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Abstract 

The aim of this work was to test the modified method suitable for the separation of 

isotopes of uranium and thorium samples of rocks, including gold ore and gold concentrate 

using of extraction chromatography method, after digestion of the sample, concentrating, 

separate the isotopes of uranium and thorium isotopes to prepare sources for the measurement 

of alpha spectra. 

Samples of rocks, gold ore and gold concentrate were digered in microwave 

decomposition in the environment of hydrogen peroxide and concentrated nitric acid. For the 

separation of uranium and thorium the vacuum box with cartridges DGA Resin and Resin
®
 

UTEVA (Triskem International, France) was used. Both sorbents allow separation of uranium 

from thorium. The results confirmed that the both sorbents give the same results within 

expanded uncertainty. 

The mass activity of monitored uranium and thorium radioisotopes was determined by 

alpha spectrometry method. The yields of separation were determined using uranium-232 as a 

tracer radionuclide; the activity of 
232

U was 0.1438 Bq. Alpha spectra were measured on the 

Alpha spectrometer EG & G ORTEC 576A with the software MAESTRO, MCA Emulator 

and Gamma Vision-32 for Windows, USA. 

Mass activities of radionuclides were converted to mass concentration of isotopes 
238

U, 
234

U, 
232

Th, 
230

Th and 
228

Th. The highest concentration of 
238

U was sampled in granodiorite 

(Tunnel S-XIV-2, southwards, mining of Cu ore, not working there since 1990), where 

m(
238

U) = (0.81  0.09) mgkg
-1

 (DGA Resin) and m(
238

U) = (0.90  0.09) mgkg
-1

 (UTEVA
®
 

Resin), as well as m(
232

Th) = (18.8  1.7) mgkg
-1

 (DGA Resin) and m(
232

Th) = (17.8  1.5) 

mgkg
-1

 (UTEVA
®
 Resin). 

In other samples of rocks, gold ore and gold concentrates have specific masses of isotopes 

of uranium and thorium two-to ten-folds lower. It can be concluded that the rocks, gold ores and 

concentrates of gold from the "Rozalia" mine contain lower concentrations of uranium several 

times against the mean abundance of uranium in the Earth's crust (~3 ppm), presence of thorium 

in these samples is comparable or lower to its abundance in the Earth’s crust (~8 ppm). 

Keywords: natural uranium, thorium, extraction chromatography, alpha spectrometry, 

tracer techniques 
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 Štiavnicko-Hodrušský stratovulkán (Sitno a okolie) je známy svojim zrudnením. Je bohatý 

na žily farebných kovov, obsahujúce predovšetkým meď, zinok, olovo, striebro a zlato. 

Baníctvo sa na území dnešnej Banskej Štiavnice rozvíjalo už v období keltského osídlenia [1]. 

Tento región je už od stredoveku známy svojou ťažbou hlavne striebra a zlata. Najznámejšie 

bane sa nachádzali v Banskej Štiavnici (historické názvy Selmecbánya; Schemnitz) [2], menej 

známa, ale nie menej významná, bola ťažba strieborných a zlatých rúd v Hodrušskej doline. 

Zlaté zrudnenie hodrušškej doliny skúmali rôzni autori, nedávno napríklad Šály a Prcúch [3], 

Jeleň a spoluat. [4] , Smolka [5], Koděra so spoluaut. [6, 7]. 

Zlatonosná oblasť dnešných Štiavnických vrchov sa formovala v terciéri. Rozsiahla 

vulkanická činnosť pred 25 – 10 miliónmi rokov modelovala reliéf tokov, z ktorých sa na 

tektonických puklinách vulkanických masívov vytvorili kremenné zlatonostné 

a polymetalické žily v Banskej Štiavnici a Banskej Hodruši. Až po intenzívnych tektonických, 

zvetrávacích a denundačných procesoch sa niektoré z týchto zlatonosných ložísk dostali 

bližšie k povrchu alebo až na povrch a stali sa významnou surovinovou základňou nielen 

vtedajšieho Uhorska, ale aj celej Európy. 

