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ABSTRAKT 

LABAŠKA Miroslav: Optimalizácia metód mobilnej analýzy rádionuklidov. Dizertačná 

práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej 

chémie, Bratislava. Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. 150 strán, 2016. 

Dizertačná práca bola zameraná na optimalizáciu metód separácie a stanovenia 

rádionuklidov vyuţiteľných pri mobilnej, respektíve poľnej analýze. Uvedené metódy sú 

súčasťou metód a pracovných postupov vyvíjaného mobilného rádiometrického 

laboratória pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Základom týchto metód je 

separácia analytov vyuţitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. V rámci toho 

boli vypracované a optimalizované metódy separácie iónov na reverzných stacionárnych 

fázach ako aj na iónovo-výmenných stacionárnych fázach. Boli vyuţité chromatografické 

kolóny Dionex IonPack
®
 CS5A, Dionex IonPack

®
 CS3 a Hypersil

®
 BDS C18. Ako 

detekčné metódy boli v prípade nerádioaktívnych nuklidov pouţité vodivostná detekcia 

a UV/VIS detekcia. Optimalizovala sa separácia alkalických kovov a kovov alkalických 

zemí, prechodných kovov a lantanoidov. Ďalej bolo skúmané vyuţitie spojenia 

chromatografickej separácie vybraných rádionuklidov s prietokovou scintilačnou 

analýzou. Pri detekcii rádionuklidov jadrovými metódami boli vybrané 
55

Fe, 
210

Pb, 
60

Co, 
85

Sr a 
134

Cs. Riešená bola aj otázka vyuţitia NaI(Tl) detektora studnicového typu 

a planárneho typu v spojení s metódou extrakcie analytu na základe tvorby micelárneho 

zákalu. Pri tejto extrakcii boli vyuţité komplexotvorné činidlá 8-hydroxychinolín 

a amónium pyrolidínditiokarbamát. Výťaţnosť extrakcie sa pohybovala na v rozmedzí od 

80 do 90%. V rámci tejto dizertačnej práce boli skúmané moţnosti pouţitia kvapalinovej 

scintilačnej analýzy v spojení s metódou extrakcie analytu na základe tvorby micelárneho 

zákalu. Pouţitý rádioaktívny štandard 
55

Fe, 
210

Pb, 
60

Co, 
85

Sr a 
134

Cs sa separoval 

kvapalinovou chromatografiou, jednotlivé frakcie s obsahom rádionuklidov boli 

prekoncentrované metódou CPE a merané metódou LSC. V závere sa vykonali 

experimenty prekoncentrácie vybraných prvkov micelárnou extrakciou s následnou 

detekciou ICP-MS. 

 

Kľúčové slová: rádiochemická analýza, rádioizotopy, gama detekcia; gama 

spektroskopia, beta detekcia, scintilačné meranie, hmotnostná spektrometria s indukčne 

viazanou plazmou, vysoko efektívna kvapalinová chromatografia, iónovo výmenná 

chromatografia, micelárne systémy. 
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ABSTRACT 

LABAŠKA, Miroslav: Optimization of mobile analysis of radionuclides, Academic 

Dissertation. Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, 

Department of Nuclear chemistry. Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. 

150 pages, 2016. 

This thesis is focused on optimization of separation and determination of radionuclides 

which can be used in mobile or field analysis. Mentioned methods are part of procedures 

and methods of mobile radiometric laboratory which is being developed for Slovak 

Armed forces. The main principle of these methods is the separation of analytes using 

high performance liquid chromatography using both reverse phase liquid chromatography 

and ion exchange chromatography. Chromatography columns such as Dionex IonPack
®
 

CS5A, Dionex IonPack
®
 CS3 and Hypersil

®
 BDS C18 have been used. For detection of 

stabile nuclides, conductivity detection and UV/VIS detection have been employed. 

