalné RAO 

V závislosti od rôznych typov reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v komerčnej 

prevádzke po celom svete vznikajú rôzne typy odpadov. Tieto odpady sa odlišujú 

aktivitou a množstvom. Reaktory chladené a moderované vodou produkujú viac 

kvapalných odpadov ako tie, ktoré sú chladené vzduchom. Objem kvapalných odpadov 

generovaných reaktorom typu BWR je značne vyšší ako reaktorom typu PWR. Pretože 
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čistiaci systém reaktora HWR využíva hlavne prietokovú iónovýmennú techniku na 

recykláciu ťažkej vody, prakticky neprodukuje žiadne kvapalné odpady. 

Aktívne kvapalné odpady sú generované počas čistenia primárnych chladiacich 

kvapalín (PWR, BWR), bazéna pre skladovanie vyhoretého jadrového paliva, čistiacich 

vôd a uvoľnených vôd. 

Dekontaminačné práce na reaktoroch sú tiež zdrojom kvapalných odpadov 

vyplývajúce z činností údržby potrubí a zariadení elektrárne. Dekontaminačné odpady 

môžu obsahovať korózne produkty a širokú škálu organických zlúčenín, ako napr. 

kyselinu šťaveľovú a kyselinu citrónovú. 

Semikvapalné odpady tvoria ďalšiu kategóriu odpadov generovaných pri 

prevádzke jadrových zariadení. Zahŕňajú rôzne druhy nasýtených iónovýmenných 

sorbentov, filtračné média a kaly.  

Kvapalné RAO, ktoré predstavujú objemovo najväčšiu časť prevádzkových 

rádioaktívnych odpadov, môžeme rozdeliť do nasledovných skupín: 

(i) kvapalné odpady, ktoré je možné po prečistení vypustiť z areálu JE, 

odpadové vody, ktoré sú po prečistení kontaminované pod prípustnú 

úroveň ("čistý" kondenzát z primárnej časti JE a odpadové vody zo 

špeciálnej práčovne a sanitárnych slučiek), je možné vypustiť do 

životného prostredia 

(ii) kvapalné odpady, ktoré je možné po prečistení znovu použiť v JE, 

medzi znovu použiteľné kvapalné odpady patria odpadové vody z 

dekontaminácie, drenážne vody zo zariadení a potrubných systémov, 

úniky z primárneho okruhu a odpadové vody z práčovne s aktivitou nad 

prípustnú normu. Pre túto skupinu kvapalných odpadov je 

charakteristické, že po ich úprave (odparovaním, iónovou výmenou, 

chemickými úpravami) je možné vodu znovu použiť pre potreby JE. 

(iii) kvapalné odpady, ktoré nie je možné ani vypustiť z areálu JE, ani znovu 

použiť 

kvapalné RAO nepoužiteľné a nevypustiteľné z areálu JE predstavujú 

koncentráty z odparovacej stanice, nasýtené iónomeniče a kaly. Pre tieto 

odpady je charakteristické, že vznikajú ako druhotné RAO pri spracovaní 

znovu použiteľných vôd, a sú to predovšetkým nízko až stredneaktívne 

koncentrované zvyšky. Malú časť predstavujú tiež vysokoaktívne 
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koncentrované zvyšky. Tieto odpady bývajú niekedy označované ako 

mokré pevné, alebo semikvapalné RAO. Vzhľadom na ich zloženie a 

aktivitu sa upravujú do formy vhodnej pre dlhodobé uloženie v 

príslušných úložiskách (cementácia, bitumenácia, vitrifikácia, a podobne) 

(Chmielewská 2008).  

Množstvo, chemické a izotopické zloženie kvapalných RAO závisí od mnohých 

technologických faktorov (použitá technická voda, charakter prevádzky a režimov, 

použitie rôznych dekontaminačných roztokov a rôznych pracích prostriedkov a 

podobne), preto sa tieto údaje z jednotlivých JE líšia. 

Tabuľka 14 uvádza primárne typy kvapalných tuhých odpadov generovaných reaktormi 

typu VVER počas ich prevádzky (IAEA 2006). 

 

Tabuľka 14  Primárne typy semikvapalných odpadov 

Typ odpadu 
Príspevok reaktora typu  

VVER-440 [obj.%] 

Príspevok reaktora typu  

VVER-1000 [obj.%] 

rádioaktívne koncentráty  

(vrátane salt cake) 

85 ÷ 90 80 ÷ 90 

nasýtené iónomeniče 5 ÷ 10 5 ÷ 15 

filtračné patróny 0 ÷ 1 0 ÷ 1 

kaly 3 ÷ 5 1 ÷ 5 

 

2.3.2 Nakladanie s RAO 

Všeobecná schéma nakladania s RAO, ktorá vychádza zo všeobecných 

princípov jadrovej bezpečnosti pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi, je znázornená 

na Obrázku 14. Konečnými etapami nakladania podľa nej môže byť buď uloženie 

rádioaktívnych odpadov vo vhodnom úložisku alebo uvoľnenie nepotrebných 

rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly zdrojov žiarenia. 
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Obrázok 14  Všeobecná schéma nakladania s rádioaktívnymi odpadmi 

Hlavným cieľom nakladania s kvapalnými RAO je zníženie obsahu 

rádionuklidov tak, aby bolo možné významnú časť týchto odpadov bezpečne uvoľniť do 

životného prostredia, určitý objem z nich opätovne použiť, a iba malú časť upraviť do 

formy vhodnej na uloženie. 

2.3.3 Spracovanie RAO 

Vo vyhláške ÚJD SR č. 30/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiaavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a 

vyhoretým jadrovým palivom sa v § 7 Spracovanie rádioaktívnych odpadov v bode 1 

píše, že Spracovanie rádioaktívnych odpadov je činnosť zameraná na oddelenie 

rádionuklidov z rádioaktívnych odpadov, na zmenu ich zloženia a na redukciu ich 

objemu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ekonomickú účinnosť nakladania s nimi, v bode 2 

sa uvádza, že Rádioaktívne odpady sa spracúvajú tak, aby využiteľné látky boli 

oddelené a vrátené na opätovné použitie a aby množstvo zostávajúcich rádioaktívnych 

odpadov bolo čo najmenšie s prihliadnutím na ďalšie nakladanie s nimi, a v bode 3 sa 

hovorí, že Ak sa pri spracúvaní rádioaktívnych odpadov používajú iónové meniče, 

filtračné materiály alebo deliace materiály s obmedzenou životnosťou, držiteľ povolenia 
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pravidelne sleduje ich funkčnosť a navrhuje limity a podmienky ich bezpečnej 

prevádzky, pri dosiahnutí ktorých je potrebné tieto materiály obnoviť alebo vymeniť. 

Súčasný systém nakladania s kvapalnými RAO je identický v JE Mochovce aj v 

JE Bohunice a pozostáva zo systému pre zber aktívnych odpadových vôd, zo systému 

pre čistenie a spracovanie a zo systému pre skladovanie zahustených aktívnych 

odpadových vôd - koncentrátu s obsahom solí cca (200 – 250) g·dm
-3

 v skladovacích 

nádržiach.  

Kvapalné RAO sa zvyčajne spracovávajú v areáli jadrovej elektrárne na 

špeciálnych linkách. V prvej etape sa spracujú kontaminované vody a v druhej etape sú 

upravené koncentráty z prvej etapy. 

2.3.3.1 Finálne spracovanie kvapalných RAO – JE EMO a JE EBO 

 Graf na Obrázku 15 a graf na Obrázku 16 ilustrujú, tvorbu kvapalných 

rádioaktívnych odpadov v elektrárňach V-1 a V-2 EBO a EMO v SR (ÚJD SR 2013b). 

 

 
 

Obrázok 15  Tvorba kvapalných RAO 

z blokov V-1 a V-2 JE 

EBO 

Obrázok 16  Tvorba tuhých a kvapalných 

RAO z JE EMO 

 

Kapacita RÚ RAO v Mochovciach vysoko prekračuje tvorbu RAO z mochovských 

jadrových blokov. Základnou technológiou zariadenia je spracovanie rádioaktívnych 

koncentrátov, nasýtených sorbentov a kalov do bitumenovej matrice a ich uloženie do 

200 l sudov. Následne sú zlisované sudy umiestnené do vláknobetónových kontajnerov. 

Technológiou cementácie – aktívnou zálievkou sú sudy vo vláknobetónovom 

kontajneri zaliate cementovou zálievkou. Overené receptúry pre výslednú kvalitu 
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zálievky môžu byť zahusteným koncentrátom a nezahusteným koncentrátom. Kvalita 

zálievky je monitorovaná odberom vzorky. Vytvrdnuté skúšobné telieska sú 

kontrolované na pevnosť v tlaku, vylúhovateľnosť, obsah rádioaktivity a ostatné 

fyzikálne vlastnosti. Po vyzretí cementovej zmesi a utesnení veka je vykonaná a 

zdokumentovaná radiačná výstupná kontrola. Všetky údaje sú doložené v sprievodnom 

liste kontajnera, ktorého kontrola je podmienkou na jeho uloženie na RÚ RAO a je 

významným dokumentom na archiváciu uložených RAO v úložisku. 

 

2.4 APLIKÁCIA MATERIÁLOV HOSTITEĽ-HOSŤ 

NA SEPARÁCIU KOMPONENTOV 

JADROVÉHO ODPADU 

Separácie zahŕňajúce komponenty jadrového odpadu reprezentujú niekoľko 

závažných problémov v separačných technikách. Patria k nim úlohy týkajúce sa 

odstránenia z vysoko kyslých alebo vysoko zásaditých matríc a taktiež odstránenie často 

prítomných konkurenčných aniónov a katiónov, ktoré sú vo väčšine prípadov prítomné 

vo vyšších koncentráciách v porovnaní so stanovovanými katiónmi a aniónmi. Vytvoril 

sa prehľad známych, ale aj novo vyvíjaných separačných postupov s ich základnými 

znakmi, určili sa výhody, ale aj nevýhody každého z nich. Vo všeobecnosti platí, že 

tradičné postupy, ktoré sú založené na použití lacných činidiel, nie sú určené na 

separácie, kde sa vyžaduje dosiahnutie vysoko efektívneho a selektívneho oddelenia 

iónov v jadrovom odpade. Úsilie vynaložené spoločnosťou IBC Advanced 

Technologies, Inc. na vývoj a komercionalizáciu extrakčnej chromatografie s využitím 

sorbentov založených na technológii molekulového rozpoznávania bolo významné 

a úspešné z hľadiska vytvorenia technológie pre separáciu iónov z jadrového odpadu, 

separačné postupy vyvíjané touto spoločnosťou sú založené na určení špecifickosti 

vzťahu hostiteľ-hosť. Základom tohto postupu je návrh a následná syntéza molekúl 

hostiteľa s vopred stanovenou selektívnou afinitou pre špecifický cieľový katión alebo 

anión. Táto technológia molekulového rozpoznávania berie do úvahy úroveň špeciácie 

pri konkrétnom pH roztoku, v ktorom by malo byť oddelenie dosiahnuté, povahu 

matrice, z ktorej sa cieľový druh aniónu alebo katiónu odstraňuje, relatívnu afinitu 

cieľového druhu, ale taktiež prostriedky pre uvoľnenie cieľového druhu z tuhej fázy. Je 
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zrejmé, že k vytvoreniu uspokojivých separačných postupov s využitím tejto metódy sú 

potrebné mimoriadne vedomosti a zručnosti.  

2.4.1 Separácia rádionuklidov 

Základom úspešnej analytickej metódy stanovenia rádionuklidov vo vzorkách 

životného prostredia, ako aj vo vzorkách vyhoreného jadrového paliva a RAO je 

selektívna izolačná technika s výťažnosťou blížiacou sa ku 100 %, a zároveň 

minimálnym množstvom koextrahovaných látok z matrice. Použitím ktorejkoľvek 

extrakčnej techniky sa z matrice vyextrahuje rôzne množstvo látok, ktoré rušia 

stanovenie analytov tým, že spôsobujú interferencie s analytmi alebo znečisťujú 

a opotrebovávajú analytickú inštrumentáciu, čo zvyšuje náklady na jej údržbu 

(Prokupkova 2002).  

V prípade chromatografických metód sú to látky eluujúce sa z kolóny 

v rovnakom čase ako analyt. Použitím selektívnych detektorov môžu ponúkať signál 

zdanlivo prislúchajúci analytu (Kirchner 2004). Systém na báze extrakčnej 

chromtorgrafie je schopný vysoko selektívne odstrániť stopové množstvá kovových 

iónov z roztokov, z ktorých je obvykle separácia veľmi náročná. Náročnou ju robia 

vysoko kyslé, vysoko zásadité matrice alebo matrice obsahujúce veľké množstvo solí. 

Touto metódou môže byť dokonca dosiahnuté významné zníženie objemu 

rádioaktívnych odpadov. 

Táto metóda sa komerčne používa nielen v priemysle, ale aj v analytických 

aplikáciách. Rastie potreba vývoja separačnej metódy, ktorá by bola účinnejšia ako 

doteraz používané konvenčné postupy. Hnacou silou pre vypracovanie týchto metód 

bola potreba väčšej selektivity, v mnohých prípadoch požiadavka odseparovať ppt/ppb 

úrovne kovov z roztokov, aj keď sú súčasťou zložitej matrice, potreba rýchleho 

a efektívneho odstránenia stopových množstiev kovov z veľkých objemov roztokov, 

potreba vysokého separačného faktora pri oddeľovaní prvkov, potreba zdokonalenia 

postupov pre analytické stanovenie prvkov. Tieto potreby nachádzame vo veľkom 

množstve priemyselných aj environmentálnych operácií. Veľa z nich je výsledkom 

zvyšujúcej sa informovanosti o škodlivých účinkoch niektorých kovov, napr. olovo, 

ortuť, bizmut a kadmium, na životné prostredie a na produkciu iných čistých kovov.  
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2.4.2 Použitie hostiteľ-hosť materiálov pre separáciu 

rádionuklidov zo vzoriek rádioaktívnych odpadov 

SuperLig
®
 644 vykazuje vysokú selektivitu pre Cs v alkalických roztokoch, 

pretože jeho štruktúra je založená na crown-étere pripojenom k organickému substrátu 

(Fiskum 2003). Základom selektivity je veľkosť kavity v korune éteru, ten je 

dimenzovaný tak, aby prijímal ióny cézia a odmietal väčšie hydratované ióny (napr. 

Na). Crown-éter je taktiež selektívnejší pre cézium ako pre draslík. Problémom veľkých 

makrocyklických ligandov, ako sú zlúčeníny crown-éterov, je kinetika adsorpcie 

a elúcie. V dôsledku toho musia byť kolóny prevádzkované pri nízkych prietokoch, 

adsorpcia je najlepšia pri (2 ÷ 3)-násobkoch objemov kolóny za hodinu, elúcia 1 objem 

kolóny za hodinu. Všetky organické živice, vrátane SuperLig
®
 644, trpia zmenami 

objemu ako dôsledok zmien vyvolaných zmenou iónovej sily roztokov slúžiacich na 

nanášanie, premývanie a elúciu. Táto živica je predmetom organických strát kvôli 

oxidácii. Jej životnosť je neistá z dôvodu niekoľkonásobného opakovania jej použitia, 

kedy ubúda kapacita pod vplyvom radiačnej a chemickej oxidácie (Thompson 1998). 

Prvé štúdie stability voči žiareniu a oxidácii indikovali, že SuperLig
®
 644 je menej 

stabilný ako resorcinol-formaldehydový sol-gel (RF) (Hassan 2004). Kvapalné odpady, 

ktoré vznikli počas využívania špeciálnych jadrových materiálov v čase “studenej 

vojny“, sú uložené blízko Richlandu v jednostenných a dvojstenných tankoch 

(Department of Ecology 2013). Predpokladalo sa, že táto skládka bude len dočasná. 

Obsah tankov však musí byť stabilizovaný po dlhú dobu. Väčšina rádioaktivity 

pochádza zo Sr, Cs, Ba, ktoré sú prítomné ako štiepne produkty pri výrobe plutónia. 

Pomer 
137

Cs/
137m

Ba reprezentuje 38 % z rádioaktivity v Handfordských tankoch, na 

prvom mieste je 
90

Sr/
90

Y, čo predstavuje 60 % z celkovej aktivity tanku. De Vol a kol. 

(2009) sa rozhodli automatizovať proces na stanovenie 
90

Sr vo vysokoaktívnych 

odpadoch, ktoré obsahujú značné množstvo 
137

Cs a 
137m

Ba, ktoré pôsobia ako 

interferujúce látky pri kvantifikácii Sr. Na separáciu použili produkt SuperLig
®
 620 

Resin, ten vykazuje vhodné vlastnosti pre separáciu Sr, v prostredí 2 mol·dm
-3

, od 

množstva interferujúcich iónov kovov, ako napríklad Mg, Ca, Ba, Ra, Pb, Na a K. Na 

experiment aplikovali optimalizované separačné podmienky. Na oxidáciu Pu do 

oxidačného stupňa IV bol použitý NaNO2. Na elúciu Y a Cs bolo použitých 10 cm
3
 2 

mol·dm
-3

 HNO3, následne bolo vyeluované Sr pomocou 7 cm
3
 0,49 mol·dm

-3
 citrátu 
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amónneho, nakoniec bolo z kolóny vyeluované Ba v reverznom režime 10 cm
3
 1,8 

mol·dm
-3

 citrátom amónnym. SuperLig
®
 620 vykazoval vysokú afinitu pre stroncium 

a bárium (De Vol 2009) v širokom rozmedzí koncentrácií HNO3. 

Na požiadavke, že selektivita SuperLig
®
 materiálu musí byť vyššia pre Cs

+ 
ako 

pre Na
+
 a K

+
 (keďže sú tieto katióny chemicky podobné), zakladali svoj výskum aj S. R. 

Izatt a kol. (2003a). Pomer Na/Cs má hodnotu 100 000 a K/Cs 2 000. Testovali sa tri 

vzorky roztokov jadrového dopadu z Hanfordu. Úlohou bolo odstrániť z nich cézium 

pomocou SuperLig
®
 644. Ďalej bol odskúšaný nový calixarénový derivát (Izatt 2003) 

na odstránenie 
137

Cs z roztokov jadrového odpadu pochádzajúceho z okolia rieky 

Savannah. Boli splnené všetky vopred dané požiadavky a cézium bolo vyeluované 

z kolóny relatívne malým objemom zriedenej HNO3 (5 ÷ 15 objemov kolóny). 