V Hodrušskej doline sa zlato a striebro ťažilo už od stredoveku. Obsah zlata dosahoval 

napríklad v prieskumnej štôlni Terézia až 193 g Au t
-1

 a 4261 g Ag t
-1

 [4].  

Ťažobná banská činnosť na bani Rozália 

Prvý záznam o tejto žile sa objavila v zápisnici z prehliadky štôlne Hilfgottes (Božia pomoc), 

ako ju vtedy nazývali, z 18. februára 1630. Ústie štôlne sa nachádzalo v závere Hodrušskej 

doliny, v mieste zvanom Höllgrund (Peklisko), v blízkosti hrádze „starého tajchu“. V tejto 

zápisnici bolo poznamenané, že čelba sleduje medenú žilu s nízkym obsahom zlata a striebra. 

V 20. storočí sa niekoľko krát pokúsili pokračovať v ťažbe rúd z tejto žily. Ďalšie prípravné 

práce najmä na úrovni Dolnej štôlne Rozália sa začali až po roku 1947. V závere roku 1950 

bola v Hodruši ukončená stáročná ťažba Au-Ag rúd a od januára 1951 na bani Rozália začala 

ťažba medených rúd [8].  

Vstupná horizontálna šachta do bane Rozália sa nachádza v závere Hodrušskej doliny za 

Horným hodrušským jazerom (GPS: 48° 27’22.99"‘ S; 18° 51' 06.28'' V; 608 m. n. m.). Žila 

Rozália je smerne rozfáraná v dĺžke 2,5 km a po úklone nad 45°, maximálne do 60°. Bilančné 

zrudnenie je vyvinuté v siedmich rudných stĺpoch. Vertikálne je ložisko otvorené I. úklonnou 

šachtou vyhĺbenou v roku 1956 z úrovne Dolnej štôlne Rozália (580 m n. m.) na VIII.. obzor, 

ktorý výškovo zodpovedá Hodrušskej dedičnej štôlni (390 m n. m.). Pri úklone 45° je úklonná 

hĺbka šachty 280 m. Z nej boli postupne rozfárané I. až VIII. obzory [8]. 

V rokoch 1958 – 1964 bola z VIII. na XIV. obzor (úroveň Voznickej dedičnej štôlne, 233 

m n. m.) vyhĺbená II. úklonná šachta. Jej úklonná hĺbka je 240 m. Postupne sa z nej rozfárali 

IX. až po XIV. obzor [8].
 
 

Počas 40-ročnej ťažby medených rúd na bani Rozália vyrazili približne 70 km dlhých 

banských diel. Za celé obdobie ťažby žily Rozália v rokoch 1951 – 1990 z nej vyťažili 

1 863 832 t rudy s priemernou kvalitou 0,74% medi a vo flotačnej úpravni závodu z nej 

vyrobili 58 670 t koncentrátu s priemernou kvalitou 21,66% CU, čo predstavuje 12 709 t 

kovovej medi. Významná kapitola hodrušského baníctva – ťažba Cu rúd zo žily Rozália bola 

definitívne ukončená po takmer 40-ročnej intenzívnej baníckej činnosti 31.10.1990 [8]. 

Od začiatku 70. rokov 20. storočia sa geologicko-prieskumná činnosť banského závodu 

zamerala na vyhľadávanie polymetalických (Pb, Zn, Cu) rúd v bezprostrednom okolí žily 

Rozália. Prieskumané boli žily Bakali a Medená, ako aj na dva polymetalické impregnačné 

žilníky. Celkove prieskum overil zásoby 5,922 mil. t polymetalických rúd s priemerným 

celkovým obsahom kovov Pb, Zn, Cu 1,89% [8]. 

Po politických zmenách v rokoch 1989 – 1990 bol celý zámer ťažby a spracovávania 

chudobných polymetalických rúd v Česko-Slovensku zastavený, a tým aj banský závod 
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Rudných baní v Hodruši-Hámroch začlenený do prvej etapy likvidovaných závodov [8]. 

Napriek tomuto vládnemu rozhodnutiu vedenie banského závodu pokračovalo v ťažbe 

polymetalických rúd. 