Separation of alkali and alkali earth metals. transition metals and lanthanides has been 

optimized. Combination of chromatographic separation and flow scintillation analysis has 

been also studied. Radioactive isotopes 
55

Fe, 
210

Pb, 
60

Co, 
85

Sr and 
134

Cs have been chosen 

as analytes for nuclear detection techniques. Utilization of well-type and planar NaI(Tl) 

detector has been investigated together with cloud point extraction. For micelle mediated 

extraction two possible ligands have been studied - 8-hydroxyquinoline and ammonium 

pyrolidinedithiocarbamate. Recoveries of cloud point extraction were in range between 80 

to 90%. This thesis is also focused on possible application of liquid scintillation analysis 

with cloud point extraction of analytes. Radioactive standard containing 
55

Fe, 
210

Pb, 
60

Co, 
85

Sr and 
134

Cs has been separated using liquid chromatography and fractions of individual 

isotopes have been collected, extracted using cloud point extraction and measured using 

liquid scintillation analysis. Finally, cloud point extraction coupled with ICP-MS have 

been studied.  

 

Key words: radiochemical analysis, radioisotopes, gamma detection; gamma 

spectroscopy, beta detection, scintillation counting, icp mass spectroscopy, high-

performance liquid chromatography, ion exchange chromatography, micellar systems. 
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PREDHOVOR 

Riziká hrozieb terorizmu a organizovanej kriminality spojenej s nedovoleným 

nakladaním s jadrovým a rádioaktívnym materiálom, riziká spojené s jeho zneuţitím na 

útoky voči obyvateľstvu a infraštruktúre, alebo cielené konvenčné útoky na zariadenia 

priemyslu, výskumu, medicíny a infraštruktúry, ktoré obsahujú jadrové a rádioaktívne 

materiáli predstavujú dnes vo svete významný faktor. Všeobecne je toto nebezpečenstvo 

vnímané ako riziko pouţitia jadrových zbraní, technologické havárie jadrových 

a radiačných zariadení, ako aj riziko pouţitia radiačných, takzvaných „špinavých― bômb. 

Vykonanie účinných opatrení v neskoršej fáze od zistenia bezprostredne 

hroziaceho rizika, alebo po zistení práve vzniknutého jadrového a radiačného rizika, 

vyţaduje identifikáciu rádioizotopov, ako aj ich chemického zloţenia, spolu 

zodpovedajúceho za toxicitu a šírenie v prostredí, následne aj kvantifikáciu. Bez toho nie 

je moţné kvalifikovane rozhodnúť napríklad o spôsobe ochrany, profylaxii, špecifickej 

prvej zdravotníckej pomoci, alebo technológiách pre dekontamináciu, ako aj o spôsobe 

monitorovania a kontroly. Vzorky môţu byť presunuté do stáleho laboratória, alebo môţu 

byť spracované mobilným laboratóriom. Presun do vzdialeného stáleho laboratória, ktoré 

musí byť mimo rizikovú oblasť a spracovanie vzoriek štandardným spôsobom prakticky 

vylučuje rýchle získanie potrebných informácií a neumoţní opakované merania, alebo 

rýchle spracovanie vzoriek odobratých neskôr na základe vývoja situácie. Aj keď 

výsledok expertíz bude veľmi spoľahlivý, nemoţno očakávať dostatočne účinné 

ovplyvnenie realizovaných prác v ohrozenom priestore. Podstatne účinnejšie sa v tomto 

prípade javí nasadenie mobilného laboratória, schopného plniť úlohu na hranici ohrozenej 

oblasti, do ktorého budú operatívne prisúvané vzorky. 
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ÚVOD 

 

Najvýznamnejšie environmentálne matrice, ktoré budú spracovávané v podmienkach 

mobilného radiačného laboratória, reprezentujú matrice – vzduch, voda a tuhé látky. Do 

všeobecného súboru týchto matríc moţno zahrnúť všetky skupiny vzoriek, ktoré sú 

predpisované štandardami a normami a ktoré vyplývajú z reálnych skutočností. Tieto 

skutočnosti sú potrebné pre získanie konečného výsledku analýz nevyhnutných na prijatie 

korekčných opatrení umoţňujúcich efektívnu činnosť pri odstraňovaní následkov od 

počiatočných fáz po vzniku jadrových alebo radiačných udalostí. Postupy spracovávania 

vzoriek vychádzajú z overených aplikácií, ktoré sú pouţívané v rádiochemickej praxi. 

