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Abstrakt 
A simple and fast method was developed for determination of 90Sr in high volumes of water samples. 

For determination of 90Sr was used SPE using commercial sorbent AnaLig® Sr-01 from company IBC Advanced 
Technologies, Inc.. Determination of 90Sr was performed with dilute solution of HNO3 and NaOH. To achieve 
fast determination, vacuum system was applied, which brings significant reduction of separation time. The aim 
of this study was development of less expensive, time- and energy-saving method for determination of 90Sr 
in comparison with conventional methods. Radiochemical strontium yield was traced by using radionuclide 85Sr. 
Samples were measured with HPGe detector at energy Eγ = 514 keV. By using AnaLig® Sr-01 yields in range 72 
- 96 % were achieved. Separation based on SPE using AnaLig® Sr-01 employing utilization of vacuum system 
offers fast and effective method for determination of 90Sr in water matrix. After ingrowth of ytrium samples were 
measured by Liquid Scintillation Spectrometer Packard Tricarb 2900 TR with software Quanta Smart. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 90Sr je produkt, ktorý vzniká pri prevádzke jadrových elektrárni a ako majoritný 

rádionuklid sa taktiež nachádza vo vyhoretom jadrovom palive a v rádioaktívnom odpade, 

ktorý vzniká pri prevádzke jadrovej elektrárne a pri činnostiach spojených s prevádzkou. 
90Sr je rádioaktívny izotop s maximálnou energiou Eγ= 546 keV a s dobou polpremeny 28,5 

roka. Stroncium sa do ľudského organizmu môže dostať prijímaním potravy, pitím alebo 

inhaláciou. Kvôli jeho chemickej podobnosti s vápnikom a vzhľadom na jeho dobrú mobilitu 

vo vodách je stroncium jedným z najnebezpečnejších štiepnych produktov. Na základe týchto 

skutočností má stanovenie a monitorovanie 90Sr v životnom prostredí významné postavenie. 

 90Sr aj jeho dcérsky produkt 90Y emitujú čisté beta žiarenie. V tradičných metódach 

stanovenia 90Sr je nevyhnutné pred meraním beta žiarenia 90Sr odseparovať kvôli prítomnosti 

interferentov vo vzorke životného prostredia. Tieto postupy sú však náročné na čas a taktiež 

predstavujú značnú finančnú záťaž [1 -  3].  

Prezentovaný príspevok popisuje možnosť stanovenia 90Sr vo veľkoobjemových 

vzorkách vôd zo vzoriek životného prostredia bez nutného odparovania vodnej matrice alebo 

použitia metódy spoluzrážania stroncia. Použitie metódy priamej separácie 90Sr minimalizuje 

množstvo použitých organických činidiel. 

 Stanovenie 90Sr sa uskutočnilo za použitia komerčného sorbentu AnaLig® Sr-01 

od firmy IBC Advanced Technologies Inc. s využitím kolónovej extrakčnej chromatografie. 

Extrakčná chromatografia je relatívne novou technikou, ktorá kombinuje selektivitu 
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extrakčného rozpúšťadla s jednoduchosťou použitia ionovýmennej chromatografie. Jedným 

z príkladov extrakčnej chromatografie je extrakcia na tuhej fáze (SPE = solid phase 

extraction), ktorá výrazne redukuje čas potrebný pre stanovenie stroncia ako aj znižuje 

množstvo použitých reagentov, a tým pádom aj množstvo odpadov vznikajúcich v procese 

stanovenia [4, 5].  

Cieľom prezentovanej práce bolo navrhnúť rýchlu, efektívnu, časovo a energeticky 

nenáročnú metódu pre rýchle stanovenie 90Sr za použitia vodnej vývevy vo veľkoobjemových 

vzorkách vôd odobratých z blízkeho okolia jadrových elektrárni Jaslovské Bohunice 

a Mochovce, ktoré sú situované na západnom Slovensku.  