Výsledky demonštrujú možnosť použitia SuperLig
®
 644 pre efektívne odstránenie Cs 

z roztoku. Nový calixarénový derivát vyvinutý spoločnosťou IBC Advanced 

Technologies, Inc. a testovaný v Argonne National Laboratory dostal názov MacroLig
®
 

209 (Izatt 2003). Aj výsledky z tohto experimentu poukazujú na to, že technika je veľmi 

atraktívna pre odstránenie a zakoncentrovanie Cs.  

Na odstránenie 
99

Tc04
-
 použili S. R. Izatt a kol. (2003b) SuperLig

®
 639. 

V jednom prípade narazili na veľmi nízke hodnoty výťažkov, dôvodom bola prítomnosť 

Tc vo vzorke aj v iných oxidačných stupňoch ako v VII. SuperLig
®
 639 teda nie je 

vhodný na separáciu Tc, ktoré sa nachádza v nižších oxidačných stupňoch ako v VII. 

K tomuto javu nedochádza, ak sa sa použije SuperLig
®
 644 (Hassan 1993). Na základe 

získaných výsledkov sa určila sada kritérií pre odstraňovanie Tc pomocou SuperLig
®

 

639. Prvým bolo dodržanie nízkych koncentrácií zúčastnených komponentov (2 

mol·dm
-3 

NO3
-
, 1 mol·dm

-3 
NO2

-
, 0,5 mol·dm

-3
 [Al(OH)4]

-
, (1 ÷ 5) mol·dm

-3
 OH

-
) 

a zároveň aj dodržanie relatívne malého objemu vody (5 ÷ 15 objemov kolóny) na 

elúciu 
99

Tc04
-
. Zabezpečená bola aj chemická a radiačná stabilita (10

5
 Gy).  

Spoločnosť IBC Advanced Technologies, Inc. vyvinula širokú ponuku systémov 

na báze technológie molekulového rozpoznávania pre čistenie matríc obsahujúcich 

kobalt, ale aj na kobalt/nikel/meď separácie (Izatt 2009). 

Špeciálny proces bol inštalovaný na významných medzinárodných kobaltových 

rafinériach a v spoločnostiach na výrobu chemikálií z kobalu a niklu. Na extrakciu niklu 

z kobaltových surovín, ktoré obsahujú približne 150 g·dm
-3

 Co v HNO3 sa používa 

SuperLig
®
199 Resin. Hodnota pH tohto roztoku je približne 1. Pre tento SuperLig

®
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produkt je typická vyššia selektivita pre Ni
2+ 

ako pre Co
2+

. Najefektívnejší je pre 

oddelenie niklu od kobaltu, keď je pomer Co/Ni menší ako 200/1. Ak je v roztoku 

prítomné značné množstvo medi, prvým krokom bude jej odstránenie. Opísaný postup 

je možné aplikovať aj v prípade, že je matricou H2SO4. Pre túto matricu použili 

SuperLig
®
241 Resin. SuperLig

®
199 Resin bol najefektívnejší bol pre separáciu niklu od 

kobaltu, keď bol pomer Co/Ni v rozmedzí (500 ÷ 1000)/1 (Izatt 2009). Van Tonder 

a Cilliers (2001) použili na odstránenie kobaltu a niklu z koncentrovaného roztoku 

ZnSO4 pri pH (1 ÷ 2) SuperLig
®
138. S využitím tohto materiálu sa im podarilo 

odstrániť 99,5 % kobaltu z roztoku, ktorý obsahoval nečistoty kobaltu na úrovni (21 ÷ 

26) mg·dm
-3

. SuperLig
®

138 je schopný viazať nielen Co(II), ale aj Co(III). Avšak, 

Co(III) viaže silnejšie a s vyššou selektivitou ako prvky/ióny s vysokou afinitou k 

SuperLig
®
138.  

Samozrejme, je možné dosiahnuť odseparovanie jednotlivých rádionuklidov 

vykonaním niekoľkých krokov, v ktorých sa použijú rôzne SuperLig
®
 materiály, tak 

ako je to znázornené na Obrázku 17. 

 

Obrázok 17  Postupná separácia rádionuklidov s použitím separačných materiálov 

SuperLig
® 

 

Na separáciu niklu z rôznych roztokov H2SO4 bol vyvinutý SuperLig
®

 167, 

ktorý použili aj S. Bélanger a kol. (2008). Roztok obsahoval 200 mg·dm
-3

 niklu 

a približne 100 g·dm
-3

 kadmia a zinku. Testovali selektivitu SuperLig
®
 167 pre nikel 

v takomto roztoku. Výsledky demonštrujú, že tento materiál je najvhodnejším 
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kandidátom pre dosiahnutie požadovanej separácie. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté, 

ak bol nikel nanášaný v roztoku pri pH 1. Testovali sa kolóny naplnené 1 g materiálu 

SuperLig
®
 167 (objem cca 5 cm

3
). Na elúciu bol použitý 5 mol·dm

-3
 roztok H2SO4.  

Na separáciu uránu z roztokov, ktoré obsahujú železo a iné základné kovy (meď, 

kobalt, nikel) v značných množstvách, použil S. R. Izatt a kol. (2009) SuperLig
®
171 a 

SuperLig
®
191. Tieto roztoky môžu byť napríklad kyslé roztoky z banských 

odvodňovacích zariadení, odstránenie uránu z takýchto roztokov je žiaduce 

z ekologických dôvodov. Separácia železa od uránu je taktiež dôležitá z hľadiska 

procesu obohacovania uránu. Výsledky poukazujú na schopnosť materiálu 

SuperLig
®
171 odstrániť urán (ako [U(SO4)4]

2-
) na detekčných úrovniach 5 ppm alebo 

menej, zatiaľ čo Fe, Co, Ni a Cu neboli sorbované. 

Spoločným záujmom spoločností IBC Advanced Technology, Inc., 3M 

a Argonne National Laboratory bolo vyvinúť efektívnu separačnú procedúru (Izatt 

2003). Výsledkom ich spolupráce je komerčný produkt, ktorý vznikol kombináciou 

selektívnych IBC SuperLig
®
 materiálov a IBC AnaLig

®
 materiálov s 3M Empore

®
 

membránami a nesie názov RAP. Tieto produkty sú dostupné pre Sr, Ra a Tc a označujú 

sa termínom Empore Rad Disk (Goken 1999). Metódy, ktoré využívajú Empore Rad 

Disky majú zopár výhod oproti tradičným analytickým procedúram. Ich účelom je 

nahradiť konvenčné rádiochemické prípravy vzoriek využívajúce kolóny (IBC 

Advanced Technologies Inc.2011a; d). Dokážu selektívne sorbovať rádioizotop vo 

vodnej vzorke, dokonca aj v prítomnosti vysokých koncentrácií konkurenčných iónov. 

Kvôli špecifickosti 3M
TM

 Empore
TM

 Rad Diskov, rádioizotopy rôznych prvkov 

jednoducho prechádzajú diskom a ostávajú vo filtráte. Sorbent, čiže povrchovo-aktívne 

látky sú husto zakotvené v Empore
TM

 disku, výsledkom je účinná sorpcia cieľového 

rádioizotopu v plytkej povrchovej vrstve disku. Keďže sa nepoužívajú na držanie častíc 

žiadne spojivá ani lepidlá, je plne zachovaná chemická aktivita všetkých častíc.  

3M
TM

 Empore
TM

 Stroncium Rad Disky sú tenké membrány pozostávajúce 

z častíc selektívne viažucich stroncium, ktoré sú zakotvené na stabilnej inertnej matrici 

z PTFE, na tejto inertnej matrici je zakotvený DtBuCH18C6 (Dulanská 2012). Sú 

kombináciou Empore membránovej technológie a IBC Advanced Technologies Inc., 

AnaLig
TM

, technológie molekulového rozpoznávania. Používajú sa na kvantitatívne 

stanovenie rádiostroncia vo vodných vzorkách (Infochroma 2012a).  
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Chemickú rovnováhu extrakcie stroncia s crown-éterom vystihuje táto rovnica 

(Dulanská 2012) (11). 

 

Sr
2+

+2NO3
-
 +Di-tBuCH18C6 ↔ Sr(Di-tCH18C6)(NO3)2                                     (11)    

 

3M
TM

 Empore
TM

 Sr Rad Disk obsahuje SuperLi
g®

 620, vzorka sa naňho nanáša 

v 2 mol·dm
-3

 HNO3, 47 mm disk je umiestnený vo vákuovom filtračnom zariadení, 

prietok bol nastavený na 50 cm
3
·min

-1
. Takto imobilizované rádioaktívne Sr môže byť 

kvantifikované použitím jednej zo známych metód. Boli študované interferencie od 

rôznych katiónov pre Sr Rad Disk. Výťažky Sr okolo 95 % aj viac, boli namerané pri 

nasledujúcich úrovniach interferujúcich katiónov : Mg
2+

 - 10 000 mg·dm
-3

, Ca
2+

 - 500 

mg·dm
-3

, Ba
2+

 - 0,1 mg·dm
-3

, Ra – 11,1Bq·dm
-3

, Pb
2+

 - 1 mg·dm
-3

, Na
+
 - 1000 mg·dm

-3
, 

K
+
 - 10 mg·dm

-3
 (Izatt 2003). Heynen a kol. (2007) stanovovali aktivitu

 90
Sr 

v rádioaktívnom kvapalnom odpade s využitím 3M
TM

 Empore
TM

 Sr Rad Disku. Toto 

stanovenie si nevyžadovalo zakoncentrovanie. Známy objem vzorky (500 cm
3
) bol 

pridaný do 2 mol·dm
3
 HNO3, 0,1 cm

3 
alebo 0,2 cm

3
 stopovacieho rádionuklidu

 85
Sr 

(v 0,1 mol·dm
3
) je taktiež pridaných ku vzorke (pre aktivity v rozmedzí (10 ÷ 20) Bq) 

na stanovenie výťažku stroncia. Takto pripravená vzorka bola odfiltrovaná. Disk sa 

premýval 2 mol·dm
-3

 HNO3 na elimináciu možných interferujúcich látok,
 90

Sr bolo 

eluované 6 cm
3
 0,025 mol·dm

-3
 Na4EDTA (pH = 11). 5 cm

3
 zo 6 cm

3
 eluátu je 

umiestnených do vialky určenej pre kvapalinovú scintilačnú spektrometriu. Takto 

pripravená vzorka je meraná na základe
 90

Sr
/90

Y rovnováhy (približne po troch 

týždňoch), po pridaní scintilačného koktailu (Heynen 2007). 

Ometáková a kol. (2011) pridali ku 30 cm
3
 vzorky stopovací rádionuklid 

85
Sr na 

určenie rádiochemického výťažku separácie. Hodnota pH každej vzorky bolo upravené 

pridaním koncentrovanej HNO3 na 2 mol·dm
-3

. Sr Rad Disk bol premývaný 10 cm
3
 

metanolu a dvakrát 20 cm
3
 2 mol·dm

-3
 HNO3. Naniesli vzorku na disk a následne ho 

premyli 20 cm
3
 2 mol·dm

-3
 HNO3 a 5 cm

3
 deionizovanej vody. Stroncium bolo eluované 

15 cm
3
 0,05 mol·dm

-3
 Na4EDTA. Eluát bol zachytávaný do vialky. Podmienky 

separácie 
90

Sr s využitím 3M
TM 

Empore
TM

 Stroncium Rad Disku boli optimalizované 

z hľadiska použitého elučného činidla a jeho koncentrácie. 

Galanda a  kol. (2009) použili pre separáciu stroncia 3M
TM

 Empore
TM

 Sr Rad 

Disk. Modelová vzorka pozostávala zo 150 μl zásobného roztoku 
90

Sr v 2 mol·dm
-3
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HNO3 (A =  57 Bq·dm
-3

). Ku 30 cm
3
  modelovej vzorky bol pridaný stopovací 

rádionuklid 
85

Sr pre zistenie rádiochemického výťažku. Disk bol najprv kondiciovaný 

10 cm
3
 metanolu a premytý 20 cm

3
 2 mol·dm

-3
 HNO3, prietok bol nastavený na 10 

cm
3
·min

-1
. Po tom ako bola vzorka nanesená na disk, opláchli disk 20 cm

3
 2 mol·dm

-3
 

HNO3. Koniec tejto elúcie predstavoval začiatok narastania 
90

Y. Na elúciu stroncia do 

vialky pre meranie Čerenkovovho žiarenia bolo použitých 15 cm
3
 0,04 mol·dm

-3
 

Na4EDTA. Na regeneráciu použitého disku slúžil 10 cm
3
 0,05 mol·dm

-3
 Na4EDTA. 

Výsledky stanovenia sú uvedené v Tabuľke 15. V nej sú porovnané rádiochemické 

výťažky 
90

Sr po separácii na Sr Resine od spoločnosti EiChrom Industries, LLC., 

s využitím AnaLig
®
 materiálu a využitím 3M Empore

TM
 Stroncium Rad Disku (Galanda 

2009a). 

 

Tabuľka 15  Rádiochemické výťažky a aktivity modelového roztoku 57 Bq·dm
-3

 
90

Sr 

 
Y

85
Sr[%] 

AnaLig® 

A(
90

Sr) 

[Bq∙dm
-3

] 

Y
85

Sr[%] 

Empore 

disk 

A(
90

Sr) 

[Bq∙dm
-3

] 

Y
85

Sr[%] 

Sr Resin 

A(
90

Sr) 

[Bq∙dm
-3

] 

Priemer 89±4 61,39±2,16 88±5 59,52±1,45 68±15 60,04±2,7 

 

3M
TM

 Empore
TM

 Sr Rad Disk je určený pre jedno použitie, a keďže jeho cena je 

cca 30 eur, študovala sa možnosť jeho viacnásobného použitia. Výsledky boli overené 

na modelových vzorkách. Rádiochemický výťažok bol sledovaný použitím 

stopovacieho rádionuklidu 
85

Sr. Disk sa premýval 10 cm
3
 0,058 mol·dm

-3
 Na4EDTA 

alebo chelatónom-3. Rádiochemický výťažok stroncia na tomto disku bol viac ako 87 % 

dokonca aj po ôsmom (opakovanom) použití disku (Galanda 2009a). 

Špecifický sorbent založený na technológii molekulového rozpoznávania, Sr
®
 

Resin od spoločnosti EiChrom Industries, LLC bol vyvinutý pánom Horwitzom a kol. 

pre separáciu stroncia z roztokov rádioaktívnych odpadov. Stacionárnu fázu tvorí 

derivatizovaný crown-éter zakotvený na inertnej podložke (Temba 2009). 

Chemickú rovnováhu extrakcie stroncia s crown-éterom vystihuje táto rovnica (12): 

 

Sr
2

+(aq) + 2NO3(org)
-
 + Crown(org) ↔ Sr(Crown)(NO3)2(org)                             (12) 

 

Asgharizadeh a kol. (2008) separovali stroncium využitím sorbentu Sr
®
Resin zo 

vzoriek pôd a sedimentov z južného pobrežia Iránu. Na odstránenie možných 
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interferujúcich prvkov, ako napríklad Ba, Ra a Ca použili 100 cm
3
 3 mol·dm

-3 
HNO3. 

Rádiochemické výťažky 
85

Sr sa pohybovali v rozmedzí (51,1 ÷ 96,6) % vo vzorkách 

pôd a (48,4 ÷ 92,5) % vo vzorkách sedimentov. Pre validáciu metódy bol postup 

aplikovaný na referenčný materiál IAEA-Soil-6. Maekawa a kol. (2013) analyzovali 

vzorky pôdy, ktoré boli odobraté z dvoch miest vzdialených 26 km severo-západne a 11 

km južne od jadrovej elektrárne Fukushima Daiichi. Na elúciu stroncia z kolóny 

naplnenej sorbentom Sr
®
Resin použili 10 cm

3
 0,05 mol·dm

-3 
HNO3. Získané 

rádiochemické výťažky sa pohybovali v rozmedzí (70,0 ÷ 74,0) % vo vzorke pôdy 

s hmotnosťou 2g. Tento sorbent použilo vo svojich experimentoch mnoho ďalších 

autorov, ktorí potvrdili, že separácia stroncia z rôznych typov vzoriek s jeho využitím je 

jednoduchšia, nie je časovo náročná a poskytuje vysoké rádiochemické výťažky ako aj 

reprodukovateľné výsledky (Jakopič 2005; Mátel 2011; L'Annunziata 2012; Maxwell 

2008; Maxwell 2011a; Maxwell 2011b; Maxwell 2013) . 

Menej známym produktom pre separáciu stroncia je AnaLig®Sr-01 gel od 

spoločnosti IBC Advanced Technologies, Inc., ktorý pozostáva z organických molekúl 

naviazaných na podložke z oxidu kremičitého. Presné zloženie tohto sorbentu je 

tajomstvom spoločnosti IBC Advanced Technologies, Inc. Metóda separácie je založená 

na technológii molekulového rozpoznávania. 

 Remenec (2006) použil AnaLig
®
Sr-01 gel sorbent na separáciu stroncia 

z jadrových odpadov. Elučným roztokom bolo 15 cm
3
 0,05 mol·dm

-3
 Na4EDTA. Na 

validáciu metódy separácie stroncia s využitím sorbentu AnaLig®Sr-01 gel použila 

Drábová a kol. (2012) referenčné vzorky NPL (High Alpha-Beta 2003). Experimentálne 

získané údaje boli v zhode s referenčnými hodnotami. 

3M
TM

 Empore
TM

 Radium Rad Disky sú tenké membrány pozostávajúce z častíc 

selektívne viažucich rádium, ktoré sú zakotvené na stabilnej inertnej matrici z PTFE. Sú 

kombináciou Empore membránovej technológie a IBC Advanced Technologies, Inc. 

AnaLig
®
, technológie molekulového rozpoznávania (Infochroma 2012b). Používajú sa 

na kvantitatívne stanovenie izotopov rádia-226 a rádia-228  vo vodných vzorkách a sú 

použiteľné aj pre spracovanie iných vzoriek. 

Disk obsahuje crown-éter, ktorý je kovalentne viazaný na častice substrátu, takto 

môže selektívne extrahovať Ra
2+

 z kyslých roztokov (selektívne extrahuje β-emitujúce 

rádionuklidy 
225

Ra (T1/2 = 14,8 d), 
228

Ra (T1/2 = 6,7 r) a α-emitujúce rádionuklidy 
223

Ra 

(T1/2 = 11,2 d), 
224

Ra (T1/2 = 3,6 d) a 
226

Ra (T1/2 = 1622 r) z vody. Roztok obsahujúci 
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rádium sa na disk nanáša v 1 mol·dm
-3

 HNO3 a eluuje sa 0,25 mol·dm
-3

 (základný 

roztok) EDTA (Scarpitta 1996). Z hľadiska vplyvu na zdravie človeka hrajú významnú 

rolu izotopy 
226

Ra a 
228

Ra, ktoré pochádzajú z prírodných premenových radov 
238

U 

a 
232

Th. Pomocou 3M
TM

 Empore
TM

 Ra Rad Disku môžu byť tieto izotopy stanovené 

simultánne. Takýto experiment vykonali Izatt a kol. (2009). Výsledky demonštrujú 

schopnosť 3M
TM

 Empore
TM

 Ra Rad Disku efektívne odstrániť 
226

Ra z roztokov 

obsahujúcich Mg
2+

, Ca
2+

, Na
+
 a K

+
.  