V rokoch 1990 – 1991 pracovníci Geologického prieskumu š. p. Špišská Nová Ves 

objavili v severnej časti dobývacieho priestoru  bane Rozália nové drahokovovo-

polymetalické ložisko. Od 1.1.1991 vstúpilo do platnosti Nariadenie Hlavného hygienika SR 

o vyradení baníkov z podzemia pre naplnenie expozičnej doby na ionizujúce žiarenie. 

Z podzemia museli byť vyradení všetci pracovníci, ktorí tam odpracovali viac ako 2100 

zmien [8].  

Ťažba a spracovanie polymetalických rúd boli z ekonomických dôvodov v decembri 1991 

zastavené. Za uvedené obdobie z ložiska vyťažili 62 137 t rudy s priemerným sumárnym 

obsahom 3,24% kovov Pb, Zn, Cu. Závod v roku 1991 z dôvodu výrazného poklesu cien 

farebných kovov musel byť ťažba zastavená. Od januára 1992 závod mohol prejsť na nový, 

ekonomicky zaujímavý výrobný program, akým bol prieskum, otvárka a následná ťažba Au, 

Ag, Pb, Zn, Cu rúd v severnej časti bane Rozália [8]. 

Významným míľnikom v rozvoji hodrušského baníctva bola privatizácia Banského 

závodu, ktorý patril pod Rudné bane, š. p. Banská Bystrica. Ďalšiu banskú činnosť už 

3.3.1993 rozvíja Slovenská banská, spol. r. o. Hodruša-Hámre. 

Objav nového ložiska zlatých rúd koncom roka 1990 inicioval ďalšie geologicko-

prieskumné práce a bol vyrazený viac ako 1 km dlhý prekop. Do konca roku 1992 bolo 

ložisko otvorené. Za obdobie rokov 1991 – 2010 boli počas ťažby drahokovovo-

polymetalických rúd dosiahnuté nasledovné parametre: - ťažba nerastnej suroviny: 675 000 t; 

- priemerná kvalita nerastnej suroviny na kov Au: 8 g t
-1

; na kov Ag: 6 g t
-1

; - na kovy Pb, 

Zn, Cu: 0,5%. Počas celého 60-ročného obdobia aktívnej banskej činnosti bolo z hlbín bane 

Rozália celkom vyťažených viac ako 2,5 mil. ton medených, polymetalických (Pb, Zn, Cu) 

a drahokovovo-polymetalických (Au, Ag, Pb, Zn, Cu) rúd, čím je považovaná za najväčšiu 

baňu v celej histórii hodrušského baníctva [8].  

Prítomnosť radónu v bani Rozália 

V rokoch 1982 – 1990 sa uskutočnilo meranie pracovných úrovní radónu v rudných 

baniach Slovenskej republiky. Pri tomto prieskume Ragan zistil, [9] že v Rudných baniach 

Banská Bystrica, závod Hodruša-Hámre bola nameraná v r. 1983 pracovná úroveň [10] 

8,5210
4
 MeVdm

-3
 a v roku 1990 11,2210

4
 MeVdm

-3
, čo 3-násobne prevyšuje hodnotu NPK 

(najvyššia prípustná koncentrácia), ktorá v sledovanom období mala definovanú hodnotu 

410
4 MeVdm

-3
. Toto 3-násobné prekročenie úrovne NPK nás viedlo k zamysleniu, či to nie 

je spôsobené vyššími koncentráciami uránu a tória v bani Rozália. 

Rádiochemická analýza hornín, zlatých rúd a koncentrátov zlata z bane Rozália 

 Cieľom práce bolo otestovať modifikovanú metódu na separáciu izotopov uránu a tória zo 

vzoriek hornín, vrátane zlatých rúd a zlatého koncentrátu metódou extrakcie na tuhej fáze 

(SPE), po digerovaní vzorky a zakoncentrovaní, oddeliť izotopy uránu od izotopov tória 

a pripraviť zdroje na spektrometriu alfa [11]. Popis vzoriek je uvedený v Tabuľke 1. 

