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ABSTRAKT 

Cieľom práce bolo vyvinúť a optimalizovať podmienky destilácie jódu a jej využitie pre 

stanovenie 129I na kvapalinovom scintilačnom spektrometri. 

Testovaním destilačných aparatúr sa navrhla vhodná destilačná aparatúra pre destiláciu jódu. 

Skladala sa z dvoch Erlenmayerových baniek s objemom 100 ml, spojených sklenenou 

trubičkou pod uhlom 45°, z dôvodu minimalizovania strát jódu. Celá aparatúra sa napájala na 

vákuový box, ktorý odsával jód z destilovaného roztoku a ten sa zachytával do adsorpčného 

roztoku NaOH s koncentráciou 1,5 mol.dm-3. V rámci optimalizácie metodiky sa zistilo, že 

koncentrácia  adsorpčného roztoku NaOH pre I2 (g) nemá žiaden vplyv na výťažky, na rozdiel 

od jeho objemu, kde je nutné použiť maximálne množstvo NaOH v záchytnej banke pre 

maximálnu adsorpciu jódu.  

Dôležitým faktorom je však prostredie, z ktorého je destilácia účinná ako aj vhodná úprava 

oxidačného stavu jódu pred samotnou destiláciou, keďže sa jód môže nachádzať v roztoku 

v rôznych formách ako jodid, jodistan alebo jodičnan. Zistilo sa, že na účinnú destiláciu jódu 

je potrebné prostredie (1 - 2) mol.dm-3 HNO3 s prídavkom optimálneho množstva (0,3 - 0,6) g 

dusitanu sodného ako oxidačného činidla pre jodidy na jód. 

Počas testovania metodiky sa zistilo, že je potrebná koagulácia zrazeniny PdI2·H2O najmenej 

po dobu 24 hodín. Chemické výťažky jódu zrážania a destilácie sa stanovili gravimetricky 

vážením zrazeniny PdI2·H2O.  

Na navrhnutej jednoduchej destilačnej aparatúre sa odskúšala metóda čistenia 129I od 

prítomných interferentov napr. 14C, 137Cs. Destiláciou sa dosiahla vysokočistá frakcia 

potrebná na stanovenie 129I na kvapalinovom scintilačnom spektrometri TRI CARB 2900TR 

od firmy Perkin Elmer.  

Na meranie 129I na kvapalinovom scintilačnom spektrometri bolo zvolené optimálne 

energetické okno (0 – 80) keV. Testovaním dvoch scintilačných roztokov sa zvolil ako 

vhodnejší scintilátor Ultima Gold™ AB. Optimalizovaná metóda pre stanovenie 129I bola 

aplikovaná na reálne vzorky pochádzajúce z JE v Jaslovských Bohuniciach.  

Kombinácia zrážacej metódy a metódy čistenia 129I destiláciou predstavuje jednoduchú 

a časovo menej náročnú separačnú metódu pre stanovenie 129I oproti klasickým metódam 

separácie 129I napríklad pomocou kvapalinovej extrakcie. Metóda merania na LSC 

spektrometri predstavuje meranie s vyššou detekčnou účinnosťou (95 %) napríklad oproti 

meraniu nízko energetického RTG žiarenia 129I (29,6 keV) s X-ray detektorom Si(Li) SL 

12155 s detekčnou účinnosť len (1-2) %. 
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ÚVOD 

Jód je dôležitý biogénny prvok, ktorý je nevyhnutý pre náš zdravý vývoj. V roku 1811, 

Bernard Courtois objavil prírodný jód vo vode, v ktorej boli rozpustené časti popola 

z morských chalúh [1].  

Medzi najvýznamnejšie izotopy jódu patrí 131I a 129I. Doba polpremeny 129I je T1/2 = 1,57 · 107 

rokov a premieňa sa na 129Xe. Je to ß- žiarič [2]. Vzniká pri prevádzke jadrovej elektrárne 

štiepením 235U(n,f)129I alebo 239Pu(n,f)129I [3]. Počas svojej prevádzky jadrové elektrárne 

vypúšťajú kontrolovane podľa platných predpisov plynné výpustne, ktoré obsahujú aj jód [1]. 

Väčšie množstvo 129I sa uvoľnilo do atmosféry v dôsledku skúšok jadrových zbraní v rokoch 

1950 a 1960. Od roku 1945 narástla koncentrácia 129I kvôli vykonávaným skúškam jadrových 

zbraní, k nárastu prispela aj havária Černobyľu, Fukushimy [3]. V súčasnosti sa koncentrácia 
129I a 131I zvyšuje prepracovávaním vyhoreného jadrového paliva [1].  129I sa uvoľňuje 

predovšetkým pri prepracovávaní jadrového paliva v procese PUREX. Palivo sa najprv 

rozpustí v kyseline dusičnej, kde sa jód oxiduje na I2. Aj napriek všetkým úsiliam, ktoré sú 

vynaložené na ochranu, daná forma jódu stále uniká do ovzdušia aj keď v menších 

množstvách.  

