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Bentonitové  horniny  s vhodnými  mineralogickými,  eróznymi  a  reologickými 
vlastnosťami majú mimoriadny význam v manažmente ochrany životného prostredia. 
Na základe ich  priaznivého adsorpčného a retardačného správania sa k  iónovým 
formám  rádionuklidov  sú  využiteľné  v multibariérovom  systéme  hlbinného 
geologického úložiska  pre  vysoko  rádioaktívne  odpady  a vyhoreté  jadrové palivo. 
Slovenské ložisko Jelšový potok predstavuje najznámejšie a dlhodobo ťažené ložisko 
bentonitu,  ktoré  sa  nachádza  v  oblasti  Slovenského  stredohoria  v  lokalite  Stará 
Kremnička  [1−3].  Izotop  stroncia-90,  ktorý  sa  nachádza  vo  vyhoretom  jadrovom 
palive je biologický analóg vápnika a má všetky predpoklady zhubného účinku na 
organizmus. Z tohto hľadiska je dôležité štúdium a monitorovanie migrácie stroncia 
v biosfére  [4].  V  praxi  závisí  použiteľnosť  bentonitových  adsorbentov  od rýchlosti 
priebehu  adsorpcie  adsorbátu  na  príslušnom  povrchu.  Klasický  model  adsorpcie 
katiónov na ílových mineráloch naznačuje, že adsorpcia nastáva v medzivrstvovom 
priestore  pomocou  rýchlych  elektrostatických  interakcií  „outer-sphere“  komplexov 
a iónovej  výmeny  [5,  6].  Čas  potrebný  na  dosiahnutie  adsorpčnej  rovnováhy  na 
povrchu  rôznych  adsorbentov  sa  môže  pohybovať  od  niekoľkých  minút  až  po 
niekoľko hodín [7−9].  Cieľom práce bolo štúdium vplyvu mineralogického zloženia 
adsorbentov bentonitu z ložiska Jelšový potok a štandardov montmorilonitu SAz-1 
a STx-1z USA na  adsorpčné správanie  katiónov  stroncia.  V experimente  bentonit 
Jelšový potok preukázal dobré adsorpčné správanie v porovnaní s montmorillonito-
vými  štandardmi.  Na  základe  preukázania  vplyvu  mineralogického  zloženia 
adsorbentov  na  percento  adsorpcie  katiónov  stroncia  možno  považovať  bentonit 
Jelšový  potok  za  využiteľný  pre  multibariérový  systém  hlbinného  geologického 
úložiska pre vysoko rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo.
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