Vzorky hornín a zlatej rudy boli rozomleté (na Ústave laboratórneho výskumu 

geomateriálov Prírodovedecká fakulta Univ. Komenského) a koncentrátu zlata) a digerované 

v zariadení na mikrovlnový rozklad v prostredí peroxidu vodíka a koncentrovanej kyseliny 

dusičnej. Na separáciu uránu a tória bol použitý vákuový box s kolonkami (cartridge) DGA 

Resin a UTEVA
®

 Resin (Triskem International, Francúzsko, vyvinuté Eichrom Technologies 

LLC, USA), obidva sorbenty umožňujú prakticky rovnako efektívne separovať urán od tória, 

pričom DGA Resin je primárne používaný v rádiochémických metodikách na stanovenie Am. 
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Tabuľka 1. Lokalizácia geologických vzoriek a ich špecifikácia z bane Rozália, odobrané 

v novembri 2011. (Vzorky 2 – 7 sú z produktívnej časti bane).
* 

Vzorka 

č. 
Špecifikácia vzorky 

1. Granodiorit, miesto odberu – sledná chodba S-XIV-2 (juh), prekop do nadložia pri 

meračskom bode č. 21. V tejto časti bane, kde sa dobývali Cu rudy sa nepracuje od 

roku 1990. 

2. Andezit, miesto odberu - pri elektrickej rozvodni na XV. obzore, meračský bod č. 

V 102. 

3. Kremito-dioritový porfír (dacit), mesto odberu – čelba smernej chodby XVIII. 

obzor východ, bezprostredne pri jej zaústení od prístupovej úpadnice. 

4. Rudná žilovina, miesto odberu – XIV. obzor východ, severná vetva, dovrchná 

chodba nad meračským bodom V 51. 

5. Rudná žilovina, miesto odberu – prekop P-XV-V, prekop smerom na sever. 

6. Rudná žilovina, miesto odberu – XIV. obzor východ, južná vetva, čelba chodby 

v komíne. 

7. Rudná žilovina, miesto odberu – prekop P-XV-P, v páse prekop do podložia. 

8. Zlatý koncentrát (16.3.2012, označenie K1 -107). 

9. Zlatý koncentrát (22.3.2012, označenie K1 -1124). 

10. Zlatý koncentrát (24.3.2012, označenie K1 -131). 
*
 Vzorky odobral RNDr. Michal Veselý, Slovenská banská, s. r. o. 

Príprava vzorky 

Digerovanie týchto vzoriek sa uskutočňovalo v zariadení na mikrovlnový rozklad (Ethos - 

Advanced Microwave Labstation, Milestone). Do každej patróny bolo navážených 2 g 

vzorky, ku ktorým bolo následne pridaných 15 cm
3
 koncentrovanej kyseliny dusičnej a 200 µl 

peroxidu vodíka. Digerované vzorky boli prenesené do centrifugačných skúmaviek 

a v centrifúge bola oddelená vodná zložka od pevnej zložky. Vodná zložka bola prefiltrovaná 

cez filtračný lievik (typ papiera) a táto prefiltrovaná zložka bola použitá na separáciu. 

Separácia vzoriek 

Separácia na DGA Resin 

Na separáciu na DGA
®
 Resin sa použila 5 M kys. dusičná; k vzorke sa pridalo 0,144 Bq 

stopovacieho rádionuklidu 
232

U, 20 mg Fe
3+

 a 0,5 g kyseliny askorbovej; cartridge so 

sorbentom na DGA
®
 Resin sa umiestnil do podtlakového systému; DGA

®
 Resin sa na 

začiatku kondicioval 10 cm
3
 6 M HNO3 (rýchlosť prietoku 1 cm

3
 min

-1
); na sorbent sa 

naniesla vzorka (rýchlosť prietoku 1 cm
3
 min

-1
); sorbent sa premyl 2 x 5 cm

3
 5 M HNO3 

(rýchlosť prietoku 1 cm
3
 min

-1
); sorbent sa premyl 20 cm

3
 0,1 M HNO3; odobrala sa U frakcia 

(rýchlosť prietoku 1 cm
3
 min

-1
); sorbent sa premyl 10 cm

3
 6 M HCl. (rýchlosť prietoku 1 cm

3
 

min
-1

); sorbent sa premyl 20 cm
3
 0,03 M C2H2O4 v 0,25 M HCl a odobrala sa Th frakcia. 