3M
TM

 Empore
TM

 Technetium Rad Disky sú tenké membrány pozostávajúce 

z častíc selektívne viažucich technécium, ktoré sú zakotvené na stabilnej inertnej 

matrici z PTFE. Sú kombináciou Empore membránovej technológie a DG-1 sorbentu, 

ktorý selektívne adsorbuje technécium aj v prítomnosti iných iónov (Infochroma 

2012c).  

Vzorka sa nanáša na disk bez predchádzajúcej úpravy, či už disku alebo vzorky. 

Disk môže byť vysušený a rádionuklid bude stanovený plynovým proporcionálnym 

detektorom alebo môže byť vlhký uložený do scintilačnej vialky a stanovený 

kvapalinovým scintilačným detektorom. Väčšina iónov, ktoré sa nachádzajú v pitnej, 

povrchovej alebo podzemnej vode nepôsobí ako interferujúce látky na adsorbciu 

technécia. Dusičnany na úrovni 2000 mg·dm
-3

 nespôsobujú interferencie, ak je vzorka 

meraná kvapalinovým scintilačným detektorom (Infochroma 2012c).  

 Sorbent AnaLig
®

 Pu-02 gel použila Dulanská a kol. (2011) na separáciu izotopov 

plutónia z kalov z JE A1. Na elúciu plutónia bol použitý roztok 9 mol·dm
-3

 s prídavkom 

0,4 cm
3
 15 % TiCl3. Na overenie efektívnosti metódy boli použité vzorky NPL (High 

Alpha Beta 2003 a 2005). Vypočítané hmotnostné aktivity boli v zhode 

s certifikovanými hodnotami. 

2.4.3 Aplikovaná meracia technika 

 Alfa-emitujúce rádioizotopy spontánne emitujú alfa-častice charakteristických 

energií, obyčajne v rozmedzí (4 ÷ 6) MeV. Alfa-častice sú nabité pomalé častice 

veľkých rozmerov. Hoci je známych mnoho techník na detekciu alfa-žiarenia (napr. 

plynom plnené ionizačné komory a proporcionálne detektory, scintilačné detektory, 

kvapalné scintilačné detektory, atď.), v alfa-spektrometrii sú pre kvalitatívnu a 

kvantitatívnu analýzu alfa-častice emitujúcich rádionuklidov najčastejšie používané 

polovodičové detektory, kvôli ich vysokému energetickému rozlíšeniu. Energetické 
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rozlíšenie je schopnosť spektrometrického systému rozlišovať medzi dvomi rôznymi 

alfa-časticami. Typickým energetickým rozlíšením, ktoré je uvedené ako FWHM 

predstavuje pre alfa-spektrometer s povrchovou kremíkovou bariérou (20 ÷ 30) keV. V 

dôsledku absorpcie alfa-žiarenia v materiáli detektora, v tenkej vzduchovej vrstve medzi 

zdrojom a detektorom a v dôsledku samoabsorpcie dochádza k výrazným energetickým 

stratám, ktoré môžu spôsobiť zníženie energetického rozlíšenia. Tento efekt môže byť 

odstránený pripravením "nekonečne" tenkého alfa-zdroja zo vzorky (< 10 μm), 

udržiavaním vysokého vákua v komore detektora, aj keď to môže zvýšiť riziko 

kontaminácie detektora odrazenými atómami, zväčšením vzdialenosti medzi zdrojom a 

detektorom, hoci môže dôjsť k zníženiu detekčnej účinnosti a použitím tenkého 

vstupného okna detektora (< 10 μm). Hoci je rozlíšenie polovodičových detektorov pre 

alfa-spektrometriu dostatočné, relatívne malé rozdiely v alfa-energiách častíc 

emitovaných alfa-rádionuklidmi spôsobuje problémy pri spektrometrickom rozlíšení 

píkov. K tomuto javu dochádza napríklad v prípade izotopov 
237

Np, 
233

U, 
234

U a 
230

Th; 

241
Am a 

238
Pu. 

 Kľúčovým krokom analýzy v alfa-spektrometrii je príprava zdroja na alfa-

meranie, ktorá pozostáva z oddelenia sledovaných rádionuklidov z matrice a ich 

separácie od ostatných potenciálnych interferujúcich rádionuklidov špecifickým 

chemickým procesom a prípravy "nekonečne" tenkého alfa-zdroja na meranie podľa 

postupu, napr. odparovaním, elektrodepozíciou a mikrozrážaním (Vajda 2011; Mácsik 

2012).  
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3. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Meracie zariadenia 

Alfa-spektrometrické merania boli vykonané s použitím dvojkomorového alfa-

spektrometra – nízkopozaďového polovodičového detektora s kremíkovou povrchovou 

bariérou (Alpha 576a-ORTEC 919, Ortec, USA) s aktívnou plochou 600 mm
2
 

a s rozlišovacou schopnosťou 20 keV FWHM, pozadie 3 imp. za 60 000 s., geometria 

2π. Účinnosť komôr detektora: 3D = 0.1939 ± 0.004; 4D = 0.1942 ± 0.004; 2DN = 

0.1801 ± 0.004; 3DN = 0.1829 ± 0.004. Čas merania bol stanovený na 60 000 s. Spektrá 

boli spracované pomocou Gama-vision
TM

 32-bit emulation software od spoločnosti 

EG&G ORTEC company. 

3.2 Materiály a chemikálie 

V štúdii bol použitý host-guest materiál AnaLig
®

 Pu02 gel (100 ÷ 200) mesh, 

IBC Advanced Technologies, Inc., Utah, USA) ako sorbent pre extrakčnú-

chromatografiu. Na zakoncentrovanie aktinoidov vo vzorke rádioaktívneho koncentrátu 

bol použitý sorbent DGA
®

 Resin od spoločnosti EiChrom Industries, LLC. 

 Všetky uvedené chemikálie boli analytickej čistoty. 

Jodid amónny (NH4I ), M = 144,94 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 

Roztok tohto činidla má žltý nádych, ktorý sa s časom mení na hnedý v dôsledku 

oxidácie jodidu na jód. Dokonca aj prakticky čierne činidlo si zachováva schopnosť 

redukovať Pu(IV) na Pu(III), čo je potrebné pre jeho elúciu z kolóny naplnenej 

sorbentom AnaLig
®
 Pu02 gel. 

Chlorid titanitý (TiCl3), 15 % roztok, SLAVUS s.r.o Bratislava 

Peroxid vodíka (H2O2), M = 34,02 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 

Dusitan sodný (NaNO2), M = 69 g·mol
-1

, Lachema n.p. Brno 

Dusičnan železitý (Fe(NO3)3∙9H2O) M = 404 g·mol
-1

, Lachema n.p. Brno 

Kyselina askorbová (C6H8O6), M = 176,13 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 

Kyselina boritá (H3BO3), M = 61,83 g·mol
-1

, Lachema n.p. Brno 

Manganistan draselný (KMnO4), M = 158,04 g·mol
-1

, Lachema n.p. Brno 

Hydroxid sodný (NaOH), M = 40 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 
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Hydroxid draselný (KOH), M = 56,106 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 

Dusičnan sodný (NaNO3), M = 85 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 

Kyselina šťaveľová (C2H2O4∙2H2O), M = 126,07 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 

Kyselina chlorovodíková (HCl), w= 0,35, ρ= 1,1740 g·cm
-3

, c= 11,27 mol·dm
-3

 

Kyselina dusičná (HNO3), w= 0,65, ρ= 1,3913 g·cm
-3

, c= 14,35 mol·dm
-3

  

Kyselina fluorovodíková (HF), w= 0,38, c= 21,29 mol·dm
-3 

Amoniak (NH3) 

Etanol(CH3OH), M = 46,06 g·mol
-1

, SLAVUS s.r.o Bratislava 

 V experimente boli pre sledovanie výťažkov použité štandardizované roztoky 

241
Am, 

237
Np, 

238
Pu, 

239
Pu. Na prípravu zdroja pre alfa-spektrometrické meranie slúžil 

HT Tuffryn
®
 polysulfónový membránový filter s priemerom 25 mm a s veľkosťou 

pórov 0,2 µm. 

3.3 Pomôcky 

Analytické váhy (SARTORIUS 110S, Švajčiarsko), infračervená lampa 

(TESLA, Pardubice, Česká Republika), laboratórna sušiareň (CHIRANA, 

Československo), muflová pec, ohrievacia platňa (TD 14000), ultrazvuková vaňa 

(TESON 1, TESLA, Česká republika) 

Automatické pipety (100 µl, 1000 µl, 5000 µl), čerpadlo, filtračné zariadenie, gumené 

podložky, odmerný valec, Petriho misky, pinzeta, plastové skúmavky, plastové stričky, 

porcelánové tégliky, sklenené kadičky, vákuový box  

Odstredivka (MPW – 340, Poľsko) 

Technické parametre: r – polomer rotácie (dĺžka ramena) = 6,5 cm; n – rýchlosť rotácie 

= 3300 ot·min
-1

; RCF – relatívna odstredivá (gravitačná) sila = 1,119·10
-5

·r·n
2
 = 842 N. 

3.4 Pôvod vzoriek 

3.4.1 Príprava modelového roztoku rádioaktívneho 

koncentrátu 

Veľké množstvo kvapalných koncentrátov je produkované činnosťou jadrových 

reaktorov a zariadení palivového cyklu (Tabuľka 16). Najbežnejším spôsobom úpravy 

rádioaktívnych odpadov pri prevádzke reaktorov typu VVER je odparovanie za vzniku 

rádioaktívnych koncentrátov. Koncentrované kvapalné odpady z rôznych zdrojov majú 
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rôzne chemické/rádiochemické zloženie. Obsah solí vo väčšine skladovaných 

koncentrátov sa pohybuje v rozmedzí (180 ÷ 400) kg·m
-3

 pre reaktor typu VVER-440 a 

(150 ÷ 400) kg·m
-3

 pre VVER-1000 reaktory (IAEA 2006). Rádioaktívne koncentráty 

obsahujú hlavne použité regeneračné roztoky (HNO3, KOH, NaOH), technické 

zlúčeniny odstránené regeneráciou, taktiež obsahujú kyselinu boritú s koncentráciou 

boritanov až do 100 g·dm
-3

. Medzi rádionuklidy prítomné v týchto odpadoch patria 

štiepne produkty (
90

Sr, 
137

Cs, 
106

Ru, 
125

Sb, 
99

Mo, 
99

Tc, atď.), produkty aktivácie 

konštrukčných materiálov technologických zariadení (
60

Co) a aktinoidy (Dulanská 

2010). Objemová aktivita sa nachádza v rozmedzí (3,7  7,4) · 10
7
 Bq·dm

-3
 (Remenec 

2011; Garett 1998; Briggs 2004). Zloženie rádioaktívnych koncentrátov v závislosti od 

typu reaktora je uvedené v Tabuľke 17. Nami pripravený modelový roztok 

rádioaktívneho koncentrátu zodpovedá zloženiu rádioaktívnych koncentrátov z JE EMO 

a JE EBO (Tabuľka 18). 

 

Tabuľka 16  Primárne zdroje rádioaktívnych koncentrátov (IAEA 2006) 

Zdroj odpadu 
Príspevok reaktora typu 

VVER-440 [obj.%] 

Príspevok reaktora typu 

VVER-1000 [obj.%] 

regenerácia iónomeničov 30 ÷ 50 30 ÷ 50 

úniky 10 ÷ 30 0 ÷ 5 

dekontaminácia 10 ÷ 20 10 ÷ 20 

technologické činnosti 5 ÷ 10 5 ÷ 20 

práčovňa 0 ÷ 3 0 ÷ 10 

ostatné 10 ÷ 15 5 ÷ 10 

 

Tabuľka 17  Chemické zloženie rádioaktívnych koncentrátov (IAEA 2006) 

Parameter 
Typická hodnota pre 

reaktor typu VVER-440 

Typická hodnota pre reaktor 

typu VVER-1000 

pH  11,5 ÷ 13,5 11,5 ÷ 13,5 

H3BO3 [kg∙m
-3

] 90 ÷ 200 80 ÷ 200 

Na
+
 [kg∙m

-3
] 40 ÷ 150 40 ÷ 200 

NO3
-
 [kg∙m

-3
] 10 ÷ 60 20 ÷ 170 

chemická spotreba 

kyslíka [kg∙m
-3

] 

10 ÷ 20 10 ÷ 40 

aktivita [GBq∙m
-3

] 1 ÷ 10 1 ÷ 10 
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Tabuľka 18  Chemické zloženie rádioaktívnych koncentrátov z JE EMO a JE EBO 

(Remenec 2011) 

40 % NaOH 372,8 cm
3
 

KOH 52 g 

H3BO3 286 g 

NaNO3 45,5 g 

C2H2O4 ∙2H2O 0,26 g 

KMnO4 0,026 g 

detergent 50 µl 

deionizovaná H2O 2600 cm
3
 

 

Pre rádioaktívne koncentráty reaktora typu VVER je typický vysoký obsah 

kyseliny boritej s koncentráciou boritanov až 100 g·dm
-3

. Boritany majú tendenciu 

zrážať sa z roztoku v závislosti od zmeny pH (Obrázok 18). Rozpustnosť kyseliny 

boritej a boritanov sa všeobecne zvyšuje s rastúcou teplotou. Pri pH > 10 je kyselina 

boritá vo forme metaboritanov [B(OH)
-
4] s rozpustnosťou (14 ÷ 34) hm. % pri (0 ÷ 50) 

°C. Z tohto dôvodu je úprava vzorky veľmi dôležitá.  

 

Obrázok 18  Rozpustnosť boritanov v závislosti od pH (upravené podľa Garrett 1998) 

3.4.2 Vzorky NPL – Medzinárodné medzilaboratórne 

porovnávacie meranie 

 Navrhnutá separačná procedúra bola aplikovaná na vzorky dodané Národným 

fyzikálnym laboratóriom v rámci NPL ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY 

PROFICIENCY TEST EXERCISE 2013. Vzorky pod označením Alpha High (AH) 

obsahovali 
226

Ra, 
237

Np, 
238

Pu, 
241

Am a 
244

Cm v nosičovom roztoku 2 mol·dm
-3

 HNO3. 
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Kvapalná vzorka o hmotnosti 20 g bola dodaná v polyetylénovej ampulke 

s hmotnostnou aktivitou nuklidov (1 ÷ 20) Bq·g
-1

. 

3.5 Východiskové rádioanalytické procedúry 

Selektívna separácia izotopov plutónia využitím produktu založenom na 

technológii molekulového rozpoznávania AnaLig
®
Pu-02 gel a extrakčnej 

chromatografie s využitím sorbentu TRU
®
 resin 

 

Pre kontrolu účinnosti bola separačná procedúra vyvinutá Dulanskou a kol. 

(2011) znázornená na schéme (Obrázok 19), aplikovaná na vzorky NPL (High alpha-

beta 2003 a 2005), v ktorých boli certifikované hodnoty hmotnostných aktivít 
238

Pu 

a 
239,240

Pu a na vzorky rádioaktívnych kalov z JE A1, ktorá bola odstavená v roku 1977 

po havárii (INES 4) (Kuruc 2006) a v súčasnosti je v etape vyraďovania. Dôležitým 

krokom bola úprava oxidačného stupňa plutónia, ktoré musí byť prítomné v oxidačnom 

stupni IV, aby mohlo byť zachytené na sorbente AnaLig
®
Pu-02 gel. Vzorka bola 

rozpustená v roztoku 8 mol·dm
-3

 HNO3 a bolo k nej pridaných 0,5 g NaNO2 pre 

zaistenie oxidácie plutónia z Pu(III) do Pu(IV). Takto pripravená vzorka bola 15 min. 

zahrievaná a nanesená na kolónu naplnenú sorbentom AnaLig
®
Pu-02 gel kondiciovanú 

20 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3. Na základe výsledkov experimentov uskutočnených 

Dulanskou a kol. bol najvhodnejším roztokom pre elúciu plutónia roztok 20 cm
3
 9 

mol·dm
-3

 HCl s 0,4 cm
3
 15 % TiCl3. Použitím tohto činidla boli dosiahnuté najvyššie 

rádiochemické výťažky stopovacích rádionuklidov v obidvoch typoch vzoriek. 

Vypočítané hmotnostné aktivity boli v súlade s referenčnými hodnotami. 
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1. Prípava a kondiciácia kolóny: 

Kolóna (dĺžka = 15 cm,  

priemer = 1 cm) naplnená 

0,7 g AnaLig
®
Pu02 gel 

s deionizovanou H2O  

a kondiciovaná  

20 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 

2. Nanášanie vzorky: 

Vzorka rozpustená  

v 8 mol·dm
-3

 HNO3 

+ 0,5 g NaNO2 (Pu(III) → 

Pu(IV)) 

Zahrievať 15 min. a naniesť 

na kolónu 

3. Premývanie kolóny: 

10 cm
3
 2 mol·dm

-3
 HNO3 

5 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl 

4. Elúcia plutónia:  

20 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl  

+ 0,4 cm
3
 15 % TiCl3 

 

 

Obrázok 19  Schéma východiskovej separačnej procedúry podľa  

Dulanskej a kol. (2011) 

 

Separácia plutónia na aniónovýmennom sorbente BIO-RAD 1-X2 a jej aplikácia 

v rádiochemických analýzach 

 

Vo svojej práci popisuje Bajo a kol. (2007) rozsiahle použitie aniónovýmenného 

sorbentu BIO-RAD 1-X2 pre separáciu plutónia z rôznych typov vzoriek, ako napr. 

vzduchové filtre, betón, chladiace médium reaktora, stolica a pôda. Nanášaním vzorky 

na kolónu v prostredí 8 mol·dm
-3

 HNO3 dosiahli najvyššie distribučné koeficienty, táto 

koncentrácia zaručila sorpciu Pu(IV) a Np(IV) na sorbente. Zistili, že použitím roztoku 

9 mol·dm
-3

 HCl – 0,1 mol·dm
-3

 HI na elúciu plutónia došlo k súčasnej elúcii neptúnia 

(cca 50 %), obidva boli v oxidačnom stupni III. Preto boli pre separáciu sledovaných 

rádionuklidov použité elučné činidlá uvedené na schéme (Obrázok 20). Bajo a kol. 