 

Materiál a metódy 

• kvapalinový scintilačný spektrometer (LSC= Liquid Scintillation Counter), Packard 

Tricarb 2900 TR, softvér Quanta Smart,  

• HPGe detektor (High Purity Germanium detector), Ortec  

• scintilačné vialky 

• aparatúra pre kolónovú chromatografiu: výška kolóny- 60 cm, priemer kolóny-2 cm 

•  vodná výveva pre vytvorenie podtlaku 

• AnaLig® Sr-01 (1,2 g, 60-100 mesh) od firmy IBC Advanced Technologies, Inc. [6]  

• kyselina dusičná 

• hydroxid sodný 

• stopovací rádionuklid 85Sr 

• 100 µL nosičového roztoku Sr2+ (60 mg/mL) 

• 0,05 M EDTA (pH 8-9) 

 

Výsledky a diskusia 

 Pripravili sa modelové vzorky vody zložené z rôznych objemov pozostávajúc z vody 

z vodovodu, stopovacieho rádionuklidu na sledovanie výťažku separácie 85Sr a stabilného 

Sr2+. Vzorky vôd boli okyslené s kyselinou dusičnou na výslednú koncentráciu vzorky 1,5-

2 M. Ako prvé boli vzorky vôd testované pri prietokových rýchlostiach 3 mL/min. 

Pre urýchlenie separačnej metódy sa následne napojila kolóna so sorbentom na vodnú vývevu. 

Pomocou infúznych hadičiek sa nastavil plynulý prietok upravenej vzorky vody na kolónu 

so sorbentom AnaLig® Sr-01. Napojením kolóny na vodnú vývevu sa dosiahla maximálna 

prietoková rýchlosť 50 mL/min. Stanovenie stroncia touto metodikou ponúklo predpoklad 
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rýchleho stanovenia v reálnych vzorkách s dobrým rádiochemickým výťažkom v rozsahu (72-

96)%.  

Testovala sa aj možnosť separácie stroncia v zásaditom prostredí s NaOH v rozsahu 

od 0,1 do 1 mol.dm-3.  

 

 

Obr. 1 Stanovenie rádiochemického výťažku 85Sr v modelových vzorkách 

Obrázok 1 znázorňuje stanovenie stroncia v modelových vzorkách, ktoré bolo 

uskutočnené v kyslom prostredí s použitím HNO3 (výsledná koncentrácia vzorky bola 1,5-

2 M) a taktiež v zásaditom prostredí s NaOH (výsledná koncentrácia vzorky bola 1 M). 

Rádiochemický výťažok 85Sr bol stanovený pri energii Eγ= 514 keV meraním na HPGe 

detektore.  

 

Stanovenie 90Sr vo veľkoobjemových vzorkách vôd pozostávalo z nasledujúcich krokov: 

• odber vzorky z okolia jadrových elektrárni (odber bol uskutočňovaný firmou Ekosur, 

vzorky boli okyslené s HNO3 a dodané na katedru jadrovej chémie) 

• prefiltrovanie vzorky pre odstránenie nečistôt 

• pridanie 100 µL 85Sr ako stopovacieho rádionuklidu pre sledovanie rádiochemického 

výťažku stroncia 

• pridanie 100 µL roztoku stabilného nosičového rádionuklidu Sr2+, okyslenie vzorky 

vôd s HNO3 pre dosiahnutie koncentrácie 1,5-2 M 

• kondiciovanie kolóny s 1,2 g sorbentu AnaLig® Sr-01 s 20 mL 1M HNO3 

• zapojenie aparatúry do systému s použitím vývevy, ktorá vyvíja podtlak 
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• premývanie kolóny s 20 mL destilovanej vody a následne s 20 mL 1M HNO3 

• nanesenie veľkoobjemovej vzorky vôd na kolónu (prietoková rýchlosť približne 

50 mL/min t.j cca 3 L vzorky za hodinu) 

• premytie kolóny s 20 mL HNO3 (1,5-2 M) a s 20 mL destilovanej vody 

• odpojenie kolóny z vývevy 

• elúcia stroncia s 20 mL EDTA (pH 8-9) [7, 8] priamo do scintilačnej vialky 

(3 mL/min);je potrebné zaznamenať čas začiatku elúcie stroncia (začatie nárastu 90Y) 

• stanovenie rádiochemického výťažku 85Sr pri energii Eγ= 514 keV na HPGe detektore  