Frakcie boli zachytené a následne odparené pod IČ lampou do minimálneho objemu. 

Separácia na UTEVA Resin 

Na separáciu na UTEVA
® 

Resin sa použila 3 M kys. dusičná; k roztoku vzorky sa pridalo 

0,144 Bq stopovacieho rádionuklidu 
232

U a použil sa 1 M Al(NO3)3 v 3 M HNO3; cartridge so 

sorbentom UTEVA sa umiestnil do podtlakového systému; sorbent sa kondicioval 5 cm
3
 3 M 

HNO3 (rýchlosť prietoku 1 cm
3
 min

-1
); vzorka sa naniesla na sorbent (rýchlosť prietoku 1 cm

3
 

min
-1

); sorbent sa premyl 2 x 5 cm
3
 3 M HNO3 (rýchlosť prietoku 1 cm

3
 min

-1
); sorbent sa 

premyl 5 cm
3
 9 M HCl (rýchlosť prietoku 1 cm

3
/min); sorbent sa premyl 20 cm

3
 0,05 M 
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C2H2O4 v 5 M HCl a odobrala sa Th frakcia (rýchlosť prietoku 1 cm
3
 min

-1
); zdroje sa 

pripravili použitím mikrozrážania s NdF3 pre detekciu alfa častíc. 

Príprava zdrojov na spektrálnu analýzu pomocou alfa spektrometrie 

Vzorky po ukončení rádiochemickej separácie sa odparia do sucha pod IČ lampou; 

odparené vzorky sa rozpustia v 3 x 2 cm
3
 1 M HCl a roztoky pipetou sa prenesú 

do označených 10 ml plastických skúmaviek; k jednotlivým roztokom sa pridá 0,1 ml NdF3 

roztoku (0,510
-4

 g/ml); K jednotlivým roztokom sa pridá 0,5 ml konc. HF a roztoky sa 

premiešajú; do skúmavky s uránovou frakciou sa pridá 0,5 ml 20% roztoku TiCl3 kvôli 

redukcii uránu (U
VI
 U

IV
) a roztok sa dôkladne premieša; zrážanie fluoridov prebieha 

v skúmavke uloženej do mraziaceho boxu počas 30 min.; prípraví sa filtračné zariadenia, 

ktoré upevníme do tesniacej gumenej manžety na 250 cm
3
 vákuovej odsávacej banke; 

polysulfónový filter (HT Tuffryn Polysuphone filter, Pall Corporation, Pall, USA) 

s priemerom 25 mm sa umiestni na navlhčenú špeciálnu poréznu podložku lesklou stranou 

smerom dolu; filter sa premyjeme vodou; po 30 min. skúmavky s roztokmi sa vyberú 

z mraziaceho boxu a vzorky sa suspendujú v ultrazvukovej vani približne 60 s; tuffrynový 

filter pred filtráciou sa premyje roztokom pripraveným s 0,5 cm
3
NdF3 roztoku (10

-4
 g.ml

-1
), 

0,5 cm
3 

konc. HF a 4,6 cm
3
 1 M HCl (týmto krokom dochádza k zníženiu priepustnosti 

komerčne dodávaného filtra a tým sa zvyšuje efektivita filtrácie); vzorku nanesieme na filter 

a prefiltrujeme; skúmavka sa eluuje 2 x 2 cm
3 

0,58 M HF a roztok sa prefiltruje; filter sa 

vyberie a umiestni pod IČ lampu a vysuší sa; (filtračné zariadenie a laboratórne sklo je nutné 

po každom použití dôkladne umyť dekontaminačným roztokom, H2O, alkoholom a vysušiť). 

Alfa spektrometria voriek 

Hmotnostná aktivita sledovaných rádionuklidov uránu a tória sa stanovila metódou alfa 

spektrometrie. Výťažky separácie sa stanovili použitím 
232

U ako stopovacieho rádionuklidu, 

aktivita 
232

U bola 0,1438 Bq. Alfa spektrá sa namerali na dvoch detektoroch na 

dvojkomorovom Alfa spektrometri EG & G ORTEC 576A s programovým vybavením 

MAESTRO, MCA Emulator a Gamma Vision-32 pre Windows, USA.  