Cieľom je však modifikácia týchto postupov tak, aby umoţnili pouţitie výkonného 

a optimalizovaného vybavenia pre rádiochemickú analýzu a rádiometriu a aby sa dosiahla 

dostatočne rýchla perióda pri spracovávaní týchto vzoriek ako aj potrebný rozsah 

intervalu spoľahlivosti. V konečnom dôsledku by tak mali byť získané optimalizované 

postupy, ktoré sú kvalitatívne iné ako pôvodné postupy z ktorých bolo vychádzané. Do 

týchto postupov budú implementované len časti z pôvodných aplikácií, ktoré vyhovujú 

podmienkam analýzy v teréne s poţiadavkami na rýchlosť a spoľahlivosť.  

V prípade nízkej aktivity vzoriek γ-rádioizotopov, kedy si priame rádiometrické 

meranie vyţaduje extrémne dlhú dobu merania, je nutné pristúpiť k metódam 

prekoncentrácie vzorky a následne k γ-spektrometrickému stanoveniu rádionuklidov vo 

vzorke. Podstatne zloţitejšia situácia je v prípade rádionuklidov, ktoré emitujú len α alebo 

β častice. V tomto prípade rýchla identifikácia rádionuklidov nie je moţná štandardnými 

klasickými rádiochemickými postupmi, ktoré sú spoľahlivé, ale časovo náročné. Tu sú 

overované moţnosti vyuţitia hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou. 

Táto metóda má dostatočnú účinnosť avšak pri jej aplikácii bude nutné počítať s uţ 

spomínanými interferenciami. Predpokladá sa, ţe takto získaný výsledok bude len 

orientačný, ale stále postačujúci na prvotné rozhodovanie. V oboch prípadoch, teda 

v prípade vzoriek s obsahom rádionuklidov emitujúcich ţiarenie γ ako aj v prípade 

vzoriek s obsahom rádionuklidov emitujúcich ţiarenie β a α, je nutné zistiť informácie 

o ich chemickej štruktúre – špeciácii. Typ chemickej zlúčeniny rádionuklidov zodpovedá 

za spôsob šírenia kontaminácie v prostredí a môţe limitovať moţnosti dekontaminácie 

vzniknutých udalostí. Po vykonaní priameho merania vzorky je nevyhnutné pristúpiť 

k úprave vzorky. Pre prípady nízkych aktivít je experimentálna časť tejto práce zameraná 
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na optimalizovanie postupov, ktoré sa vyznačujú rýchlosťou a účinnosťou. Z hľadiska 

spektroskopie ţiarenia gama je prioritne skúmaná moţnosť extrakcie a prekoncentrácie 

vzorky metódou micelárnej extrakcie s následným stanovením prítomných γ-

rádionuklidov metódami γ-spektrometrie s pouţitím NaI(Tl) detektora studnicového tvaru 

a porovnanie metódy so štandardným planárnym detektorom. 

Vybrané metódy, ktoré sú overované v experimentálnej časti, by mali pokryť 

veľkú časť moţností separácie. Preto je táto práca zameraná hlavne na metódy iónovej 

chromatografie a chromatografie na reverzných stacionárnych fázach. V tomto prípade sa 

hľadala vhodná kombinácia týchto metód s cieľom zistiť kedy bude moţné pouţiť priamo 

on-line techniky separácie (IC, HPLC). Kde to nebude moţné (napr. súčasné stanovenie 

niektorých aktinoidov a lantanoidov), bude pred tieto on-line metódy nutné zaradiť aj 

klasické metódy rádiochemickej separácie ale len pre vybrané prvky. Separované analyty 

sú primárne stanovované metódou vodivostnej a UV/VIS detekcie. 

V závere analýzy bude prietokovými scintilačnými technikami realizované 

potvrdenie o aktivite uţ identifikovaného iónu a zároveň sa získajú údaje jeho celkovej 

aktivite.  

Takto získané informácie o kontaminácii uţ moţno pouţiť pre prijatie komplexných 

opatrení v neskorších fázach po jadrovej alebo radiačnej udalosti. Pre potreby 

vyhodnotenia a potvrdenia údajov získaných terénnou analýzou by boli v prípade nehôd 

na území Slovenskej republiky alebo iných priemyselne vyspelých krajín, pouţité 

následne metódy klasických rádiochemických analýz, ktoré by uţ nevykonávalo mobilné 

laboratórium.  

Štruktúra tejto práce sa postupne odvíja od stanovených cieľov a preto je rozdelená 

do piatich kapitol. V prvej kapitole je čitateľ oboznámený s cieľmi dizertačnej práce. 