(2007) taktiež zistili, že zvýšením koncentrácie HCl nad 10 mol·dm
-3

 sa zníži možnosť 

redukcie Np(IV) na Np(III), avšak táto koncentrácia neovplyvňuje redukciu Pu(IV) na 

Pu(III). 
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1. Prípava a kondiciácia kolóny: 

Kolóna naplnená 

BIO-RAD 1-X2  

(Cl
-
 forma; (100 ÷ 200) mesh 

a kondiciovaná  

2 x 10 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 

2. Nanášanie vzorky: 

Vzorka rozpustená  

v 20 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 

a naniesená na kolónu, 

kadička opláchnutá  

4 x 2,5 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 

3. Premývanie kolóny: 

20 cm
3
 12,2 mol·dm

-3
 HCl 

4. Elúcia plutónia:  

0,1 mol·dm
-3

 HI v  

20 cm
3
 12,2 mol·dm

-3
 HCl: 

čerstvo pripravený pridaním 0.3 

cm
3
 ku 20 cm

3
 12,2 mol·dm

-3
 

HCl 

(obsahuje > 99 % Pu; < 0.5 % 

Np) 

5. Elúcia neptúnia: 

0,1 mol·dm
-3

 HI v  

40 cm
3
 1 mol·dm

-3
 HCl: 

čerstvo pripravený pridaním 0,6 

cm
3
 ku 40 cm

3
 1 mol·dm

-3
 HCl 

(prvých 20 cm
3
 obsahuje 80 % 

Np) 

 

Obrázok. 20  Schéma východiskovej separačnej procedúry podľa Baja a kol. (2007) 

 

3.6 Príprava zdroja pre alfa-spektrometrické meranie 

Vzorky boli pripravené pre alfa-spektrometrické meranie ich rozpustením v 6 

cm
3
 1 mol·dm

-3
 HCl. Do skúmavky so vzorkou bolo pipetou pridaných 100 µl Nd-

nosičového roztoku s koncentráciou 0,5 mg·cm
-3

 a 0,5 cm
-3 

koncentrovanej HF. Po 

premiešaní boli skúmavky umiestnené na dobu 30 min. do mraziaceho boxu. Následne 

boli na krátku dobu vložené do ultrazvukovej vane a po premiešaní prefiltrované na 

filtračnom zariadení pripojenom na vákuový box s čerpadlom. Filter bol umiestnený na 

špeciálnu poréznu podložku a navlhčený destilovanou vodou. Po jeho premytí 

utesňovacím roztokom, ktorý bol pripravený z 0,5 cm
3
 NdCl3 s koncentráciou 1 

mg·cm
3
, 4 cm

3
 koncentrovanej HF (38 %) a 46 cm

3
 1 mol·dm

-3
 HCl, bola naňho 

nanesená vzorka. Na premytie filtra bol použitý roztok pozostávajúci z 1 cm
3
 

koncentrovanej HF (38 %) a 46 cm
3
 destilovanej vody. Po premytí 5 cm

3
 destilovanej 
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vody a 5 cm
3
 etanolu bol filter vysušený pod IČ lampou a meraný na dvojkomorovom 

alfa-spektrometri – nízkopozaďovom polovodičovom detektore s kremíkovou 

povrchovou bariérou s aktívnou plochou 600 mm
2
. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

4.1 Návrh metódy pre simultánne oddelenie aktinoidov 

(Np, Pu a Am) s využitím host–guest materiálu na 

báze molekulového rozpoznávania AnaLig
®
 Pu-02 

gel 

Povinnosťou každého producenta rádioaktívneho odpadu je na základe 

rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej Republiky deklarovať 19 významných  

rádionuklidov v odpadoch pred ich uložením na RÚ RAO, a to: 
14

C, 
90

Sr, 
99

Tc, 
129

I, 

137
Cs, 

94
Nb, 

126
Sn, 

151
Sm, 

41
Ca, 

59
Ni, 

63
Ni, 

79
Se, 

93
Mo, 

93
Zr, 

107
Pd, 

60
Co, 

239,240
Pu, 

238
Pu 

a 
241

Am. Mnohé z týchto rádionuklidov sú čisté žiariče beta, alfa resp. vyžarujú nízko 

energetické röntgenové žiarenie. Ich aktivita je často o niekoľko rádov nižšia, ako je 

aktivita dominantných rádionuklidov ako napr. 
60

Co, 
55

Fe, 
63

Ni,
 137

Cs, preto je potrebná 

rádiochemická separácia daného rádionuklidu pred jeho stanovením. Separácia je často 

časovo a technicky veľmi náročná a zahŕňa aj komplikované procedúry spracovania 

matrice a prípravy na samotnú separáciu rádionuklidu.  

Cieľom tejto práce bolo vyvinúť rádioanalytickú procedúru pre simultánne 

oddelenie minoritných aktinoidov (Np, Pu a Am) zo vzoriek kvapalných rádioaktívnych 

odpadov s využitím kolóny naplnenej sorbentom AnaLig
®
 Pu-02 gel založenom na 

technológii molekulového rozpoznávania selektívnou úpravou oxidačných stupňov 

aktinoidov a ich následným stanovením alfa-spektrometricky. 

Navrhnutá metodika vychádza z dvoch postupov, z procedúry vyvinutej pre 

separáciu plutónia s využitím AnaLig
®
 Pu-02 gel vo vzorkách NPL (High alpha-beta 

2003 a 2005) a vo vzorkách rádioaktívnych kalov z JE A1 (Dulanská 2011) 

(podrobnejšie v Podkapitole 3.5) a z procedúry pre separáciu plutónia s využitím 

iónovýmenného sorbentu BIO-RAD 1-X2 v rôznych typoch vzoriek, ako napr. 

vzduchové filtre, betón, chladiace médium reaktora, exkrementy a pôda (Bajo 2007) 

(podrobnejšie v Podkapitole 3.5).  

Úvodné experimenty sa týkajú prípravy modelového roztoku rádioaktívneho 

koncentrátu pripraveného podľa zloženia rádioaktívneho koncentrátu z JE EMO a JE 

EBO (podrobnejšie v Podkapitole 3.4). Experimenty s cieľom overenia oxidačných 
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stupňov aktinoidov boli vykonané s využitím tohto roztoku. Boli odskúšané rôzne 

redoxné činidlá slúžiace na úpravu oxidačných stupňov sledovaných aktinoidov. 

Sledoval sa vplyv koncentrácie používaných kyselín na sorpciu sledovaných 

rádionuklidov na sorbente. Úprava oxidačného stupňa plutónia do IV zaručila jeho 

zachytenie na použitom sorbente, zatiaľ čo oxidačný stupeň amerícia ostal zachovaný, 

rovnako na základe preštudovanej literatúry a vykonaných experimentov sa môžeme 

domnievať, že sa počas separácie na sorbente AnaLig
®
 Pu-02 gel neptúnium nachádzalo 

v oxidačnom stupni V a v tomto stupni došlo k jeho absorpcii na sorbent.. Najprv bola 

vykonaná redukcia plutónia do oxidačného stupňa III a jeho elúcia z kolóny. Neptúnium 

bolo z kolóny vyeluované v oxidačnom stupni V Navrhnutá metodika bola 

optimalizovaná a aplikovaná na reálne vzorky rádioaktívneho koncentrátu JE Mochovce 

a na vzorky NPL dodané National Physical Laboratory. 

4.2 Zakoncentrovanie aktinoidov z kvapalných vzoriek 

Stanovenie aktinoidov vo väčšine kvapalných vzoriek životného prostredia si 

vyžaduje ich zakoncentrovanie z veľkých objemov. Výrazne menšie objemy 

kvapalných vzoriek sú potrebné na analýzu, ak ide o kvapalné rádioaktívne odpady 

alebo vzorky z viac kontaminovaných oblastí. Čiže analyty musia byť zakoncentrované 

na menšie objemy pred uskutočnením samotnej separácie. Odparovanie sa zvyčajne 

používa na zakoncentrovanie vzoriek malých objemov alebo s nízkym obsahom solí. 

Vyzrážané vzorky sú takmer vždy odparené do sucha alebo na požadovaný objem.  

Keďže kvapalný rádioaktívny koncentrát obsahuje veľké množstvo solí, na 

zakoncentrovanie bola zvolená metóda spoluzrážania. Literatúra uvádza niekoľko 

rôznych zrážacích činidiel. Železité a železnaté katióny sa vo veľkej miere používajú na 

zakoncertovanie aktinoidov z veľkých objemov vzoriek. Metóda sa stala štandardnou 

čoskoro po jej zavedení v roku 1971 (Wong 1971). Aktinoidy v oxidačnom stupni III 

a IV sa spoluzrážajú s malým množstvom Fe
3+

, aktinoidy vo vyšších oxidačných 

stupňoch si vyžadujú aspoň 10 mg·dm
-3

 Fe
3+

. Pre zakoncentrovanie aktinoidov z 

kvapalných vzoriek rádioaktívnych odpadov bola použitá metóda spoluzrážania s 

Fe(OH)3. Fe
3+

 do vzorky pridané ako Fe(NO3)3·9H2O. 



 

91 

 

Zakoncentrovanie spoluzrážaním s Fe
3+

 

20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu (A (
237

Np) = (0,325 ± 0,042) Bq 

v 100 μl; A (
238

Pu) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 μl) bolo pridaných ku 6 cm
3 

1 mol·dm
-3

 

HCl a zdroj pre alfa-spektrometrické meranie bol pripravený podľa postupu uvedeného 

v Podkapitole 3.6. Tento slúžil ako porovnávací preparát pre určenie výťažkov 

procedúry zakoncentrovania. 

Preparát bol meraný po dobu 60 000 s v komore detektora s označením 3D. Bol 

detegovaný uvedený počet impulzov: N(
237

Np) = 756 imp a N(
238

Pu) = 756 imp. Na 

Obrázku 21  je znázornené alfa-spektrum 
237

Np a 
238

Pu preparátu štandardizovaného 

roztoku.  

 

 

Obrázok 21  Alfa-spektrum štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu   

 

Ďalšie experimenty boli vykonané s použitím modelového roztoku 

rádioaktívneho koncentrátu. A na základe získaných výsledkov boli modifikované 

jednotlivé kroky. 

Procedúra A  

(1) Bolo odobraných 20 cm
3
 pripraveného modelového roztoku rádioaktívneho 

koncentrátu (pH = 11) 

(2) pH bolo upravené pridaním koncentrovanej HNO3 na pH < 9 

(3) Bolo pridaných 20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu 

(4) Po 15 min. bolo ku vzorke pridaných 0,5 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm

-3
 Fe

3+
) 
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(5) Na úpravu pH na 9 bol použitý vodný roztok NH3 

(6) Zrazenina bola 2 krát scentrifugovaná a premytá destilovanou vodou 

Následne bola rozpustená v 6 cm
3 

1 mol·dm
-3

 HCl a pripravená na alfa-spektrometrické 

meranie podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6. 

Preparáty boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s označením 3DN. Počty 

zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené 

v Tabuľke 19. 

 Hodnota rádiochemického výťažku definuje mieru úspešnosti a kvalitu procesu 

radiochemickej separácie stanovovaného rádionuklidu vo vzorke. Kvantifikácia 

hodnoty rádiochemického výťažku sa stanovuje ako podiel aktivity pridaného 

stopovacieho rádionuklidu vo vzorke k hodnote aktivity stopovacieho rádionuklidu 

pridanej do vzorky (13): 

 

 

                                                             (13) 

, kde Y je výťažok rádionuklidu [%], NS celkový počet zaregistrovaných impulzov 

stopovacieho rádionuklidu, t je doba merania stopovacieho rádionuklidu [s], ε je 

detekčná účinnosť pre stopovací rádionuklid a A0 je aktivita stopovacieho rádionuklidu 

pridaného do vzorky [Bq]. 

 Zdroje pre odhad kombinovanej neistoty rádiochemického výťažku môžeme 

rozdeliť ako: 

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

po spektrometrickom stanovení 

 stanovenie plochy píku stopovacieho rádionuklidu – nameraný počet 

impulzov  

 účinnosť detekcie 

 podiel emitovaných častíc alfa pripadajúcich na jednu premenu 

 rádioaktívna premena rádionuklidu 

 doba merania 

2. Zdroje neistoty stopovacieho rádionuklidu pridaného do vzorky 

 neistota aktivity stopovacieho rádionuklidu deklarovaná certifikátom 

výrobcu 
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 príprava roztoku stopovacieho rádionuklidu riedením pôvodného roztoku 

stopovacieho rádionuklidu 

 dávkovanie stopovacieho rádionuklidu 

 faktor zmeny objemu roztoku stopovacieho rádionuklidu odparením 

Po zohľadnení relevantných zdrojov neistôt v oboch skupinách, definujeme vzťah na 

výpočet kombinovanej neistoty rádiochemického výťažku nasledovne (14): 

 

 

                                      (14) 

Pre výpočet rozšírenej kombinovanej neistoty U(Y) je k = 1,96, čo predstavuje približne 

95 % interval spoľahlivosti stanovenej hodnoty (Galanda 2009b). 

 

Tabuľka 19  Procedúra A - Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a 

vypočítané výťažky 

Poradové číslo 

experimentu 
N (

237
Np) 

Y (
237

Np)±U(Y) 

[%] 
N (

238
Pu) 

Y(
238

Pu)±U(Y)  

[%] 

I. 137 19,2 ± 3,3 243 34,1 ± 4,3 

II. 349 48,9 ± 5,2 638 89,4 ± 7,1 

III. 129 18,1 ± 3,2 236 33,1 ± 4,3 

IV. 314 44,0 ± 4,9 733 102,8 ± 7,6 

V. 337 44,6 ± 5,1 621 87,1 ± 6,9 

 

Na Obrázku 22  je znázornené alfa-spektrum preparátu uvedeného v Tabuľke 18 pod 

poradovým číslom experimentu II. 
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Obrázok 22  Procedúra A - Alfa-spektrum 
237

Np a 
238

Pu  

(poradové číslo experimentu II) 

 

Hodnota pH bola prídavkom koncentrovanej HNO3 upravena na pH < 9, bola 

dosiahnutá nižšia rozpustnosť boritanov, vyzrážané boritany mohli byť následne 

prefiltrované, filtrát bol použitý na spoluzrážanie s Fe
3+

. Avšak pridaním 

Fe(NO3)3·9H2O sa nám v jednom prípade podarilo odstrániť iba 33,1 % 
238

Pu a 19,2 % 

237
Np z ich počiatočných koncentrácií v roztoku, čo bolo pre ďalší krok analýzy 

nepostačujúce. 

Procedúra B  

(1) Bolo odobraných 20 cm
3
 pripraveného modelového roztoku rádioaktívneho 

koncentrátu (pH = 11) 

(2) pH bolo upravené pridaním koncentrovanej HNO3 na pH ≈ 2 

(3) Bolo pridaných 20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu 

(4) Na úpravu oxidačných stupňov bolo použitých 0,3 g NaNO2 

(5) Po 15 min. bolo ku vzorke pridaných 0,5 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm

-3
 Fe

3+
) 

(6) Na úpravu pH na 9 bol použitý vodný roztok NH3 

(7) Zrazenina bola 2krát scentrifugovaná a premytá destilovanou vodou 

Následne bola rozpustená v 6 cm
3 

1 mol·dm
-3

 HCl a pripravená na alfa-spektrometrické 

meranie podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6. Preparáty boli merané po dobu 

60 000 s v komore detektora s označením 2DN. Počty zaregistrovaných impulzov 

N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené v Tabuľke 20. 
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Tabuľka 20  Procedúra B - Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a 

vypočítané výťažky 

Poradové číslo  

experimentu 
N (

237
Np) 

Y(
237

Np)±U(Y)  

[%] 
N (

238
Pu) 

Y (
238

Pu)±U(Y)  

[%] 

I. 484 68,9 ± 6,2 901       128,3 ± 8,6 

II. 357 50,8 ± 5,3 611   86,9 ± 7,0 

III. 378 53,8 ± 5,5 695    98,9 ± 7,5 

IV. 390 55,5 ± 5,6 665    94,7 ± 7,3 

V. 320 45,5 ± 5,1 536    76,3 ± 6,6 

 

 

Obrázok 23  Procedúra B - Alfa-spektrum 
237

Np a 
238

Pu  

(poradové číslo experimentu II) 

 

Hodnota pH bola prídavkom koncentrovanej HNO3 upravená na pH ≈ 2, bola 

dosiahnutá nižšia rozpustnosť boritanov, vyzrážané boritany mohli byť následne 

prefiltrované. Na rozdiel od Procedúry A sme v tomto prípade použili na úpravu 

oxidačných čísel sledovaných rádionuklidov NaNO2. Fe
3+

 je schopný sa spoluzrážať len 

s redukovanými formami, napr. Pu(III) a Pu(IV). Použitím tohto činidla sme dosiahli 

vyššie výťažky 
238

Pu, (76,3 ÷ 98,9) %, avšak z roztoku sa nám touto procedúrou 

podarilo odstrániť iba (53,8 ÷ 68,9) % 
237

Np (Tabuľka 19). Na Obrázku 23 je 

znázornené alfa-spektrum 
237

Np a 
238

Pu, namerané počty impulzov sú uvedené v 

Tabuľke 19 pod poradovým číslom experimentu II. 
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Procedúra C  

(1) Bolo odobraných 20 cm
3
 pripraveného modelového roztoku rádioaktívneho 

koncentrátu (pH = 11) 

(2) pH bolo upravené pridaním koncentrovanej HNO3 na pH ≈ 2 

(3) Bolo pridaných 20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu 

(4) Na úpravu oxidačných stupňov bolo použitých 0,3 g NaNO2 

(5) Na stabilizáciu oxidačných stupňov bolo použitých niekoľko kvapiek H2O2 

(6) Po 15 min. bolo ku vzorke pridaných 0,5 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm

-3
 Fe

3+
) 

(7) Na úpravu pH na 9 bol použitý vodný roztok NH3 

(8) Zrazenina bola 2 krát scentrifugovaná a premytá destilovanou vodou 

Následne bola rozpustená v 6 cm
3 

1 mol·dm
-3

 HCl a pripravená na alfa-spektrometrické 

meranie podľa postupu uvedeného v podkapitole 3.7. Preparáty boli merané po dobu 

60 000 s v komore detektora s označením 4D. Počty zaregistrovaných impulzov 

N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené v Tabuľke 21. 