Alfa spektrometrické merania sa uskutočnili na metrologicky overených meradlách typu: 

dvojkomorový spektrometrický systém alfa 576 A s detektormi ORTEC TU-020-450 AS 

s povrchovou bariérou od výrobcu EG&G ORTEC.  

Na výpočet hmotnostnej aktivity avz [Bq] rádionuklidov prítomných vo vzorke sa použil 

vzťah: 

     
   

              
                                                         (1) 

kde Nvz – počet impulzov vzorky, tvz – doba merania vzorky (s), ɛ - účinnosť detektora, R – 

rádiochemický výťažok, mvz – hmotnosť vzorky (kg). 

Na výpočet detekčnej účinnosti   sa použil vzťah: 

   
  

       
 ,                                                             (2) 

kde NŠ - počet impulzov štandardu, tŠ  - doba merania štandardu (s), AŠ - aktivita štandardu 

(Bq). 

Na výpočet rádiochemického výťažku bol použitý vzťah: 

   
  

           
      ,                                                  (3) 
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kde NT – počet impulzov roztoku použitého stopovacieho rádionuklidu, tT – doba merania 

stopovacieho rádionuklidu (s), ɛ - detekčná účinnosť, AT – aktivita stopovacieho rádionuklidu 

(Bq). 

Na výpočet štandardnej neistoty účinnosti u(ɛ) sa použil vzťah: 

           
 
  

  
   

  

  
  

 
  
  
  

  

  
 

   
  

  
  ,                                            (4) 

σ – neistota hodnoty aktivity štandardu AŠ, σ = 2,5 %. 

Na výpočet štandardnej neistoty výťažku u(R) sa použil vzťah: 

          
 
  

  
  

 
  
  
 
   

  

  
   ,                                            (5) 

Na výpočet neistoty početnosti impulzov vzorky u(a) sa použil vzťah: 

               

   

   
 

 
   
   

 
  ,                                                (6) 

Nvz – počet impulzov vzorky, tvz – doba merania vzorky (s), 

Na výpočet hodnoty odhadu kombinovanej štandardnej neistoty sa použil vzťah: 

             
       

      
   

     

  
  

     

  
 ,                                    (7) 

Na výpočet rozšírenej neistoty sa použil vzťah: 

             ,                                                    (8) 

V prípade, ak tf – doba merania pozadia sa nerovná tvz – dobe merania vzorky, potom na 

výpočet MDA (minimálnej detekovateľnej aktivity) možno použiť Curieov vzťah v tvare[12]: 

     

          
  

   
 
  

  

      
 ,                                             (9) 

kde Rb – rýchlosť početnosti pozadia; tb – doba merania pozadia; tvz – doba merania vzorky,   

 - účinnosť merania; b – relatívne zastúpenie; k – je konverzný faktor konvertovania 

k určeným jednotkám. MDA pre izotopy uránu a tória je 810
-4

 Bq. 

Hmotnostná aktivita stanovených rádionuklidov sa prepočítala na hmotnostnú 

koncentráciu izotopov 
238

U, 
234

U, 
232

Th, 
230

Th a 
228

Th. Namerané hmotnostné aktivity 
238

U, 
234

U, 
232

Th, 
230

Th a 
228

Th a vypočítané hodnoty hmotnostnej koncentrácie týchto izotopov sú 

uvedené v Tabuľke 2 a v Tabuľke 3. 
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Obr. 1. Alfa spektrá uránovej frakcie 

vzoriek s prírodným uránom z bane 

Rozália. 

