
Optimalizácia stanovenia 126Sn metódou 
ionovýmennej chromatografie

Katedra Jadrovej chémie a rádioekológie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Lukáš Pašteka, Silvia Dulanská



Cieľ  - Optimalizácia  sorpcie cínu na aniónovom meniči iónov a aplikácia 
  ziskaných poznatkov pre analýzu vzoriek rádioaktívnych odpadov z 
  JE zariadení Jaslovské Bohunice a Mochovce pri stanovení 126Sn

Postup – priprava modelovej vzorky s 113Sn
     nanesenie vzorky na sorbent (Anion Exchange Resin; 1,5g)
         premytie sorbentu 6M HCl (10 ml)
         elúcia 2M HNO

3
 (2x10 ml)

         meranie na vysokočistom germániovom gama detektore HPGe

Klúčové slová – 126Sn, Iónovýmenná chromatografia, Anion Exchange Resin



Cín - vlastnosti

- nachádza sa v IV.A skupine PSP, vlastnosti príbuzné olovu, Z = 50
- striebrolesklý kov,
- elektrónová konfigurácia: [Kr] 4d1 5s2 5d2

- môže nedobúdať ox. stupne -IV, II, IV; najčastejšie IV
- toxicitu spôsobuje fakt, že je to ťažký kov a vlastnosti podobné olovu
- v roztoku HCl (viac ako 0,7 M) vytvára komplex SnCl

6
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Zdroj obr.:
 http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Tin-2.jpg



Cín - 126Sn

- dlhá doba polpremeny - 2,3 x 105 roka
- vzniká v jadrových reaktoroch ako štiepny produkt
- beta- aj gama-žiarič, rovanko ako jeho dcérsky rádionuklid 126Sb
- riziko vnútorneho ožarovania po inhalácií alebo ingescií

Zdroj obr.: 
http://www.orau.org/ptp/PTP%20Library/library/DOE/bnl/nuclidedata/MIRSn126.htm



Výsledky meraní

V ľavej tabuľke sú zobrazené údaje z dvoch vzoriek pred nanesením na 
kolónu. 

V pravej tabuľke sú údaje vzoriek po pretečení kolónou.
Z výsledkov môžeme spozorovať, že všetok rádioaktívny cín sa zachytil 

na sorbente a pretečenom roztoku nie je aktivita.

Pred Kolonou

Čas
Plocha pod 

peakom
cps

VZORKA 
1

2072 956 0,461

VZORKA 
2

3600 1580 0,439

Pretečené

Čas Plocha cps

VZORKA 
1

1 0 0,000

VZORKA 
2

1 0 0,000



Výsledky meraní

Tabuľky zobrazujú aktivitu v roztoku po prvej a druhej elúcií. V oboch 
eluátoch vzorky č.1 bolo okolo 41% pôvodnej aktivity cínu.

Pri vzorke č.2 bola celá eluovaná aktivita v prvom eluáte (91,5%) a druhý 
eluát neobsahoval aktívitu.

Elúcia 1

Čas Plocha cps

VZORKA 
1

3000 568 0,19

VZORKA 
2

2000 803 0,40

Elúcia 2

Čas Plocha cps

VZORKA 
1

3000 584 0,20

VZORKA 
2

3000 0 0,00



Záver

Zo zatiaľ nameraných výsledkov sme zistili, že cín sa v podmienkach 
6M HCl, veľmi efektívne eluuje s 2M HNO3, s výťažkami vzoriek 1 
a 2 82% resp. 91,5%. 

V budúcnosti budeme skúšať vzorky v prostredí HCl o nižších 
koncentráciach a zisťovať efektivitu elúcie a ideálne podmienky pri 
separácií.



Obrázok z laboratoria, kde je odfotografovaná kolóna so sorbentom a 
plastová vialka, do ktorej sa zachytáva prvá elúcia cínu



Ďakujem za pozornosť
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