 

Tabuľka 21  Procedúra  C - Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a 

vypočítané výťažky 

Poradové číslo  

experimentu 
N(

237
Np) 

Y(
237

Np)±U(Y) 

[%] 
N(

238
Pu) 

Y(
238

Pu)±U(Y) 

[%] 

I. 278 36,7 ± 4,4 778     102,7 ± 7,4 

II. 324 42,8 ± 4,7 752 99,3 ± 7,2 

III. 314 41,5 ± 4,7 756 99,8 ± 7,2 

IV. 337 44,5 ± 4,8 748 98,8 ± 7,2 

V. 269 35,5 ± 4,3 732 96,6 ± 7,1 

Priemerná hodnota  

Y ± ΔY 
 40,2 ± 4,4  99,4 ± 2,5 
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Obrázok 24  Procedúra  C - Alfa-spektrum  
237

Np a 
238

Pu 

(poradové číslo experimentu II) 

 

Hodnota pH bola prídavkom koncentrovanej HNO3 upravené na pH ≈ 2, bola 

dosiahnutá nižšia rozpustnosť boritanov, vyzrážané boritany mohli byť opäť 

prefiltrované. Na stabilizáciu oxidačných stupňov rádionuklidov, ktoré sme upravili 

prídavkom NaNO2 bolo použitých niekoľko kvapiek H2O2. Došlo k poklesu výťažkov 

237
Np až na 40,2 %, výťažky sa pre 

238
Pu pohybovali na úrovni 99,4 %. Na Obrázku 24 

je znázornené alfa-spektrum 
237

Np a 
238

Pu (poradové číslo experimentu II). 

Procedúra D  

(1) Bolo odobraných 20 cm
3
 pripraveného modelového roztoku rádioaktívneho 

koncentrátu (pH = 11) 

(2) pH bolo upravené pridaním NaOH na pH ≈ 13 

(3) Bolo pridaných 20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu 

(4) Na úpravu oxidačných stupňov bolo použitých 0,3 g NaNO2 

(5) Po 15 min. bolo ku vzorke pridaných 0,5 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm

-3
 Fe

3+
) 

(6) Vzorka bola premiešaná v skúmavke a odparená na platni pri 150 °C 

Následne bola rozpustená v 6 cm
3 

1 mol·dm
-3

 HCl a pripravená na alfa-spektrometrické 

meranie podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.7. Preparáty boli merané po dobu 

60 000 s v komore detektora s označením 4D. Počty zaregistrovaných impulzov 

N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené v Tabuľke 22. 
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Tabuľka 22  Procedúra D - Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a 

vypočítané výťažky 

Poradové číslo  

experimentu 

N 

(
237

Np) 

Y(
237

Np)±U (Y) 

[%] 

N 

(
238

Pu) 

Y(
238

Pu)±U(Y) 

 [%] 

I. 712 94,0 ± 7,0 728 96,1 ± 7,1 

II. 579 76,4 ± 6,3 732 96,6 ± 7,1 

III. 684 90,3 ± 6,9 751 99,2 ± 7,2 

IV. 644 85,0 ± 6,7 724 95,6 ± 7,1 

V. 753 99,4 ± 7,2 749 98,9 ± 7,2 

Priemerná hodnota 

Y ± ΔY 
 89,04 ± 9,1  97,28 ± 1,7 

 

Obrázok 25  Procedúra D - Alfa-spektrum  
237

Np a 
238

Pu 

(poradové číslo experimentu II) 

 

Hodnota pH modelového roztoku bola upravené na pH ≈ 13 prídavkom NaOH, 

čím bola dosiahnutá vyššia rozpustnosti boritanov. Bol vynechaný krok filtrácie a 

odstreďovania, aby sme predišli možným stratám v dôsledku neúplného vyzrážania sa 

238
Pu a 

237
Np z roztoku. Výťažky pre 

238
Pu sa pohybovali v rozmedzí (95,59 ÷ 99,16) 

%, pre 
237

Np od 76,4 % do 99,4 %. Na Obrázku 25 je znázornené alfa-spektrum 
237

Np a 

238
Pu (poradové číslo experimentu II). 

Spoluzrážanie predstavuje konvenčný spôsob zakoncentrovania aktinoidov, 

ktorý je vhodným predbežným dekontaminačným krokom. V ďalšom experimente sme 

študovali vplyv koncentrácie Fe
3+

 na výťažok 
238

Pu. Na Obrázku 26 je znázornený 



 

99 

 

vplyv koncentrácie Fe
3+

 iónov na výťažok 
238

Pu, ak je oxidačný stupeň Pu upravený 

pomocou NaNO2 do oxidačného stupňa IV. 

 

 

Obrázok 26  Graf závislosti výťažku 
238

Pu od koncentrácie iónov Fe
3+

 
  

Na základe výsledkov z tohto experimentu sme sa rozhodli použiť v ďalších 

experimentoch Procedúru D ako krok zakoncentrovania. Z grafu závislosti výťažku 

238
Pu od koncentrácie iónov Fe

3+
 je zrejmé, že pre dosiahnutie úplného vyzrážania 

sledovaných rádionuklidov je potrebné použiť roztok Fe(NO3)3·9H2O s koncentráciou 

Fe
3+

 iónov 50 mg·cm
-3

. 

 

4.3 Modelové experimenty - Separácia rádionuklidov 

s využitím kolóny naplnenej sorbentom 

AnaLig
®
Pu-02 gel  

Modelové experimenty boli vykonané s cieľom štúdia chromatografického 

správania sa Pu a Np na sorbente AnaLig
®
Pu-02 gel. Modelová vzorka pozostávajúca 

z 20 cm
3
 destilovanej vody, ku ktorej bolo pridaných 20 μl štandardizovaného roztoku 

237
Np a 

238
Pu a 1 cm

3 
Fe(NO3)3·9H2O (50 mg·cm

-3
 Fe

3+
) bola premiešaná a odparená na 

platni pri teplote 150 °C. Odparok bol rozpustený v 20 cm
3
 4 mol·dm

-3 
HNO3. Na 

úpravu oxidačných stupňov (Pu do IV, Np stabilizované v V) bolo použitých 0,5 g 

NaNO2 (Procedúra D). Po 15 min. mierneho zahrievania bola takto pripravená vzorka 
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nanesená na sorbent AnaLig
®
Pu-02 gel. Pre každý experiment bolo použitých 0,7 g 

sorbentu AnaLig
®
Pu-02 gel, ktorý bol zmiešaný s destilovanou vodou a umiestnený do 

plastovej kolóny (dĺžka kolóny: 2 cm a priemer: 1 cm). Prietok bol nastavený na 1 

cm
3
·min

-1
 a kontrolovaný počas celej doby separácie. Separácia bola vykonaná podľa 

postupu uvedeného v Podkapitole 3.5 na Obrázku 19. Jednotlivé frakcie separačnej 

procedúry boli odparené a pripravené na alfa-spektrometrické meranie podľa postupu 

uvedeného v Podkapitole 3.6. Preparáty boli merané po dobu 60 000 s v komore 

detektora s označením 3DN. Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako 

aj vypočítané výťažky sú uvedené v Tabuľke 23.  Na Obrázku 27 a Obrázku 28 sú 

znázornené alfa-spektrá 
237

Np a 
238

Pu. 

 

Tabuľka 23  Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a vypočítané 

výťažky pre jednotlivé frakcie separačnej procedúry 

Poradové číslo frakcie 
N 

(237Np) 

Y(237Np)±U(Y) 

[%] 

N 

(238Pu) 

Y(238Pu)±U(Y) 

[%] 

I. nanesená vzorka - - - - 

II. 20 cm
3
 2 mol·dm

-3
HNO3                                                                                            158 22,2 ± 3,5 - - 

III. 2 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl - - - - 

IV. 20 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl 

            + 0,5 cm
3
 TiCl3 

- - 117 16,4 ± 3,1 

V.       20 cm
3
 2 mol·dm

-3
 HNO3                                                                                            - - - - 

 

Obrázok 27  Alfa-spektrum  
237

Np frakcie II 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,523 ÷ 4,880) MeV 
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Obrázok 28  Alfa-spektrum 
238

Pu frakcie IV 

Pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,288 ÷ 5,513) MeV 

 Keďže boli dosiahnuté nízke výťažky, do separačnej procedúry bol začlenený 

krok elúcie s použitím 0,3 mol·dm
-3

 HNO3, ktorá zabezpečila aj vyeluovanie 
237

Np a 

238
Pu z kolóny, ktoré tam ostali zachytené z predchádzajúceho kroku, svedčia o tom aj 

dosiahnuté výťažky, ktoré pre 
237

Np predstavovali 152,0 % a pre 
238

Pu 135,2 % 

(Tabuľka 24). Zriedená HNO3 je schopná vyeluovať z kolóny obidva sledované 

rádionuklidy, čím nie je možné docieliť ich oddelenie. V Tabuľke 24 sú uvedené elučné 

činidlá v poradí v akom boli použité v separačnej procedúre. Na Obrázku 29 je 

znázornené alfa-spektrum 
237

Np a 
238

Pu vyeluovaných z kolóny. Zdroje pre alfa-

spektrometrické meranie boli pripravené podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6. 

Preparáty boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s označením 2DN. Počty 

zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené 

v Tabuľke 24. 
238

Pu (5.499 MeV) 

Tabuľka 24  Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a vypočítané 

výťažky pre jednotlivé frakcie modifikovanej separačnej procedúry 

Poradové číslo frakcie 
N 

(
237

Np) 

  Y(
237

Np)±U(Y) 

[%] 

N 

(
238

Pu) 

   Y(
238

Pu)± U(Y) 

[%] 

I. nanesená vzorka - - - - 

II. 30 cm
3
 0,3 mol·dm

-3 
HNO3                                                                                            1068 152,0 ± 9,3 950 135,2 ± 8,8 

III. 2 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl - - - - 

IV.     20 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl        

                      + 0,5 cm
3
 TiCl3 

- - - - 

V.       20 cm
3
 4 mol·dm

-3
 HNO3                                                                                            - - - - 
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Obrázok 29  Alfa-spektrum  
237

Np a 
238

Pu  frakcie II 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,230 ÷ 4,821) MeV;  

pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,133 ÷ 5,521) MeV 

 

V ďalšom experimente sme sa pokúsili zabrániť súčasnej elúcii 
237

Np a 
238

Pu  

použitím roztoku 9 mol·dm
-3

 HCl s prídavkom 1 cm
3
 15 % TiCl3 na elúciu Pu, zatiaľ čo 

na elúciu Np bola zvolená 0,3 mol·dm
-3

 HNO3, ktorá sa javila byť vhodným elučným 

činidlom pre tento rádionuklid. Avšak, na základe výsledkov uvedených v Tabuľke 24 

môžeme konštatovať, že roztok 9 mol·dm
-3

 HCl s prídavkom 1 cm
3
 15 % TiCl3 môže 

slúžiť ako elučné činidlo pre Pu z kolóny naplnenej sorbentom AnaLig
®
Pu-02 gel len ak 

vzorka neobsahuje Np. Na Obrázku 30 je znázornené spektrum 
237

Np a 
238

Pu frakcie 

IV. Z hodnôt vypočítaných výťažkov uvedených v Tabuľke 25 je zrejmé, že použitím 

roztoku 9 mol·dm
-3

 HCl s prídavkom 1 cm
3
 15 % TiCl3 došlo k elúcii Pu a Np, ktoré 

boli sorbované na kolóne z predchádzajúceho experimentu. Zdroje pre alfa-

spektrometrické meranie boli pripravené podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6. 

Preparáty boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s označením 4D. Počty 

zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené 

v Tabuľke 25. 
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Tabuľka 25  Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a vypočítané 

výťažky pre jednotlivé frakcie modifikovanej separačnej procedúry 

Poradové číslo frakcie 
N 

(
237

Np) 

Y(
237

Np)±U(Y) 

[%] 

N 

(
238

Pu) 

Y(
238

Pu)±U(Y) 

[%] 

I.        nanesená vzorka - - - - 

II.      10 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl  - - - - 

III.     30 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl  

           + 1 cm
3
 TiCl3 

998 131,8 ± 8,4 1040 137,3 ± 8,5 

IV.     40 cm
3
 0,3 mol·dm

-3
 HNO3 146 19,3 ± 3,2 232 30,63 ± 4,0 

V.       20 cm
3
 2 mol·dm

-3
 HNO3 - - - - 

 

Obrázok 30  Alfa-spektrum  
237

Np a 
238

Pu  frakcie IV 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,471 ÷ 4,831) MeV;  

pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,271 ÷ 5,521) MeV 

 

V nasledujúcom experimente bol použitý nový sorbent AnaLig
®
Pu-02 gel, aby 

sme predišli elúcii Np a Pu, ktoré ostali sorbované na kolóne z predchádzajúcich štúdií. 

Na elúciu Pu bol použitý roztok 4 mol·dm
-3

 HCl s prídavkom 1 cm
3
 15 % TiCl3. Aj 

v tejto frakcii sa nachádzala približne 1/3 Np ako je uvedené v Tabuľke 26, a rovnako 

znázornené na Obrázku 31. Obrázok 32 ilustruje elúciu zvyškového Np a Pu z kolóny 

použitím až 60 cm
3
 0,3 mol·dm

-3
 HNO3. Jednotlivé frakcie boli odparené a pripravené 

na alfa-spektrometrické meranie podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6. Preparáty 

boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s označením 3D. Počty 

zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené 

v Tabuľke 26.  
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Tabuľka 26  Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a vypočítané 

výťažky pre jednotlivé frakcie modifikovanej separačnej procedúry 

Poradové číslo frakcie N 

(
237

Np) 

Y(
237

Np)±U(Y) 

[%] 

N 

(
238

Pu) 

Y(
238

Pu)±U(Y) 

[%] 

I. nanesená vzorka - - - - 

II. 10 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl 

30 cm
3
 4 mol·dm

-3
 HCl 

+ 1 cm
3
 TiCl3 

280 37,0 ± 4,4 596 78,8 ± 6,4 

III. 2 x 30 cm
3
 0,3 mol·dm

-3
 HNO3 229 30,3 ± 4,0 97 12,9 ± 2,6 

 

Obrázok 31  Alfa-spektrum  
237

Np a 
238

Pu  frakcie II 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,407 ÷ 4,845) MeV;  

pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,243 ÷ 5,507) MeV 

 

Obrázok 32  Alfa-spektrum  
237

Np a 
238

Pu frakcie III 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,554 ÷ 4,872) MeV;  

pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,338 ÷ 5,537) MeV 

 

 V ďalšom experimente boli použité elučné činidlá, ktoré odporúča Bajo a kol. 

(2007) pre elúciu Pu a Np z kolóny naplnenej sorbentom BIO-RAD 1-X2 opísané 



 

105 

 

v Podkapitole 3.5. Pre elúciu Pu bol zvolený čerstvo pripravený roztok NH4I v 9 

mol·dm
-3

 HCl. Takmer 90 % Pu bolo z kolóny vyeluovaných použitím tohto činidla 

(Tabuľka 27), zatiaľ čo Np ostalo zachytené na kolóne. Na jeho elúciu boli odskúšané 

rôzne elučné činidlá taktiež uvedené v Tabuľke 27. Potvrdilo sa, že najvhodnejším je 

roztok HCl s prídavkom 15 % TiCl3, ktorý bol použitý aj v predchádzajúcich 

experimentoch. Jednotlivé frakcie separačnej procedúry boli odparené a pripravené na 

alfa-spektrometrické meranie podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6. Preparáty 

boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s označením 3DN. Počty 

zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú uvedené 

v Tabuľke 27. 

 

Tabuľka 27  Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a vypočítané 

výťažky pre jednotlivé frakcie modifikovanej separačnej procedúry 

Poradové číslo frakcie 
N 

(
237

Np) 

Y(
237

Np)±U(Y) 

[%] 

N  

(
238

Pu) 

Y(
238

Pu)±U(Y) 

[%] 

I nanesená vzorka 

4 x 3 cm
3
 8 mol·dm

-3
 

HNO3 

- - - - 

II 20 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 - - - - 

III 20 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl - - - - 

IV 20 cm
3
 0,1 mol·dm

-3
 NH4I 

v 9 mol·dm
-3

 HCl 

- - 617 86,5 ± 6,9 

V 40 cm
3
 0,1 mol·dm

-3
 NH4I 

v 1 mol·dm
-3

 HCl 

- - 71 9,9 ± 2,4 

VI 40 cm
3
 0,3 mol·dm

-3
 

HNO3 + 0,33 g C6H8O6  

- - - - 

VII 30 cm
3
 0,03 mol·dm

-3 

C2H2O4  v 0,25 mol·dm
-3

 

HCl  

- - - - 

 

VIII 20 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 - - - - 

IX 20 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl  

+ 0,5 TiCl3 

674 94,5 ± 7,3 96 13,5 ± 2,8 

 

Na nasledujúcich obrázkoch (Obrázok 33, Obrázok 34 a Obrázok 35) sú 

uvedené spektrá sledovaných rádionuklidov, ktoré potvrdzujú vhodnosť použitia 

vybraných elučných činidiel. Výťažok Np použitím roztoku HCl s prídavkom 15 % 

TiCl3 ako elučného činidla predstavoval približne 90 %. 
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Obrázok 33  Alfa-spektrum  
238

Pu frakcie IV 

 Pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,262 ÷ 5,512) MeV 

 

Obrázok 34  Alfa-spektrum  
238

Pu  frakcie V 

Pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,243 ÷ 5,507) MeV 

 

Obrázok 35  Alfa-spektrum 
237

Np a 
238

Pu frakcie IX 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,563 ÷ 4,903) MeV;  

pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,340 ÷ 5,541) MeV 
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Nasledujúca Tabuľka 28 znázorňuje zjednodušenú separačnú procedúru. 

Z výsledkov uvedených v tejto tabuľke a na Obrázku 36 a Obrázku 37 je zrejmé, že 

separácia sledovaných rádionuklidov bola úspešná s výťažkami dosahujúcimi 90 % pre 

obidva rádionuklidy. Jednotlivé frakcie separačnej procedúry boli odparené 

a pripravené na alfa-spektrometrické meranie podľa postupu uvedeného v Podkapitole 

3.6. Preparáty boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s označením 3DN. 

Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) ako aj vypočítané výťažky sú 

uvedené v Tabuľke 28. 