 

Obr. 2. Alfa spektrá tóriovej frakcie vzoriek z bane Rozália. 
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Tabuľka 2  Hmotnostné aktivity alfa žiarenia (Bq kg
-1

) a hmotnostné koncentrácie izotopov 

uránu v horninách, v zlatej rude a koncenrátoch zlata z bane Rozália (Hodruša-Hámre) 

Vzorka 

č. 
Cartidge 

R 

[%] 

238
U 

[Bq kg
-1

] 

238
U 

[mg kg
-1

] 

234
U 

[Bq kg
-1

] 

234
U 

[ng kg
-1

] 

1. 

granodiorit 

DGA 45,6 10,1±1,1 0,813±0,086 9,57±1,02 41,64,4 

UTEVA 53,5 11,1±1,1 0,883±0,088 11,6±1,1 48,44,8 

2. andezit 
DGA 62,7 1,84±0,37 0,1280,043 2,24±0,37 9,74±1,64 

UTEVA 41,9 1,94±0,34 0,1560,027 2,84±0,44 12,31,9 

3. dacit 
DGA 58,6 4,91±0,56 0,3950,045 5,04+0,57 21,92,5 

UTEVA 67,6 4,72±0,51 0,3790,041 5,42+0,56 23,52,5 

4. ruda Au 
DGA 63,7 1,54±0,24 0,1240,019 1,56+0,24 6,761,03 

UTEVA 57,7 1,97±0,29 0,1590,023 1,85+0,28 8,031,20 

5. ruda Au 
DGA 58,8 1,67±0,27 0,1340,021 1,74+0,27 7,571,19 

UTEVA 45,4 1,18±0,24 0,0950,019 1,24+0,24 5,391,05 

6. ruda Au 
DGA 58,4 0,94±0,19 0,0750,015 1,13±0,21 4,890,91 

UTEVA 65,3 0,82±0,16 0,0660,013 0,97±0,18 4,230,76 

7. ruda Au 
DGA 51,0 0,29±0,10 0,0230,008 0,33±0,10 1,360,42 

UTEVA 61,8 0,28±0,09 0,0220,007 0,31±0,10 1,360,42 

8. konc. Au 
DGA 61,0 1,33±0,22 0,1070,018 1,42±0,23 6,150,99 

UTEVA 58,0 1,23±0,22 0,0990,018 1,69±0,27 7,351,17 

9. konc. Au 
DGA 60,9 0,85±0,17 0,0680,01 0,93±0.18 4,080,78 

UTEVA 89.1 0,83±0,14 0,0660,011 0,81±0,14 3,500,59 

10. konc. Au 
DGA 60,9 0,58±0,13 0,0460,010 0,61±0,13 2,660,58 

UTEVA 74,0 0,63±0,15 0,0510,012 0,65±0,16 2,840,67 

 

Tabuľka 3  Hmotnostné aktivity alfa žiarenia (Bq kg
-1

) a hmotnostné koncentrácie izotopov 

tória v horninách, v zlatej rude a koncenrátoch zlata z bane Rozália (Hodruša-Hámre) 

Vzorka 

č. 

Carti-

dge 

R 

[%] 

232Th 

[Bq kg-1] 

232Th 

[mg kg-1] 

230Th 

[Bq kg-1] 

230Th 

[ng kg-1] 

228Th 

[Bq kg-1] 

228Th 

[ag kg-1] 

1. gra-

nodiorit 

DGA 45,6 76,3±1,1 18,8±1,7 63,4±5,7 83,17,4 82,77,3 2,730,24 

UTEVA 53.5 72,1±6,2 17,8±1,8 65,3±6,3 85,58,1 70,06,0 2,310,20 

2. 