• meranie nárastu 90Y pomocou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie prostredníctvom 

Čerenkovovho žiarenia 

Tab. 1 Objemové aktivity 90Sr vo veľkoobjemových vzorkách vôd z okolia jadrových elektrárni 

V 
[dm3] 

R 85Sr 
[%]  

aV 
90Sr 

[Bq/dm3] 
aV ± U  

[Bq/dm3] 
9,94 79,7 0,00438 0,0044 ± 0,0013 
10,08 81,0 0,00246 < MDA 
10,08 74,7 0,00330 < MDA 
9,94 73,4 0,00199 < MDA 
10,16 70,9 0,00518 0,0052 ± 0,0016 
9,46 63,3 0,00515 0,0052 ± 0,0015 
9,34 63,3 0,00507 0,0051 ± 0,0015 
9,50 60,8 0,00534 0,0053 ± 0,0016 
9,70 74,7 0,00734 0,0073 ± 0,0022 
9,30 68,4 0,00519 0,0052 ± 0,0016 
9,82 74,7 0,00742 0,0074 ± 0,0022 
9,78 74,7 0,00763 0,0076 ± 0,0023 
10,20 74,7 0,00579 0,0058 ± 0,0017 
13,20 73,4 0,00327 < MDA 
9,88 74,7 0,00133 < MDA 
10,36 69,6 0,00255 < MDA 
9,84 77,2 0,00208 < MDA 
10,20 75,9 0,00265 < MDA 
10,04 74,7 0,00205 < MDA 
9,34 74,7 0,00270 < MDA 
9,82 68,4 0,00511 0,0051 ± 0,0015 

V – objem vzorky vody; R 85Sr – rádiochemický výťažok 85Sr; av 
90Sr – objemová aktivita 90Sr; av ± U  – 

rozšírená štatistická neistota objemovej aktivity; NOTE: MDA (Minimum Detectable Activity) = 0,004 Bq/L; 

účinnosť detektora = 38,9 % 

 

Záver 

Modifikáciou konvenčných metód pre stanovenie 90Sr vo vodných vzorkách 

sa vyvinula nová metóda pre rýchle stanovenie stroncia s použitím komerčne dostupného 

sorbentu AnaLig® Sr-01. Na separáciu 90Sr sa využila metóda extrakcie na tuhej fáze 

na sorbente molekulárneho rozpoznávania AnaLig® Sr-01. Testovala sa možnosť separácie 
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stroncia v kyslom aj v zásaditom prostredí. Nová a rýchla metóda separácie stroncia 90Sr 

na sorbente AnaLig® Sr-01 s využitím vodnej vývevy na reguláciu prietokovej rýchlosti 

ponúka veľmi efektívnu, rýchlu, bezpečnú a spoľahlivú metódu stanovenia 90Sr vo veľkých 

objemoch vodných vzoriek životného prostredia. Pri stanovení 90Sr vo vzorkách približne 

10 L vôd predstavuje skrátenie celkovej doby separácie a prípravy vzoriek na cca 4,5 hodiny.  

Použitie sorbentu AnaLig® Sr-01 je výhodné z viacerých hľadísk. Na sorbente sa 

nezachytávajú aktinidy, takže prítomnosť interferentov pri meraní beta žiarenia je 

eliminovaná. Viacnásobné použitie sorbentu tiež prispieva k faktorom, ktoré vyvinutú metódu 

zvýhodňujú v porovnaní s konvenčnými metódami. Prevedenie metódy s použitím vývevy za 

zníženého tlaku výrazne zredukovalo čas potrebný na stanovenie. Spoľahlivosť vyvinutej 

metódy sa overila porovnaním výsledkov z reálnych vzoriek a z modelových vzoriek. 

Rádiochemický výťažok modelových vzoriek sa pohyboval v rozsahu (72-96)%. Podobné 

hodnoty nadobudli rádiochemické výťažky, ktoré boli stanovené vo vzorkách životného 

prostredia. Výťažky reálnych vzoriek sa pohybovali v rozsahu (60-81)%. Účinnosť detektora 

pre stanovenie  90Sr bola 38,9 % a minimálna detegovateľná aktivita MDA bola 0,004 Bq/L. 
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