 

Tabuľka 28  Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a vypočítané 

výťažky pre jednotlivé frakcie zjednodušenej separačnej procedúry  

Poradové číslo frakcie 
N 

(
237

Np) 

Y(
237

Np)±U(Y) 

[%] 

N 

(
238

Pu) 

Y(
238

Pu)±U(Y) 

[%] 

I.  
nanesená vzorka 

4 x 3 cm
3
 8 mol·dm

-3
 HNO3  

- - - - 

II.  
20 cm

3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 

20 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl 

- - - - 

III.  
30 cm

3
 0.1 mol·dm

-3
 NH4I 

v 9 mol·dm
-3

 HCl 
- - 645 90,4 ± 7,1 

IV.  
10 cm

3
 8 mol·dm

-3
 HNO3 

5 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl  

- - - - 

V. 
30 cm

3
 9 mol·dm

-3
 HCl  

+ 0.5 TiCl3 
649 91,0 ± 7,1 - - 

 

Obrázok 36  Alfa-spektrum 
238

Pu frakcie III 

Pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,327 ÷ 5,548) MeV 
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Obrázok 37  Alfa-spektrum
 237

Np frakcie V 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,588 ÷ 4,958) MeV 

 

4.4 Optimalizácia separačnej procedúry 

Ďalším dôležitým krokom bolo optimalizovať podmienky separácie navrhnutej 

procedúry. Bol študovaný vplyv koncentrácie HCl na výťažok 
238

Pu (Obrázok 38), 

vplyv koncentrácie roztoku NH4I (Obrázok 39) a vplyv objemu použitého elučného 

činidla (Obrázok 40). 

 

 

Obrázok 38  Graf závislosti výťažku Y (
238

Pu) [%] od koncentrácie HCl 

Na základe získaných výsledkov bola pre ďalšie experimenty vybraná HCl s 

koncentráciu 7 mol·dm
-3

. Na Obrázku 39 je znázornená závislosť výťažku 
238

Pu, Y 
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(
238

Pu) [%] separačnej procedúry od koncentrácie roztoku NH4I v 7 mol·dm
-3

 HCl a na 

Obrázku 40 závislosť výťažku 
238

Pu, Y (
238

Pu) [%] separačnej procedúry od objemu 

použitého elučného činidla. 

 

Obrázok 39  Graf  závislosti výťažku Y (
238

Pu) [%] od koncentrácie roztoku  

NH4I v 7 mol·dm
-3

 HCl 

 

 

 

Obrázok 40  Graf závislosti výťažku Y (
238

Pu) [%] od objemu použitého  

elučného činidla 
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Plutónium je z kolóny eluované 0,1 M NH4I v 7 mol·dm
-3

 HCl. Jodidový anión 

v koncentrovanej HCl je schopný redukovať štvormocné plutónium do oxidačného 

stupňa III, v ktorom vykazuje výrazne nižšiu retenčnú schopnosť voči sorbentu kolóny. 

Elúcia plutónia použitím vhodne vybraného elučného činidla a podmienok je 

znázornená v Tabuľke 29. Už pri použití 20 cm
3
 elučného činidla je z kolóny 

vyeluovaných 86 % Pu v oxidačnom stupni III. 

 

Tabuľka 29  Elúcia Pu(III) z kolóny naplnenej sorbentom AnaLig
®
Pu-02 gel 

V (0,1 mol∙dm
-3

 NH4I v 7 mol∙dm
-3

 HCl) 

[cm
3
] 

Y (
238

Pu) 

[%] 

20 86 

30 8 

40 4 

50 - 

60 - 

 

Rovnako bol študovaný vplyv objemu 9 mol·dm
-3

 HCl na elúciu neptúnia. Na 

Obrázku 41 je znázornená závislosť výťažku 
237

Np, Y (
237

Np) [%] od objemu použitej 9 

mol·dm
-3

 HCl.  

 

 

Obrázok 41  Graf závislosti výťažku Y (
237

Np) [%] od objemu 9 mol·dm
-3

 HCl 
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 Ako je uvedené v Tabuľke 30, už pri použití 20 cm
3
 vybraného elučného činidla 

je z kolóny vyeluovaných 93 % 
237

Np. 

 

Tabuľka 30  Elúcia Np (V) z kolóny naplnenej sorbentom AnaLig
®
Pu-02 gel 

V (9 mol∙dm
-3

 HCl) 

[cm
3
] 

 Y (
237

Np) 

[%] 

20 93 

30 2 

 

Taktiež bol študovaný vplyv koncentrácie iónov Ti
3+

 v 30 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl 

na výťažok Np (Obrázok 42). Nebol badateľný veľký vplyv jeho prítomnosti v roztoku 

9 mol·dm
-3

 HCl. Výsledky naznačujú, že na elúciu neptúnia je postačujúce použiť 1 cm
3
 

roztoku TiCl3. 

 

 

Obrázok 42  Graf závislosti výťažku Y (
237

Np) [%]  od objemu TiCl3 v 30 cm
3
  

9 mol·dm
-3

 HCl 
 

4.5 Navrhnutá optimalizovaná separačná procedúra 

 Na Obrázku 44 je zobrazená navrhnutá optimalizovaná procedúra pre separáciu 

aktinoidov zo vzoriek rádioaktívnych kvapalných odpadov. Keďže Am(III) netvorí 

aniónové komplexy v médiu 8 mol·dm
-3

 HNO3
 
výsledkom je jeho pretečenie kolónou. 

Fe(III) taktiež netvorí komplexy v 8 mol·dm
-3

 HNO3. Použitý NaNO2 zabezpečil 
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stabilitu Np v oxidačnom stupni V, na kolóne bolo efektívne zachytené vo forme 

[Np(NO3)6]
-
.  

Hexanitrátový komplex (Obrázok 43) je extrémne dôležitý v separáciách aktinoidov, 

napr. Pu (keď sú ostatné prítomné v katiónovej forme). Pu, ktoré taktiež tvorí v HNO3 

záporne nabité dusičnanové komplexy, [Pu(NO3)6]
2-

, je zachytené na kolóne. 

 

Obrázok 43  Schéma koordinácie aniónu [Pu(NO3)6]
2-

,  

An so šiestimi bidentátnymi ligandami, ktoré priradzujú centrálnemu 

atómu Pu(IV) koordinačné číslo 12 
 

Po odstránení Fe(III) je možné vykonať elúciu sledovaných rádionuklidov. Bola 

vykonaná zmena reakčného prostredia z dusičnanovej na chlorovodíkovú použitím 20 

cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl a následne bolo eluované Pu použitím 0,1 mol·dm

-3
 v 7 mol·dm

-3
. 

Jodidový anión v koncentrovanej HCl je schopný redukovať štvormocné Pu do 

oxidačného stupňa III, ktoré sa už na kolóne nezadržiava. Np je z kolóny vyeluované 

použitím 9 mol·dm
-3

 HCl s prídavkom 1 cm
3
 15 % TiCl3, keďže tvorí s koncentrovanou 

HCl negatívne nabité komplexy. 

 
Obrázok 44  Schéma navrhnutej optimalizovanej procedúry pre separáciu aktinoidov zo 

vzoriek kvapalných  rádioaktívnych odpadov 
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4.6 Aplikácia optimalizovanej separačnej procedúry na 

modelové vzorky rádioaktívneho koncentrátu 

Navrhnutá separačná procedúra bola aplikovaná na vzorky modelového 

rádioaktívneho koncentrátu o objeme 20 cm
3
 pripraveného podľa postupu uvedeného 

v Podkapitole 3.4.1, ku ktorým bolo pridaných 20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np 

a 
238

Pu (A (
237

Np) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 μl; A (
238

Pu) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 

μl) a 100 µl roztoku 
241

Am (A (
241

Am) = (0,100 ± 0,007) Bq v 100 μl). Vzorka bola 

podrobená úprave podľa Procedúry D uvedenej v Podkapitole 4.2. Hodnota pH vzorky 

bola upravená pridaním NaOH na pH ≈ 13. Na úpravu oxidačných stupňov bolo 

použitých 0,3 g NaNO2 a po 15 min. bolo ku vzorke pridaných 0,5 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O 

(10 mg·cm
-3

 Fe
3+

). Vzorka bola premiešaná v skúmavke a odparená na platni pri 150 

°C. Po jej rozpustení v 4 mol·dm
-3

 HNO3 bola nanesená na kolónu naplnenú sorbentom 

AnaLig
®
Pu-02 gel, ktorý bol kondiciovaný 20 cm

3
 4 mol·dm

-3
 HNO3. Jednotlivé frakcie 

boli odparené na platni pri teplote 150 °C. Avšak zdroje pre alfa-spektrometrické 

meranie pripravené mikrozrážaním podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6 

nevyhovovali požiadavkám kladeným na takéto filtre. Ich hrúbka bola pre alfa-

spektrometrické meranie nevyhovujúca, mohla by spôsobiť kontamináciu detektora, 

a taktiež by mohlo dôjsť k zníženiu kvality spektier. Aby sme predišli stratám, rozhodli 

sme sa začleniť do separačnej procedúry krok zakoncentrovania s využitím sorbentu 

DGA
®

Resin od spoločnosti EiChrom Industries, LLC podľa procedúry na Obrázku 45. 

Tento sorbent sa používa na odstránenie možných interferujúcich látok z matrice. Bol 

syntetizovaný pre separáciu trojmocných a štvormocných aktinoidov, používa sa na 

purifikáciu amerícia a plutónia z rôznych matríc, dokonca aj v prítomnosti vysokých 

koncentrácií Fe(III). 
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1. Prípava a kondiciácia kolóny: 

Kolóna naplnená 

DGA
®
Resin (2 cm

3
) a 

kondiciovaná  

5 cm
3
 4 mol·dm

-3
 HCl 

2. Nanášanie vzorky: 

Vzorka rozpustená  

v (6 ÷ 7) mol·dm
-3

 HCl 

a nanesená na kolónu 

3. Premývanie kolóny: 

2 x 5 cm
3
 4 mol·dm

-3
 HCl 

2 x 2,5 cm
3
 3 mol·dm

-3
 HNO3 

4. Elúcia aktinoidov:  

20 cm
3
 0,03 mol·dm

-3
  

v 0,25 mol·dm
-3

 HCl  

 

 

 

 

Obrázok 45  Schéma zakoncentrovania použitím sorbentu DGA
®
Resin  

(TRISKEM 2013) 

 

Vzorka pozostávala z modelového rádioaktívneho koncentrátu o objeme 20 cm
3
 

pripraveného podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.4.1, ku ktorým bolo pridaných 

20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu (A (
237

Np) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 

μl; A (
238

Pu) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 μl). Vzorka bola podrobená úprave podľa 

Procedúry D uvedenej v Podkapitole 4.2. Hodnota pH vzorky bola upravená pridaním 

NaOH na pH ≈ 13. Na úpravu oxidačných stupňov bolo použitých 0,3 g NaNO2 a po 15 

min. bolo ku vzorke pridaných 0,5 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm

-3
 Fe

3+
). Vzorka bola 

premiešaná v skúmavke a odparená na platni pri 150 °C. 

Štvrtá frakcia (elúcia aktinoidov pomocou 20 cm
3
 0,03 mol·dm

-3
 v 0,25 mol·dm

-3
 

HCl) bola odparená na platni pri teplote 150 °C. Zdroje pre alfa-spektrometrické 

meranie boli pripravené mikrozrážaním podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6 pre 

určenie výťažkov sledovaných rádionuklidov. Kvôli nízkym výťažkom sledovaných 

rádionuklidov uvedených v Tabuľke 31, ktoré nedosahovali 80 % bol čistiaci krok 

s použitím sorbentu DGA
®
Resin od spoločnosti EiChrom Industries, LLC 

modifikovaný. Modifikovaná procedúra je znázornená na Obrázku 46. 
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Tabuľka 31  Vypočítané výťažky Y (
238

Pu) a Y (
237

Np) po separácii na sorbente 

DGA
®
Resin  

Poradové číslo experimentu Y (
238

Pu) [%] Y (
237

Np) [%] 

I. 79 83 

II. 81 80 

III. 76 87 

IV. 68 56 

V. 72 83 

Priemerná hodnota Y ± ΔY 75 ± 5,4 78 ± 12,7 

 

Zakoncentrovanie použitím sorbentu DGA
®

Resin 

 

1. Prípava a kondiciácia kolóny: 

Kolóna (dĺžka = 2 cm,  

priemer = 1 cm) naplnená 

0,5 g DGA
®
Resin a 

kondiciovaná  

20 cm
3
 6 mol·dm

-3
 HNO3 

2. Nanášanie vzorky: 

Vzorka rozpustená  

v 20 cm
3
 5 mol·dm

-3
 HNO3 

+ 0,5 g C6H8O6 + 1 cm
3
 

Fe(NO3)3·9H2O  

(50 mg·cm
-3 

Fe
3+

) 

a nanesená na kolónu 

3. Premývanie kolóny: 

20 cm
3
 0,6 mol·dm

-3
 HNO3 

5 cm
3
 6 mol·dm

-3
 HCl 

4. Elúcia aktinoidov:  

20 cm
3
 0,03 mol·dm

-3
 H2C2O4  

v 0,25 mol·dm
-3

 HCl  

 

Obrázok 46  Schéma zakoncentrovania použitím  sorbentu  DGA
®
Resin  

(Strišovská 2011) 

 

Modifikovaný postup na purifikáciu amerícia a plutónia bol aplikovaný 

na vzorky modelového rádioaktívneho koncentrátu o objeme 20 cm
3
 pripraveného 

podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.4.1, ku ktorým bolo pridaných 20 µl 

štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu (A (
237

Np) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 μl; A 



 

116 

 

(
238

Pu) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 μl) a 50µl štandardizovaného roztoku 
239

Pu (A 

(
238

Pu) = (0,100 ± 0,007) Bq v 50 μl). Vzorka bola podrobená úprave podľa Procedúry 

D uvedenej v Podkapitole 4.2. Hodnota pH vzorky bola upravená pridaním NaOH na 

pH ≈ 13. Ku vzorke bolo pridaných 0,5 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm

-3
 Fe

3+
), na 

úpravu oxidačných stupňov bolo použitých 0,5 g C6H8O6 a po 15 min. bola vzorka 

nanesená na sorbent DGA
®
Resin kondiciovaný 20 cm

3
 6 mol·dm

-3
 HNO3. Kyselina 

askorbová zabezpečila redukciu katiónov Fe
3+

 do oxidačného stupňa II. Keď je Fe
2+

 

spätne oxidované do oxidačného stupňa III, dochádza ku redukcii Pu
4+

 na Pu
3+

. V tomto 

oxidačnom stupni je plutónium zachytávané na sorbente DGA
®
Resin. Rovnako aj 

amerícium sa na sorbente DGA
®
Resin zachytáva v oxidačnom stupni III. Na elúciu 

aktinoidov zo sorbentu bolo použitých 20 cm
3
 roztoku 0,03 mol·dm

-3
 H2C2O4 v 0,25 

mol·dm
-3

 HCl. Amerícium v oxidačnom stupni III vytvára komplexy (oxaláty) 

s kyselinou šťaveľovou podľa rovnice (15): 

 

2 Am
3+ 

+ 3 H2C2O4 → Am2(C2O4)3 + 6 H
+
                                                               (15)                 

Frakcia obsahujúca neptúnium a izotopy plutónia bola odparená na platni pri 

teplote 150 °C. Zdroje pre alfa-spektrometrické meranie boli pripravené mikrozrážaním 

podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6. Vypočítané výťažky už boli dostačujúce 

pre ďalší krok separácie na sorbente AnaLig
®

Pu-02 gel (Tabuľka 32). Priemerná 

hodnota výťažku Y (
238

Pu) predstavovala 94 %, vypočítaná priemerná hodnota výťažku 

Y (
237

Np) bola 91 % a priemerná hodnota výťažku Y (
239

Pu) bola 96 %. Preparát 

štandardizovaného roztoku 50 µl 
239

Pu (A (
239

Pu) = (0,100 ± 0,007) Bq v 50 µl) bol 

pripravený pre alfa-merania podľa postupu uvedeného v Podkapitole 3.6 a meraný po 

dobu 60 000 s v komore detektora s označením 3D. Nameraný počet impulzov 

porovnávacieho preparátu predstavuje N (
239

Pu) = 1164 imp. Rovnako bol meraný 

štandardizovaný preparát 100 µl 
241

Am (A (
241

Am) = (0,100 ± 0,007) Bq v 100 µl). Bolo 

nameraných N (
241

Am) = 1164 imp. 
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Tabuľka 32  Vypočítané výťažky Y (
238

Pu), Y (
237

Np) a Y (
239

Pu) po separácii na 

sorbente DGA
®
Resin 

Poradové číslo experimentu Y (
238

Pu) [%] Y (
237

Np) [%] Y (
239

Pu) [%] 

I. 95 93 98 

II. 89 94 94 

III. 98 87 95 

Priemerná hodnota Y ± ΔY 94 ± 5,4 91 ± 4,4 96 ± 2,4 

 

Na Obrázku 47 je znázornené alfa-spektrum 
237

Np, 
238

Pu a 
239

Pu procedúry 

uvedenej v Tabuľke 32 pod poradovým číslom III. 

 

Obrázok 47  Alfa-spektrum 
237

Np, 
238

Pu a 
239

Pu 

Pík 
237

Np je fitovaný v rozmedzí energií (4,563 ÷ 4,903) MeV;  

pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,340 ÷ 5,541) MeV;  

pík 
239

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (4,983 ÷ 5,196) MeV 

 

Rovnaký postup bol aplikovaný na vzorky modelového rádioaktívneho 

koncentrátu o objeme 20 cm
3
 pripraveného podľa postupu uvedeného v Podkapitole 

3.4.1, ku ktorým bolo pridaných 100 µl roztoku 
241

Am (A (
241

Am) = (0,100 ± 0,007) Bq 

v 100 μl). Výťažky Y (
241

Am) sa pohybovali v rozmedzí (93 ÷ 98) %. Alfa-spektrum 

241
Am je znázornené na Obrázku 48.  
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Obrázok 48  Alfa-spektrum 
241

Am 

Pík 
241

Am je fitovaný v rozmedzí energií (5,359 ÷ 5,612) MeV 

 

4.7 Aplikácia navrhnutej separačnej procedúry 

s krokom zakoncentrovania na DGA
®
 Resin  

4.7.1 Modelové vzorky rádioaktívneho koncentrátu 

 Z modelového roztoku rádioaktívneho koncetrátu bolo odobratých 5 cm
3
. Bolo 

k nim pridaných 20 µl štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu (A (
237

Np) = (0,325 ± 

0,042) Bq v 100 μl; A (
238

Pu) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 μl); 50 µl štandardizovaného 

roztoku 
239

Pu (A (
239

Pu) = (0,100 ± 0,007) Bq v 50 µl) a 100 µl štandardizovaného 

roztoku 
241

Am (A (
241

Am) = (0,100 ± 0,007) Bq v 100 μl). Vzorka bola podrobená 

úprave podľa Procedúry D uvedenej v Podkapitole 4.2. Hodnota pH vzorky bola 

upravená pridaním NaOH na pH ≈ 13. Ku vzorke bolo pridaných 0,5 cm
3
 

Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm
-3

 Fe
3+

), na úpravu oxidačných stupňov bolo použitých 0,5 g 

C6H8O6 a po 15 min. bola vzorka nanesená na sorbent DGA
®
Resin kondiciovaný 20 cm

3
 

6 mol·dm
-3

 HNO3. Na elúciu aktinoidov bol použitý roztok 0,03 mol·dm
-3

 H2C2O4 v 0,25 

mol·dm
-3

 HCl. Táto frakcia bola odparená na platni pri teplote 150 °C. Po odparení bola 

rozpustená v 20 cm
3
 4 mol·dm

-3
 HNO3 a bolo k nej pridaných 0,5 g NaNO2 na úpravu 

oxidačných stupňov. Takto upravená vzorka bola nanesená na kolónu naplnenú 

sorbentom AnaLig
®
Pu-02 gel, ktorý bol kondiciovaný 20 cm

3
 4 mol·dm

-3
 HNO3. Na 

elúciu sledovaných rádionuklidov boli použité elučné činidlá uvedené v Podkapitole 

4.5. Zdroje pre alfa-spektrometrické meranie boli pripravené podľa postupu uvedeného 

v Podkapitole 3.6. Preparáty boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s 
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označením 4D. Uvedená procedúra bola opakovane 7 krát aplikovaná na vzorky 

modelového rádioaktívneho koncentrátu. Namerané počty impulzov a vypočítané 

výťažky sú uvedené v Tabuľke 33a a 33b.  