Keďže 129I je ß- žiarič, môže sa detegovať pomocou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie, 

ktorá bola objavená dvoma vedcami Kallmanom a Reynoldsom, nezávisle od seba. 

Rádioaktívna vzorka sa zmieša s vhodným scintilačným koktailom a vytvárajú homogénny 

roztok [4]. 

 

MATERIÁL A METÓDY  

Pomôcky: Kadičky; Petriho misky; centrifugačné skúmavky 50 ml; automatické pipety 

a špičky; filtračné papiere Pall glass-fiber filters s hrúbkou 25 mm, Sigma-Aldrich; 

lakmusové papiere; pinzeta 

Chemikálie: NaOH, p.a. Slavus; KI, Lachema n.p. Brno; NH2OH.HCl, 99% A.C.S. Aldrich; 

HCl, p.a. Slavus; PdCl2,Sigma –Aldrich; NH3, p.a. Slavus; HNO3, p.a. Slavus; Ultima Gold 

AB, PerkinElmer 

Použité prístroje: Váhy Sartorius; ohrievacia platňa; nízko energetické zariadenie Silicon (Li) 

X-Ray detektor SL 12155, Canberra Packard; Vákuový box, Merck Millipore; TRI CARB 

2900 TR, PerkinElmer 

Použitou separačnou metódou bola destilácia, ktorá je jedným z najjednoduchších spôsobov 

separácie kvapalných sústav. Daná použitá destilačná aparatúra bola pomerne jednoduchá, 

skladala sa z dvoch Erlenmayerových bánk o objeme 100 ml, ktoré boli spojené sklenenou 

trubicou, pričom jej sklon bol cca 45 °, kvôli účinnej destilácii jódu. Banka so vzorkou sa 

umiestnila na elektrickú platňu a zahrievala sa na teplotu 200 °C,        po dobu 20 min. Jód sa 

zachytával do adsorpčného roztoku 1,5 mol·dm-3 NaOH o objeme 100 ml, umiestneného 

v druhej Erlenmayerovej banke. Celá aparatúra bola napojená na vákuový box pre 

kontinuálne odsávanie jódových pár do adsorpčného roztoku NAOH (Obr. 1). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Analyzované vzorky heterogénneho odpadu z JE v Mochovciach boli uvedené pod označením 

č. 4652 a č. 4653. Na separáciu 129I boli navážené hmotnosti 30,6 g vzorky č. 4652 a 25,3 g 

vzorky pod označením č. 4653. Vzorky sa digerovali v 300 ml 3 mol·dm-3 NaOH po dobu 6 

hodín pri teplote 200 °C, pričom dané kadičky boli prikryté hodinovým sklíčkom. Po 

digerovaní sa dané vzorky prefiltrovali od nečistôt a ďalej sa v experimente pokračovalo len 

s výluhmi.  

Do výluhov sa pridalo 0,63 g hydroxylamín-hydroxylchloridu na redukciu jódu na jodidy. V 

oboch vzorkách sa po pridaní NH2OH·HCl prostredie okyslilo s 7 ml 11,27 mol·dm-3 

kyselinou chlorovodíkovou. Do vzoriek sa pridalo 30 mg nosiča I- neaktívneho jódu, v tomto 
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prípade 127I vo forme jodidu draselného KI. Nasledovalo zrážanie PdI2·H2O s 12 mg nosiča 

Pd2+. Vzorky sa nechali stáť kvôli dosiahnutiu koagulácie PdI2 jeden deň a potom nasledovala 

filtrácia na filtračnom papieri Pall glass-fiber filters s hrúbkou 25 mm od firmy Sigma-

Aldrich a gravimetrické stanovenie výťažku I-. 

Následne sa zrazeniny PdI2·H2O rozpustili v 20 ml zahriateho 25 % NH4OH a zmesy sa 

okyslili s 39 ml 6 mol·dm-3 kyseliny dusičnej, z dôvodu dosiahnutia pH roztokov na 

neutrálne. Pripravené vzorky sa postupne preniesli do 100 ml Erlenmayerových bánk, potom 

sa zapojila destilačná aparatúra. Cez striekačku sa pridalo 20 ml zo zmesi 2 mol·dm-3 HNO3/ 

0,4 g NaNO2 (roztok bolo potrebné pripraviť tesne pred použitím).  Nasledovalo čistenie jódu 

pomocou destilácie pri  teplote 200 °C po dobu 20 min, pričom sa jód zachytával do 100 ml 

1,5 mol·dm-3 NaOH. Po ukončení destilácie sa  destilačná aparatúra hneď rozobrala a do 1,5 

mol·dm-3 NaOH so zachyteným I2 sa pridalo 0,63 g NH2OH·HCl potrebného na úpravu 

oxidačného stavu jódu. pH vzoriek  sa upravilo na slabo kyslé s približne 16 ml 11,27 

mol·dm-3 kyseliny chlorovodíkovej a nasledovalo zrážanie PdI2·H2O s 12 mg nosiča Pd2+. 

