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 Tekutý výlučok metabolizmu produko- 

      vaný obličkami z mimobunkových tekutín.  

 Moč je zvyčajne priehľadný, jantárovej  

 farby.    

 Voda pokrýva 96% celkového zloženia, pričom 

ostatný podiel tvoria močovina, chlorid sodný, 

draslík, vápnik a amoniak. Taktiež obsahuje 

organické zlúčeniny ako kreatinín alebo bilirubin. 

 Vzorka je acidifikovaná a kontaminovaná 0,1ml 

stopovacieho rádionuklidu. 

 

 



Rádionuklid Primárne 

žiarenie 

T1/2 

 

Energia 

emisie 

90Sr β- 28,9 r 0.514 MeV 

85Sr γ 64.84 d 0.546 MeV 

 Patrí do II.A. skupiny periodickej tabuľky 

pozostávajúcej z kovov alkalických zemín.   


90Sr vzniká ako štiepny produkt v jadrových 

reaktoroch a pri atómových výbuchoch. 

 Ako biologický analóg vápnika sa po vstupe do 

ľudského organizmu zachytáva najmä v kostiach. 

 Je veľmi nebezpečný pre ľudsky organizmus, preto je 

potrebné jeho monitorovanie. 

 Pri experimentoch využívame 85Sr ako stopovací 

rádionuklid. 

 



 Využíva tzv. Technológiu 

Molekulárneho rozpoznávania -

Molecular Recognition Technology 

(MRT), ktorá využíva špecifickú 

intrakciu medzi dvoma látkami cez 

nekovalentné väzby akými sú 

vodíkové, koordinačné alebo van der 

Waalsové väzby, či pomocou 

elektrostatických a 

elektromagnetických efektov, pričom 

vykazujú tzv. molekulárnu 

komplementaritu známu napr. z 

procesov živých organizmov.  



 Analig® Sr-01 je sorbent pre selektívnu 

separáciu stroncia. Je to produkt firmy 

IBC Advanced Technologies. Jeho 

chemické zloženie podlieha firemnému 

tajomstvu a z tohto dôvodu nie je 

uvedené. Vzhľadom k tomu, že tento 

produkt je na trhu pomerne krátky čas, 

nie sú dostupné rozsiahle vedecké 

publikácie o jeho použití, chýbajú cenné 

praktické informácie. Analig® Sr-01 sa 

používa ako selektívny sorbent pre 

oddelenie iónov Sr2+.  

 



 Kvôli zlepšeniu výťažkov separácie 

sme pristúpili k zavedeniu kolóny s 

obsahom Prefilter Materiálu od firmy 

Eichrom, cez ktorú sa filtrovali vzorky 

moču predtým, ako boli aplikované 

na kolónu s AnaLigom. 

 Je to inertný polymér, zachytáva 

organické látky interferujúce so 

zachytávaním stroncia, viditeľne 

mení kvalitu vzorky. 

 



 Po pretečení určitého objemu je potrebné Prefilter 

vymieňať 

 

1.  Nový Prefilter a efekt na pretečenú 

vzorku 

2. Použitý Prefilter a jeho znížená  

schopnosť čistenia vzorky.        



‹ Okyslená vzorka 

moču (upravená s 

HNO3 na koncentráciu 

približne 2M) je 

kontaminovaná 0,1 ml 

stopovacieho 

rádionuklidu a 

nalievaná na kolónu s 

Prefiltrom. 

 

 

 

 

‹ Pretečená frakcia je 

zachytávaná... 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹...a aplikovaná na 

kolónu so sorbentom 

Analig® Sr-01  

 

 

 

‹ Po pretečení celej 

vzorky sa zachytené 

stroncium eluuje 

pomocou 0.05 M 

Na4EDTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

‹ Finálna vzorka 

je pripravená  

na meranie 

príslušným 

detektorom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Meranie prebieha na HPGe detektore na stanovenie 

gama emisie stopovacieho rádionuklidu 85Sr pri 

energiách 514 keV. 

 Plocha píku vzorky je porovnaná s plochou 

referenčnej nulovej vzorky na vypočítanie 

chemických výťažkov separácie.     

 

Nulová vzorka Analyzovaná  vzorka 



V moču (ml) R (%) 

50 88 

75 66 

100 60 

150 52 



V moču [ml] Počet separácií R (%) 

25 6 100.0 ± 5.0 

50 6 100.0 ± 5.0 

100 5 93.2 ± 4.7 

120 10 94.0 ± 4.8 

160 4 84.1 ± 4.2 

200 1 84.3 ± 4.6 

300 1 74.1 ± 3.8 

400 1 74.3 ± 3.9 

500 1 60.2 ± 3.1 

1260 1 91.3 ± 3.9 

1300 1 88.6 ± 4.2 



 Nižšie výťažky bez použitia Prefiltra sú pravdepodobne 

spôsobené interferenciou organických zlúčenín 

 Spočiatku platilo pravidlo, podľa ktorého sa so zvyšujúcim 

objemom znižuje chemický výťažok. 

 Posledné pokusy s veľkými vzorkami (1300ml) však takýto 

záver vyvrátili. Periodické znižovanie výťažkov v závislosti od 

objemu bolo zrejme spôsobené obmedzenou kapacitou 

sorbentu, ktorý je potrebné podľa technických údajov meniť.  

 Absencia nutnosti úpravy vzorky pred analýzou (koprecipitácia, 

spopoľňovanie) výrazne znižuje časovú a technickú náročnosť. 

 Proces od kolekcie až po meranie vzorky o objeme 100ml 

netrvá viac ako 1 hodinu. 

 Nová rýchla metóda je vhodná na monitorovanie vnútornej 

kontaminácie 90Sr pracovníkov jadrových elektrárni na území 

Slovenskej republiky. 