 

Tabuľka 33a  Počty zaregistrovaných impulzov N(
237

Np) a N(
238

Pu) a vypočítané 

výťažky  

 
N(

237
Np) Y(

237
Np)±U(Y) 

[%] 

N(
238

Pu) Y(
238

Pu) ±U(Y) 

[%] 

I. 711 93,9 ± 7,0 749 98,8 ± 7,2 

II. 756 99,8 ± 7,3 754 99,6 ± 7,2 

III. 719 94,9 ± 7,1 737 97,3 ± 7,2 

IV. 742 97,9 ± 7,2 728 96,1 ± 7,1 

V. 699 92,2 ± 6,9 751 99,1 ± 7,2 

VI. 671 88,5 ± 6,8 667 88,0 ±  6,8 

VII. 709 93,6 ± 7,0 744 98,2 ± 7,2 

Priemerná hodnota Y ± ΔY  94,4 ± 3,1  96,7 ± 3,9 

 

Tabuľka 33b  Počty zaregistrovaných impulzov N(
239

Pu) a N(
241

Am) a vypočítané 

výťažky  

 
N(

239
Pu) Y(

239
Pu)±U(Y) 

[%] 

N(
241

Am) Y(
241

Am)±U(Y) 

[%] 

I. 1162 99,8 ± 5,9 1150 98,8 ± 5,8 

II. 1161 99,6 ± 5,9 1124 96,5 ± 5,8 

III. 1122 96,3 ± 5,8 1138 97,7 ± 5,8 

IV. 1148 98,6 ± 5,8 1153 98,9 ± 5,9 

V. 1144 98,2 ± 5,8 1170 100,4 ± 5,9 

VI. 1119 96,1 ± 5,8 1127 96,8 ± 5,8 

VII. 1114 95,6 ±  5,8 1164 99,9 ± 5,9 

Priemerná hodnota Y ± ΔY  97,7 ± 2,9  98,4 ± 2,4 

 

Na základe vypočítaných výťažkov, ktorých priemerné hodnoty sú pre každý 

sledovaný rádionuklid cca 95 %, môžeme považovať nami navrhnutú separačnú 

procedúru za vhodnú pre separáciu rádionuklidov z komplikovaných matríc akými sú 

kvapalné rádioaktívne odpady.  
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4.7.2 Reálne vzorky rádioaktívneho koncentrátu z JE 

Mochovce 

 Vhodnoť použitia navhnutej metódy bola testovaná na reálnych vzorkách 

rádioaktívnych koncentrátov z JE Mochovce dodaných pod interným označením 3662; 

4196 a 4842. K 20 cm
3
 vzorky bolo pridaných 20 µl štandardizovaného roztoku 

237
Np 

a 
238

Pu (A (
237

Np) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 μl; A (
238

Pu) = (0,325 ± 0,042) Bq v 100 

μl); 50 µl štandardizovaného roztoku 
239

Pu (A (
239

Pu) = (0,100 ± 0,007) Bq v 50 µl) a 

100 µl štandardizovaného roztoku 
241

Am (A (
241

Am) = (0,100 ± 0,007) Bq v 100 μl) pre 

sledovanie výťažkov. Vzorka bola podrobená úprave podľa Procedúry D uvedenej 

v Podkapitole 4.2. Na zakoncertovanie slúžil sorbent DGA
®
Resin a na separáciu bol 

použitý sorbent AnaLig
®

Pu-02 gel. Z každej reálnej vzorky bolo trikrát odobraných 20 

cm
3
, ktoré boli analyzované. V nasledujúcej Tabuľke 34 sú uvedené dosiahnuté 

výťažky.  

 

Tabuľka 34  Vypočítané výťažky Y(
237

Np); Y(
238

Pu); Y(
239

Pu) a Y(
241

Am) po separácii 

rádionuklidov z reálnych vzoriek rádioaktívnych koncetrátov z JE 

Mochovce  

Označenie vzorky 
Y (

237
Np) 

[%] 

Y (
238

Pu)  

[%] 

Y (
239

Pu)  

[%] 

Y (
241

Am)  

[%] 

89 98 84 99 

95 94 91 95 3662 

93 85 90 95 

Priemerná hodnota Y ± ΔY 92,3 ± 6,4 92,3 ± 6,4 88,3 ± 7,2 96,3 ± 5,7 

92 94 89 94 

86 89 76 97 4196 

88 86 81 92 

Priemerná hodnota Y ± ΔY 88,7 ± 1,8 89,7 ± 4,0 82,0 ± 9,7 94,3 ± 5,8  

87 96 92 93 

89 92 81 98 4842 

93 97 74 91 

Priemerná hodnota Y ± ΔY 89,7 ± 4,0 95 ± 4,0 82,3 ± 4,4 82,3 ± 5,3 
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Hodnoty merných aktivít sledovaných rádionuklidov boli pod úrovňou MDA, čo 

predstavuje 8·10
-4

 Bq. 

4.7.3 Vzorky NPL 

Vzorky boli dodané National Physical Laboratory v rámci medzinárdného 

medzilaboratórneho porovnávacieho merania s názvom NPL Environmental 

Radioactivity Proficiency Test Exercise 2013. Na analýzu sme použili vzorky s 

označením Alpha High (AH), ktoré obsahovali 
226

Ra, 
237

Np, 
238

Pu, 
241

Am a 
244

Cm 

v nosičovom roztoku 2 mol·dm
-3

 HNO3 boli analyzované navrhnutou metódou a aktivita 

rádionuklidov bola stanovené alfa-spektrometricky. 

1 cm
3
 vzorky NPL bol pridaný ku 19 cm

3
 5 mol·dm

-3
 HNO3. Z takto 

pripraveného roztoku sa na analýzu použil 1 cm
3
. Pre sledovanie rádiochemických 

výťažkov separačnej procedúry bolo k nemu pridaných 0,3944 Bq 
242

Pu a 0,3461 Bq 

243
Am. Ku vzorke bolo pridaných 0,5 g kyseliny askorbovej na úpravu oxidačných čísel 

a 1 cm
3
 Fe(NO3)3·9H2O (50 mg·cm

-3 
Fe

3+
). Po 15 min bola vzorka nanesená na kolónu 

naplnenú sorbentom DGA
®
 Resin kondiciovanú 20 cm

3
 6 mol·dm

-3
 HNO3. Aktinoidy 

boli z kolóny vyeluované použitím 20 cm
3
 roztoku 0,03 mol·dm

-3
 kyseliny šťaveľovej v 

0,25 mol·dm
-3

 HCl. Po separácii na sorbente AnaLig
®
Pu-02 gel opísanej v Podkapitole 

4.5 boli jednotlivé frakcie odparené pod IČ lampou a následne rozpustené v 6 cm
3 

1 

mol·dm
-3

 HCl a pripravené na alfa-spektrometrické meranie podľa postupu uvedeného 

v Podkapitole 3.6. Preparáty boli merané po dobu 60 000 s v komore detektora s 

označením 4D. Analýza bola podľa uvedeného postupu vykonaná dvakrát. 

V Tabuľke 35 sú uvedené merné aktivity rádionuklidov nachádzajúcich sa 

v dodaných vzorkách, ktoré deklaruje Národné fyzikálne laboratórium a nami 

vypočítané hodnoty merných aktivít sledovaných rádionuklidov, ktoré sú v zhode 

s certifikovanými hodnotami. 
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Tabuľka 35  Certifikované (a) a namerané hodnoty (b) merných aktivít rádionuklidov 

obsiahnutých vo vzorke AH 

Označenie 

vzorky 
Rádionuklid 

a ± U 

[Bq∙g
-1

]
a 

a ± U 

[Bq∙g
-1

]
b 

226
Ra   1,63 ± 0,02 nestanovované 

237
Np 15,12 ± 0,16 nestanovované 

238
Pu 16,77 ± 0,06 16,0 ± 0,9 

  17,7 ± 2,4 

241
Am   5,01 ± 0,02   4,5 ± 0,3 

    4,6 ± 0,3 

AH 

244
Cm 15,13 ± 0,06 12,9 ± 0,9 

 
  13,9 ± 0,8 

 

a
 Certifikované hodnoty, U – rozšírená neistota bola vypočítaná pre k = 1;  

b
 Nami namerané hodnoty, U – rozšírená neistota bola vypočítaná pre k = 2. 

 Ako je zrejmé z Obrázkov 49 a 50, sledované rádionuklidy prítomné vo vzorkách 

AH boli nami navrhnutou separačnou procedúrou úspešne odseparované.  

 

Obrázok 49  Alfa-spektrum 
241

Am, 
243

Am a 
244

Cm 

Pík 
241

Am je fitovaný v rozmedzí energií (5,367 ÷ 5,541) MeV; 

pík 
243

Am je fitovaný v rozmedzí energií (5,136 ÷ 5,339) MeV; 

pík 
244

Cm je fitovaný v rozmedzí energií (5,700 ÷ 5,907) MeV 
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Obrázok 50  Alfa-spektrum 
242

Pu a 
238

Pu 

Pík 
242

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (4,643 ÷ 4,930) MeV;  

pík 
238

Pu je fitovaný v rozmedzí energií (5,144 ÷ 5,531) MeV 

 

 Spoľahlivosť výsledkov nesmie byť určená jednoduchým spôsobom. Neistota 

výsledku je funkciou reprodukovateľnosti a opakovateľnosti dosiahnutých výsledkov, 

ako aj presnosti merania. 

 Presnosť získaných hodnôt môže byť stanovená internou kontrolou v laboratóriu, 

použitím certifikovaných štandardov. Avšak, stanovenie správnosti získaných 

výsledkov si vyžaduje vykonanie duplicitnej analýzy za použitia inej dostupnej metódy, 

vykonanie kontrolnej analýzy s použitím referenčnej matrice alebo účasťou 

v medzinárodnom medzilaboratórnom porovnávacom meraní. Medzinárodné 

porovnávacie štúdie sú považované za spoľahlivé a platné metódy pre dosiahnutie 

presných a správnych výsledkov. 

Aplikovaním navrhnutej separačnej procedúry na vzorky AH dodané Národným 

fyzikálnym laboratóriom boli dosiahnuté presné a správne výsledky, čím sa potvrdila 

spoľahlivosť metódy. Spolupráca vedcov a výmena informácií o vzorkách odpadov 

a rádioanalytických metódach používaných v rôznych laboratóriách dokáže zhodnotiť 

možnosť použitia daných metód, silné a slabé stránky jednotlivých metód a vytvára 

príležitosti pre zlepšenie, harmonizáciu, validáciu a nakoniec kvalifikáciu vybraných 

metód v rámci Európskeho spoločenstva. Medzinárodný charakter výskumných 

programov tiež vedie k väčšej dôvere a prijatiu použitých postupov a výsledkov analýz 

jednotlivých laboratórii inštitúciami, ktoré majú zodpovednosť za zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov, regulačným orgánom aj verejnou mienkou. 
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ZÁVER 

 Dizertačná práca je súhrnom výsledkov získaných štúdiom problematiky 

separácie dlhožijúcich alfa-rádionuklidov 
237

Np, 
238

Pu, 
239,240

Pu a 
241

Am zo vzoriek 

kvapalných rádioaktívnych odpadov produkovaných jadrovými zariadeniami. Téma ich 

separácie je aktuálna z dôvodu potreby znižovania objemu produkovaných odpadov, 

ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.  

Na základe experimentálne získaných výsledkov môžeme konštatovať tieto 

závery: 

(i) Kvapalné rádioaktívne odpady sú produktmi systému špeciálnych čističiek vôd, 

ktoré slúžia na úpravu chemických režimov. Tieto systémy sú založené na 

procesoch odparovania a iónovej výmeny. Kvapalné rádioaktívne odpady 

obsahujú hlavne použité regeneračné roztoky, kyselinu boritú a tiež rôzne 

saponáty (práčovenské vody). K významným monitorovaným rádionuklidom 

v týchto odpadoch patria aj nami sledované rádionuklidy 93Np, 94Pu a 95Am. 

Nevýhodou komerčne dostupných sorbentov je často sa prejavujúci vyšší 

negatívny vplyv neaktívnych zložiek analyzovanej matrice na efektivitu 

experimentu, preto je dôležitým krokom rádioachemickej analýzy 

zakoncentrovanie rádionuklidov vo vzorke. Úvodné experimenty boli vykonané 

s použitím modelového roztoku rádioaktívneho koncentrátu, ktorý bol pripravený 

v objeme 3 dm
3
 podľa chemického zloženia, ktoré uvádza ich producent. 

Primárne sa pre účel zakoncertovania používa zrážanie. V tejto dizertačnej práci 

sú uvedené optimalizovné podmienky zrážania s roztokom Fe(NO3)3·9H2O. 

Koncentrácia použitého roztoku Fe(NO3)3·9H2O bola na základe vyhodnotených 

výsledkov stanovená na 50 mg·cm
-3 

Fe
3+

. Fe
3+

 je schopný sa spoluzrážať len 

s redukovanými formami rádionuklidov, preto bolo ku vzorke na úpravu 

oxidačných stupňov pridaných 0,5 g NaNO2. Kvapalný rádioaktívny koncentrát 

je zásaditého charakteru, preto bolo nutné hodnota pH modelového roztoku 

upraviť na pH ≈ 13 prídavkom NaOH, čím bola dosiahnutá vyššia rozpustnosť 

boritanov. Rozhodli sme sa vynechať krok filtrácie a odstreďovania, aby sme 

predišli možným stratám v dôsledku neúplného vyzrážania sa 
238

Pu a 
237

Np z 

roztoku. Zdroje pre alfa-spektrometrické meranie boli pripravené spoluzrážaním 
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s nosičovým roztokom NdCl3 s koncetráciou 0,5 mg·cm
-3

 a merané na 

nízkopozaďovom polovodičovom detektore s kremíkovou povrchovou bariérou 

(Alpha 576a-ORTEC 919). Výťažky pre 
238

Pu sa pohybovali v rozmedzí (95,6 ÷ 

99,2) %, pre 
237

Np od 76,4 % do 99,4 %. 

(ii) Séria experimentov bola vykonaná aplikáciou už publikovanej metódy pre 

separáciu plutónia na vzorky destilovanej vody. Tieto modelové experimenty boli 

vykonané s cieľom štúdia chromatografického správania sa Pu a Np na sorbente 

AnaLig
®
Pu-02 gel od spoločnosti IBC Advanced Technologies, Inc. Modelová 

vzorka pozostávala z 20 cm
3
 destilovanej vody, ku ktorej bolo pridaných 20 μl 

štandardizovaného roztoku 
237

Np a 
238

Pu a 1 cm
3 

Fe(NO3)3·9H2O (50 mg·cm
-3

 

Fe
3+

). Na úpravu oxidačných stupňov (Pu do IV, Np stabilizované v V) bolo 

použitých 0,5 g NaNO2 ako uvádza Procedúra D. Takto pripravená vzorka 

nanesená na sorbent AnaLig
®
Pu-02 gel. Pre každý experiment bolo použitých 0,7 

g sorbentu AnaLig
®
Pu-02 gel. Prietok bol nastavený na 1 cm

3
·min

-1
 

a kontrolovaný počas celej doby separácie. Separácia bola vykonaná podľa 

postupu uvedeného v Podkapitole 3.6 na Obrázku 19 vypracovaného Dulanskou 

a kol. Touto metódou sa nám nepodarilo odseparovať plutónium a neptúnium, 

ktoré ostali zachytené na sorbente, bolo potrebné ich vyeluovať na čo nám 

poslúžila 0,3 mol·dm
-3

 HNO3. Aj použitím 9 mol·dm
-3

 HCl s prídavkom 15 % 

roztoku TiCl3 dochádzalo k súčasnej elúcii sledovaných rádionuklidov. 

(iii) Modelové experimenty boli taktiež vykonané s využitím destilovanej vody na 

sorbente BIO-RAD 1-X2 podľa metodiky vypracovanej Bajom a kol. (2007) 

opísanej v Podkapitole 3.6. Pre elúciu Pu bol zvolený čerstvo pripravený roztok 

NH4I v 9 mol·dm
-3

 HCl. Takmer 90 % Pu bolo z kolóny vyeluovaných použitím 

tohto činidla, zatiaľ čo Np ostalo zachytené na kolóne. Na jeho elúciu boli 

odskúšané rôzne elučné činidlá a potvrdilo sa, že najvhodnejším je roztok HCl 

s prídavkom 15 % TiCl3, ktorý bol použitý aj v predchádzajúcich experimentoch. 

Dokonca nebola potrebná úprava oxidačného stupňa neptúnia ako to udáva Bajo 

a kol. (2007) 

(iv) Vykonaním ďalších experimentov boli optimalizované podmienky separácie na 

sorbente AnaLig
®
Pu-02 gel. Bol študovaný vplyv koncentrácie HCl, koncentrácie 

NH4I a vplyv objemu použitého elučného činidla na výťažok 
238

Pu.Tieto 

experimenty zahŕňali aj štúdium vplyvu objemu 9 mol·dm
-3

 HCl a vplyv 
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koncentrácie 15% roztoku TiCl3 na výťažok 
237

Np. Optimalizovaná separačná 

procedúra bola aplikovaná na modelové vzorky rádioaktívneho koncentrátu. 