andezit 

DGA 56,4 4,77±1,18 1,180,17 3,52±0,52 4,620,68 7,63±0,88 0,250,03 

UTEVA 41,9 4,69±0,62 1,160,15 3,31±0,49 4,340,64 7,000,85 0,230,03 

3. dacit 
DGA 58,6 12,0±3,0 2,960,43 2,90±0,47 3,800,61 13,45±1,91 0,440,06 

UTEVA 67,6 11,0±1,0 2,710,25 2,83±0,35 3,710,46 11,11,0 0,370,03 

4. ruda 

Au 

DGA 63,7 6,65±0,66 1,640,16 1,990,24 2,610,36 6,800,67 0,220,02 

UTEVA 57,7 7,67±0,77 1,890,19 1,670,26 2,190,34 8,230,82 0,270,03 

5. ruda 

Au 

DGA 58,8 1,48±0,25 0,3630,061 0,750,17 0,980,22 1,610,26 0,0530,009 

UTEVA 45,4 1,90±0,32 0,4690,078 0,930,20 1,220,27 2,190,34 0,0720,011 

6. ruda 

Au 

DGA 58,4 0,92±0,17 0,2410,042 1,26±1,13 1,660,34 0,82±0,16 0,0270,005 

UTEVA 65,3 0,85±0,16 0,2090,040 1,10±0,19 1,440,25 0,710,15 0,0230,005 

7. ruda 

Au 

DGA 51,0 0,19±0,08 0,0480,020 0,21±0,09 0,280,11 0,730,17 0,0240,006 

UTEVA 61,8 0,10±0,05 0,0260,013 0,12±0,06 0,160,08 0,680,15 0,0220,005 

8. konc. 

Au 

DGA 61,0 0,16±0,07 0,0400,017 0,13±0,06 0,170,08 0,400,11 0,0130,004 

UTEVA 58,0 0,15±0,07 0,0370,017 0,08±0,05 0,110,07 0,520,014 0,0170,004 

9. konc. 

Au 

DGA 60,9 0,06±0,04 0,0140,010 0,071±0,045 0,0930,059 0,640,14 0,0210,005 

UTEVA 89,1 0,05±0,03 0,0130,008 0,52±0,14 0,680,18 0,520,11 0,0170,003 

10. konc. 

Au 

DGA 74,0 0,71±0,14 0,1760,035 0,59±0,13 0,770,17 0,950,26 0,0640,009 

UTEVA 74,0 0,70±0,16 0,1730,040 0,52±0,14 0,680,18 1,710,27 0,0560,009 

V tabuľkách 2 a 3 sú uvedené dvojnásobné hodnoty rozšírenej neistoty (2). 
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Záver 

Získané výsledky potvrdili, že na obidvoch sorbentoch sa v rámci rozšírenej neistoty 

získajú rovnaké výsledky, čo potvrdili aj štatistické testy [13]. Metóda separácie s DGA Resin 

je úspornejšia z hľadiska použitých chemikálií a vyžadovala kratší čas. Najvyššia 

koncentrácia 
238

U bola vo vzorke č. 1 (granodiorit, chodba S-XIV-2, juh, kde sa dobývali Cu 

rudy, nepracuje sa tam už od roku 1990), kde m(
238

U) = (0,81  0,09) mg kg
-1

 (DGA Resin) a 

m(
238

U) = (0,90  0,08) Bq kg
-1

 (UTEVA
®
 Resin) a m(

232
Th) = (18,8  1,7) mg kg

-1
 (DGA 

Resin) a m(
232

Th) = (17,8  1,5) mg kg
-1

 (UTEVA
®
 Resin). V ostatných vzorkách hornín 

(andezit - XV. obzor, a kremito-dioritový porfýr, XVIII. obzor), rudná žilovina (XIV. a XV. 

obzor) a zlatého koncentrátu boli merné hmotnosti izotopov uránu a tória dvoj- až desať-

násobne nižšie. Možno konštatovať, že horniny, zlaté rudy a koncentráty zlata z bane Rozália 

obsahujú niekoľkonásobne nižšie koncentrácie uránu v porovnaní so stredným zastúpením 

uránu v zemskej kôre (~3 ppm) [14], zastúpenie tória v týchto vzorkách je porovnateľné 

s jeho zastúpením v zemskej kôre (~8 ppm) [15]. V koncentrátoch zlata nedochádza ku 

zakoncentrovaniu uránu a tória. 

Poďakovanie: Vyjadrujeme našu vďačnosť Ing. Richardovi Kaňovi, konateľovi spoločnosti 

Slovenská banská, spol. s.r.o., Hodruša-Hámre za poskytnutie vzoriek hornín, rúd 

a koncentrátov a taktiež RNDr. Michalovi Veselému za odber a geologický opis vzoriek. 

Laboratóriu LARCHA patrí vďaka za poskytnutie cartidges DGA
®

 Resin a UTEVA
®

 Resin. 
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