Vzorky s PdI2·H2O sa z dôvodu dosiahnutia koagulácie nechali stáť jeden deň a potom 

nasledovala filtrácia vzoriek na filtračnom papieri Pall glass-fiber filters s hrúbkou 25 mm od 

firmy Sigma-Aldrich a gravimetrické stanovenie výťažku  I-.  

Po stanovení výťažku jódu v PdI2·H2O sa vzorky pripravili na meranie na kvapalinovom 

scintilátore TRI CARB 2900TR pri energiách 14C, (0 - 80) keV. Filtračné papiere s PdI2·H2O 

sa preniesli do scintilačných skúmaviek a rozpustili sa v 3 ml zahriateho 25 % NH4OH 

a následne sa pridalo 2 ml deionizovanej vody. Vzorky boli doplnené na 20 ml s 15 ml 

scintilačného roztoku Ultima Gold ™ AB a uchovali sa v chladničke kvôli odfarbeniu bieleho 

zafarbenia. Vzorky sa merali na kvapalinovom scintilačnom spektrometri po dobu 60 minút. 

So vzorkami bola pripravená aj pozaďová vzorka zložená z 3 ml 25 % NH4OH, 2 ml 

deionizovanej vody a 15 ml scintilačného roztoku Ultima Gold ™ AB. Pozaďová vzorka sa 

merala ako prvá spolu s analyzovanými vzorkami.  

 

 
 

Obr. 1  Destilačná aparatúra  používaná na destiláciu jódu 

 

Metóda destilácie ako separačnej metódy pre stanovenie 129I bola aplikovaná na reálne vzorky 

heterogénneho odpadu, ktoré boli pod označením č. 4652 a č. 4653.  Vzorky sa luhovali v 300 

ml 3 mol·dm-3 NaOH. Pred destiláciou sa uskutočnilo zrážanie PdI2·H2O a gravimetricky sa 
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stanovili výťažky zrážania. Pre vzorku č. 4652 mal výťažok hodnotu 42,5 % a pre vzorku č. 

4653 – 54,3 %. Hodnoty 129I boli menšie ako je minimálna detekovateľná aktivita, t.j. 0,043 

Bq, ktorá bola vypočítaná pomocou Curieho kritéria, (Tab 1).  

 

Tabuľka 1 Analyzovaná vzorky heterogénneho odpadu 

 

Vzorky m odpadu 

[g] 

DPM a 

[Bq] 

R 

[%] 

4652 30,6 24 < MDA 42,5 

4653 25,3 24 < MDA 54,3 

 

*MDA = 0,043 Bq, (MDA – minimálna detekovateľná aktivita), DPM pozadia = 23 

 

ZÁVER  

Cieľom práce bolo vyvinúť a optimalizovať podmienky destilácie jódu a jej využitie pre 

stanovenie 129I na kvapalinovom scintilačnom spektrometri. Testovala sa možnosť destilácie 

jódu v prostredí kyseliny dusičnej a ako vhodné prostredie sa vybrala HNO3 o koncentrácii 

(1-2) mol·dm-3 s prídavkom oxidačného činidla o množstve (0,3 - 0,6) g NaNO2. 

Rádiochemické výťažky jódu zrážania a destilácie sa stanovili gravimetricky vážením 

zrazeniny PdI2·H2O. Bola navrhnutá vhodná destilačná aparatúra, ktorá sa skladala z dvoch 

Erlenmayerových bánk o objeme 100 ml, spojené sklenenou trubicou. Koncentrácia 

adsorpčného roztoku NaOH bola stanovená na hodnotu 1,5 mol·dm-3 a objem adsoprčného 

roztoku bol stanovený na 100 ml. Optimálna doba destilácie jódu sa stanovila na 20 minút. 

Koncentrácia adsorpčného roztoku NaOH nemala žiaden vplyv na hodnotu výťažkov. 

Zaplnením celej Erlenmayerovej banky s objemom 100 ml a koncentráciou 1,5 mol·dm-3 

NaOH sa minimalizoval únik jódu v zachytávacom roztoku. 

Počas testovania metodiky sa zistilo, že je potrebná koagulácia PdI2·H2O zrazeniny po dobu 

24 hodín. Na meranie 129I na kvapalinovom scintilačnom spektrometri bolo zvolené optimálne 

energetické okno 0 - 80 keV. Testovaním dvoch scintilačných roztokov sa zvolil ako 

vhodnejší scintilátor Ultima Gold™ AB. Optimalizovaná metóda pre stanovenie 129I bola 

aplikovaná na reálnych vzorkách pochádzajúcich z JE v Jaslovských Bohuniciach 

a Mochovciach. Kombinácia zrážacej metódy a metódy čistenia 129I destiláciou predstavuje 

jednoduchú a časovo menej náročnú separačnú metódu pre stanovenie 129I oproti klasickým 

metódam separácie 129I, napríklad pomocou kvapalinovej extrakcie. Metóda merania na LSC 

spektrometri má neporovnateľne vyššiu detekčnú účinnosť (95 %) oproti meraniu nízko 

energetického RTG žiarenia 129I (29,6 keV) s X-ray detektorom Si(Li) SL 12155 s detekčnou 

účinnosť len (1-2) %. 
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