(v) Na základe výsledkov získaných aplikáciou optimalizovanej separačnej 

procedúry na modelové vzorky rádioaktívneho koncentrátu, bola nutná aplikácia 

dodatočných čistiacich krokov. Pre tento účel bol použitý sorbent DGA
®
Resin od 

spoločnosti Eichrom Industries, LLC. Aktinoidy boli zo sorbentu DGA
®
Resin 

vyeluované použitím roztoku 0,03 mol·dm
-3

 H2C2O4 v 0,25 mol·dm
-3

 HCl. 

Začlenením kroku zakoncertovania s použitím tohto sorbentu sme získali frakcie 

dostatočne čisté na meranie, finálne dočisťovanie už nebolo potrebné. 

(vi) Optimalizovanou separačnou procedúrou boli analyzované vzorky reálneho 

rádioaktívneho koncentrátu pochádzajúceho JE EMO. Potvrdilo sa, že nami 

navrhnutá separačná procedúra je vhodná pre separáciu amerícia, neptúnia 

a plutónia aj zo vzoriek s vysokým obsahom solí. Dokonca aj pre vzorky 

s vysokým obsahom železa, na prítomnosť ktorého sú citlivé mnohé v súčasnosti 

používané extrakčno-chromatografické materiály. Radiohemická analýza 

s použitím sorbentu AnaLig
®
Pu-02 gel skracuje čas separácie v porovnaní 

s inými bežne používanými metódami akou je napríklad extrakcia v systéme-

kvapalina-kvapalina a na analýzu postačuje aj malý objem vzorky. Túto 

separačnú procedúru je možné kombinovať s inými metódami a vyvinúť tak 

systém metód separácií pokrývajúci celú škálu rádionuklidov prítomných nielen 

vo vzorkách rádioaktívnych odpadov. 

(vii) V rámci medzinárodného medzilaboratórneho porovnávacieho merania bola nami 

navrhnutá separačná procedúra aplikovaná aj na vzorky AH dodané National 

Physical Laboratory. 
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SÚHRN 

 Informácie o prítomnosti dlhožijúcich a rádiotoxických alfa-, beta- a gama-

emitujúcich rádionuklidoch v rádioaktívnych odpadoch z jadrovo-energetických 

zariadení sú kritickým parametrom pre spoľahlivú kategorizáciu odpadov v súlade 

s platnými predpismi. V prípade povrchového úložiska sú pre alfa-emitujúce 

rádionuklidy platné nižšie limity ako pre beta- a gama-emitujúce rádionuklidy z dôvodu 

ich dlhej doby polpremeny a vysokej rádiotoxicite. Preto je dôležité disponovať 

spoľahlivými rádiochemickými a rádioanalytickými procedúrami pre zabezpečenie 

výsledkov s vysokou presnosťou. 

Keďže na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 

musí producent rádioaktívnych odpadov deklarovať 19 významných  rádionuklidov 

v odpadoch pred ich uložením na RÚ RAO bolo cieľom predkladanej dizertačnej práce 

vyvinúť vhodnú separačnú procedúry pre aktinoidy nachádzajúce sa v rádioaktívnych 

odpadoch. Zamerali sme sa na separáciu minoritných aktinoidov, ktoré vznikajú 

aktiváciou v jadrovom palive. Minoritné aktinoidy, ku ktorým patria izotopy 
237,239

Np, 

238-242
Pu, a 

241,243
Am sú z hľadiska potenciálneho ohrozenia vonkajším ožiarením 

zaradené do I. triedy rádiotoxicity. 93Np, 94Pu a 95Am sú tri za sebou nasledujúce 

aktinoidy, ktoré patria do skupiny dlho žijúcich alfa-častice emitujúcich rádionuklidov.  

Metóda bola vyvinutá pre rádioaktívne koncentráty, ktoré patria z hľadiska 

ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľstva k najviac rizikovým, pretože 

predstavujú (85 ÷ 90) % z celkovej produkcie kvapalných rádioaktívnych odpadov 

z jadrovo-energetických zariadení.  

Úvodné experimenty zamerané na zakoncertovanie rádionuklidov zo vzoriek 

boli vykonané s použitím destilovanej vody, po výbere vhodnej metódy zakoncetrvania 

s Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm
-3

 Fe
3+

) a optimalizovania podmienok boli analyzované 

vzorky modelového roztoku rádioaktívneho koncentrátu pripraveného v objeme 3 dm
3
 

podľa chemického zloženia rádioaktívnych koncentrátov pochádzajúcich z JE EMO 

a JE EBO. Rádioaktívny koncentrát z chemického hľadiska patrí medzi najviac 

komplikované matrice. Obsahuje hlavne použité regeneračné roztoky (HNO3, KOH, 

NaOH), technické zlúčeniny odstránené regeneráciou, taktiež obsahuje kyselinu boritú s 

koncentráciou boritanov až do 100 g·dm
-3

. Medzi rádionuklidy prítomné v týchto 



 

128 

 

odpadoch patria štiepne produkty (
90

Sr, 
137

Cs, 
106

Ru, 
125

Sb, 
99

Mo, 
99

Tc, atď.), produkty 

aktivácie konštrukčných materiálov technologických zariadení (
60

Co) a aktinoidy. 

 Roztok rádioaktívneho koncentrátu má zásaditý charakter (hodnota pH = 11). 

Hodnota pH modelového roztoku bola upravená na pH ≈ 13 prídavkom NaOH, čím 

bola dosiahnutá vyššia rozpustnosť prítomných boritanov. 

 Stanovenie rôznych alfa-, beta- a gama-emitujúcich rádionuklidov prítomných 

v rádioaktívnych odpadoch z jadrovo-energetických zariadení predstavuje zložitý 

proces, počnúc odberom vzoriek až do dosiahnutia konečného výsledku. Tento proces 

zahŕňa niekoľko krokov, ako je napríklad mineralizácia a rozpustenie vzorky, 

rádiochemická separácia rádionuklidov potrebných pre meranie, príprava vhodného 

zdroja pre meranie, kalibrácia meracieho zariadenia, a nakoniec samotné meranie. Pre 

každý zo spomenutých krokov je známych a dostupných niekoľko analytikých techník. 

 Rádiochemická separácia môže byť vykonaná extrakciou v systéme kvapalina-

kvapalina, iónovýmennou chromatografiou alebo extrakčnou chromatografiou. Pre 

separáciu alfa-emitujúcich rádionuklidov zo vzoriek kvapalných rádioaktívnych 

odpadov bola vybraná metóda extrakčnej chromatografie s použitím sorbentu 

založeného na technológii molekulového rozpoznávania, AnaLig
®
Pu-02 gel. Tento 

sorbent bol špeciálne syntetizovaný spoločnosťou IBC Advanced Technologies, Inc. pre 

selektívnu separáciu plutónia v oxidačnom čísle IV. Na úpravu plutónia do 

požadovaného oxidačného stupňa bol použitý NaNO2. Pu(IV) vytvára v prostredí HNO3 

hexanitrátový komplex, je to záporne nabitý dusičnanový komplex, [Pu(NO3)6]
2-

, ktorý 

je zachytávaný na kolóne. Pre druhý sledovaný rádionuklid, neptúnium je typické 

oxidačné číslo V, v ktorom ho nie je možné extrahovať na akomkoľvek dostupnom 

iónovýmennom-chromatografickom materiáli, preto je nutná jeho redukcia do 

oxidačného čísla IV. Avšak, v tejto dizertačnej práci, som využila práve skutočnosť, že 

najbežnejším oxidačným stupňom neptúnia je V, v tomto oxidačnom čísle a v médiu 

koncentrovanej kyseliny dusičnej vytvára silné komplexy, [Np(NO3)6]
-
, ktoré sú 

schopné sorbovať sa na sorbente AnaLig
®
Pu-02 gel. Najbežnejším oxidačným číslom 

amerícia vo vodných roztokoch je III. Keďže Am(III) netvorí aniónové komplexy v 

médiu 8 mol·dm
-3

 HNO3
 
výsledkom je jeho nezachytenie sa na kolóne. Fe(III) taktiež 

netvorí komplexy v 8 mol·dm
-3

 HNO3., v tomto oxidačnom čísle sa na sorbente 

AnaLig
®
Pu-02 gel nezachytáva. Znalosti o oxidačných stupňoch predstavovali základ 

pre vývoj separačnej procedúry a pre výber vhodných elučných činidiel.  
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Na odstránenie dusičnanov z kolóny bolo použitých 20 cm
3
 9 mol·dm

-3
 HCl a 

následne bolo eluované Pu použitím 0,1 mol·dm
-3

 v 7 mol·dm
-3

. Jodidový anión v 

koncentrovanej HCl je schopný redukovať štvormocné Pu do oxidačného stupňa III, 

ktoré sa už na kolóne nezadržiava. Np je z kolóny vyeluované použitím 9 mol·dm
-3

 HCl 

s prídavkom 1 cm
3
 15 % TiCl3, keďže tvorí s koncentrovanou HCl negatívne nabité 

komplexy. 

Podmienky vyvinutej separačnej procedúry boli optimalizované na modelových 

vzorkách kvapalných rádioaktívnych odpadov a následne bola procedúra aplikovaná na 

reálne vzorky ráadioaktívnych koncentrátov dodaných z EMO pod označením 3662; 

4196 a 4842.  

Z dôvodu komplikovanosti matrice bol zavedený ďalší krok zakoncentrovania 

s použitím sorbentu DGA
®
 Resin od spoločnosti Eichrom Technologies, LLC. Tento 

sorbent bol syntetizovaný na zakoncentrovanie a separáciu rádionuklidov prítomných 

v matrici v oxidačnom čísle III a IV. Na úpravu oxidačných stupňov bolo použitých 0,5 

g C6H8O6 a po 15 min bola vzorka nanesená na sorbent DGA
®
Resin kondiciovaný 20 

cm
3
 6 mol·dm

-3
 HNO3. Kyselina askorbová zabezpečila redukciu katiónov Fe

3+
 do 

oxidačného stupňa II. Keď je Fe
2+

 spätne oxidované do oxidačného stupňa III, dochádza 

ku redukcii Pu(IV) na Pu(III). V tomto oxidačnom stupni vykazuje plutónium vysokú 

afinitu voči sorbentu DGA
®
Resin. Rovnako aj amerícium sa na sorbente DGA

®
Resin 

zachytáva v oxidačnom stupni III. Na elúciu aktinoidov zo sorbentu bolo použitých 20 

cm
3
 roztoku 0,03 mol·dm

-3
 kyseliny šťaveľovej v 0,25 mol·dm

-3
 HCl. 

 K bežne aplikovaným meracím technikám v rádioachmickej analýze patrí alfa- 

a gama-spektrometria, scintilačná spektrometria pre stanovenie beta-emitujúcich 

rádionuklidov a hmotnostná spektrometria. Pre účel stanovenia sledovaných alfa-

emitujúcich rádionuklidov bol v predkladanej dizertačnej práci použitý polovodičový 

alfa-spektrometer s povrchovou kremíkovou bariérou. 

 Nami navrhnutá separačná procedúra bola aplikovaná na vzorky NPL dodané 

Národným fyzikálnym laboratóriom s certifikovanými hodnotami špecifických aktivít 

sledovaných rádionuklidov v rámci NPL Environmental Radioactivity Proficiency Test 

Exercise 2013. Na základe zhodnotenia získaných výsledkov môžeme považovať 

navrhnutú procedúru za spoľahlivú, poskytuje presné a správne výsledky a je ňou 

možné analyzovať nielen vzorky kvapalných rádioaktívnych odpadov.  
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SUMMARY 

 Information about inventory of long lived and radiotoxic alpha-, beta- and 

gamma-emitting radionuclides present in radioactive waste from Nuclear Power Plants 

is a critical parameter for a reliable categorisation of the waste in compliance with the 

existing disposal site regulations. In the case of a near surface disposal facility the 

accepted activity limits for alpha-emitting radionuclides are lower than those for beta- 

and gamma-emitting radionuclides, due to the long half-life and higher radiotoxicity of 

the alpha-emitters. Therefore, it is very important to have access to reliable 

radiochemical and radioanalytical procedures which provide results with a high 

accuracy.  

On the based of regulations of Nuclear Regulatory Authority of Slovak 

Republic, every producer of radioactive waste has to declare 19 important radionuclides 

in wastes before their final storage in the National Radioactive Waste Repository. The 

aim of this dissertation was to develop suitable separation procedure for actinides 

present in radioactive wastes. We focused on the separation of minor actinides which 

arise by activation of nuclear fuel. Minor actinides, which include the isotopes 
237,239

Np, 

238-242
Pu, and 

241,243
Am, are in terms of potential threats to external irradiation are 

included in the 1
st
 class of radiotoxicity. 93Np, 94Pu and 95Am are three consecutive 

actinides, which belong to the group of long-lived and alpha-particle emitting 

radionuclides. 

Method was developed for radioactive concentrates, which are in terms of 

threats to the environment and public health the most risky because they represent (85 ÷ 

90) % of the total production of liquid radioactive wastes from nuclear facilities. 

Initial experiments were focused on preconcentration of radionuclides from the 

samples were performed using distilled water, after a selection of suitable method of 

preconcentration with Fe(NO3)3·9H2O (10 mg·cm
-3

 Fe
3+

) and optimized conditions, 

model samples of radioactive concentrate were analyzed, model solution of radioactive 

concentrate in volume of 3 dm
3
 was prepared according to the chemical composition of 

radioactive concentrates coming from NPP Mochovce and NPP Bohunice. From the 

chemical point of view, radioactive concentrates are among the most complicated 

matrix. Radioactive concentrate contains mainly used regeneration solutions (HNO3, 
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KOH, NaOH), technical compounds removed by regeneration, also boric acid with 

concentration of borates up to 100 g·dm
-3

. 

Among the radionuclides present in the wastes include fission products (
90

Sr, 

137
Cs, 

106
Ru, 

125
Sb, 

99
Mo, 

99
Tc etc.), activation products of the construction materials of 

technology equipment (
60

Co) and actinides.  

Radioactive concentrate solution has basic in nature (pH = 11). The pH of the 

model solution was adjusted to pH ≈ 13 by addition of NaOH to achieve a higher 

solubility of the present borates. 

The destructive measurement of the different alpha-, beta- and gamma-emitting 

radionuclides present in the radioactive waste arising from Nuclear Power Plants 

implies a complex process starting with the sampling up to obtaining the final result. It 

includes several steps such as mineralisation or dissolution of the sample; radiochemical 

separation of the radionuclide needed for measurement; in some cases the preparation of 

the appropriate geometry for the measurement of the radiation; calibration of the 

measurement equipment; and finally the measurement itself. For each one of these steps 

different analytical techniques are available.  

The radiochemical separation can be based on liquid-liquid extraction, ion 

exchange chromatography, precipitation, extraction chromatography, etc. 

 For the separation of alpha-emitting radionuclides from liquid radioactive wastes 

was selected method of extraction chromatography using a sorbent based on molecular 

recognition technology, AnaLig
®
Pu-02 gel. This sorbent was synthesized by IBC 

Advanced Technologies, Inc. for the selective separation of plutonium in the oxidation 

state IV. To adjust the oxidation state of plutonium to IV was used NaNO2. Pu(IV) 

forms in HNO3 hexanitrate complexes, it is negatively charged nitrate complex, 

[Pu(NO3)6]
2-

, which is retained on the column. The typical valence for the second 

monitored radionuclide, neptunium is V, which is not possible to extract by using any 

available ion exchange chromatographic material, therefore it is necessary to reduce its 

oxidation state to IV. However, in this dissertation I used the fact that the most common 

oxidation state of plutonium is V, in this oxidation state in the medium of concentrated 

nitric acid forms a strong complexes, [Np(NO3)6]
-
, which are capable of the sorption 

onto the column of sorbent AnaLig
®
Pu-02 gel. The most common oxidation state of 

americium in aqueous solution is III. Whereas, Am(III) does not form anionic 

complexes in the medium of 8 mol·dm
-3

 HNO3
 
is the result of the flow-through. Fe(III) 



 

132 

 

also does not form complexes in the medium of 8 mol·dm
-3

 HNO3, in this oxidation 

state is not captured on the column.Knowledge about the oxidation states is a basis for 

the development of separation procedure and the selection of the appropriate elution 

agents. 

For the removal of nitrates from the column 20 cm
3
 of 9 mol·dm

-3
 HCl were 

used, plutonium was eluted by using 0,1 mol·dm
-3

 NH4I in 7 mol·dm
-3

 of HCl. The 

iodide anion in concentrated HCl is able to reduce Pu(IV) to Pu(III), in this oxidation 

state is not retained on the column. Neptunium is eluted from the column by using 9 

mol·dm
-3

 HCl with addition of 1 cm
3
 15 % TiCl3, with concetrate HCl form negatively 

charged complexes. 

Conditions of developed separation procedure were optimized using models 

samples of liquid radioactive concetrate and then were applied to real samples of liquid 

radioactive concetrates supplied by NPP Mochovce under the designation 3662; 4196 

and 4842. zu 

Due to the complexity of the matrix, I dedicated to introduce the next step of 

preconcentration using sorbent DGA
®
 Resin from Eichrom Technologies, LLC. This 

sorbent was synthesized for for concentration and separation of radionuclides present in 

the matrix in the III and IV oxidation states. To adjust the oxidation states I used 0,5 g 

of C6H8O6 and after 15 min sample was loaded onto the column filled by DGA
®
Resin, 

which was conditioned by 20 cm
3
 of 6 mol·dm

-3
 HNO3. Ascorbic acid was used to ensure 

the reduction of Fe
3+

 cations to Fe
2+

. When Fe
2+

 is oxidized back to the oxidation state 

III, there is the reduction of Pu(IV) to Pu(III). In this oxidation state is plutonium 

capltured on the column. As well as americium is captured on the sorbent DGA
®
Resin 

in oxidation state III. For the elution of actinides 20 cm
3
 of solution of 0,03 mol·dm

-3
 

H2C2O4 in 0,25 mol·dm
-3

 HCl were used. 

Measurement techniques commonly applied are alpha- and gamma- 

spectrometry, beta-scintillation counting, mass spectrometry, etc. For the purpose to 

determine the monitored alpha-emitting radionuclides was in this dissertation used 

a semiconductor alpha-spectrometer with silicon surface barrier. 

 Developed separation procedure was applied on te sample of NPL supplied by 

National Physical Laboratory with the certified values of specific activities of monitored 

radionuclides within the framework of NPL Environmental Radioactivity Proficiency 

Test Exercise 2013. According to the obtained results presented in this dissertation, the 
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developed separation procedure is reliable and provides precise and accurate results, it 

can be used not only for analysis of liquid radioactive wastes. 
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