Druhá kapitola sa venuje problematike, ktorá je riešená v tejto práci. Je tu stručný prehľad 

metód separácie kvapalinovou chromatografiou, spôsoby detekcie a moţnosti on-line 

spojenia separačných a detekčných metód. Druhá kapitola tieţ poskytuje prehľad pouţitia 

techniky prekoncentrácie metódou extrakcie s vyuţitím teploty zákalu micelárnych 

roztokov. V tretej kapitole sú popísané pracovné postupy, materiál a technické vybavenie 

vrátane detekčných prístrojov pouţitých pri riešení cieľov dizertačnej práce. V kapitole č. 

4 sú vyhodnotené experimentálne výsledky práce týkajúce sa optimalizácie jednotlivých 

techník pre podmienky mobilnej analýzy.  

Predkladaná dizertačná práca je súčasťou vývoja Mobilného rádiometrického 

laboratória pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej Republiky (Labaška, 2012). 
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1 CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Cieľom dizertačnej práce je celkovo zhodnotiť dostupné metódy separácie 

a detekcie rádioizotopov a analýzy ich chemického zloţenia, ktoré vplýva na proces 

šírenia vo vzduchu, teréne a vo vode po definovaných udalostiach. Následne špecifikovať 

rozhodujúce postupy separácie a detekcie vhodné pre mobilnú analýzu z hľadiska 

získania výsledkov kompatibilných s poţiadavkami (NATO). V experimentálnej časti 

overiť rozhodujúce postupy (IC/FLSC/ESI-MS, CPE-HPLC, CPE-LSC, CPE-NaI(Tl), 

CPE-HPGe, vyvinúť ich a modifikovať pre uplatnenie v podmienkach poľnej analýzy. 

Konečným cieľom je získanie modifikovaných postupov, ktoré budú uplatnené v 

postupoch Mobilného rádiochemického laboratória (Bova, 2015). 

Jeden z cieľov dizertačnej práce, konkrétne optimalizovanie kľúčových postupov 

stanovenia vybraných prvkov metódou iónovej chromatografie s hmotnostnou 

spektrometriou s elektrosprejovou ionizáciou, nebolo moţné splniť z dôvodu technickej 

poruchy na kvapalinovom chromatografie s hmotnostnou detekciou ešte v roku 2013. Aj 

napriek veľkému úsiliu všetkých zúčastnených strán sa do dnešného dňa nepodarilo 

prístroj v podmienkach OS SR opraviť.  

Ciele dizertačnej práce sa orientujú na: 

1. Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia vybraných 

rádionuklidov metódou iónovej chromatografie s prietokovou scintilačnou 

detekciou, 

2. Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia vybraných 

prvkov metódou iónovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou 

s elektrosprejovou ionizáciou, 

3. Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia vybraných 

prvkov metódou HPLC, 

4. Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov prekoncentrácie vybraných 

prvkov vyuţitím extrakcie na základe micelárneho zákalu, 

5. Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia vybraných 

rádionuklidov metódou LSC po predchádzajúcej úprave vzorky metódou 

extrakcie na základe micelárneho zákalu, 

6. Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia vybraných 

rádionuklidov metódou γ-spektrometrie s vyuţitím NaI(Tl) detektora 
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studnicového typu po predchádzajúcej úprave vzorky metódou extrakcie na 

základe micelárneho zákalu, 

7. Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia vybraných 

prvkov metódou ICP-MS po predchádzajúcej úprave vzorky metódou extrakcie na 

základe micelárneho zákalu. 

8. Optimalizácia pracovných postupov rádiochemických analýz s vyuţitím extrakcie 

na základe micelárneho zákalu. 

9. Experimentálne optimalizovanie kľúčových metód a postupov nevyhnutných pre 

realizovanie kompletnej rádiochemickej analýzy v podmienkach terénnej analýzy. 

 

Pôvodne zamýšľaný studnicový HPGe detektor bol z dôvodu komplikácií pri 

jeho obstaraní zamenený za dva detektory NaI(Tl), jeden studnicového tvaru a druhý 

planárny. Oba detektory majú porovnateľné parametre a preto sú vzhľadom na 

charaktery experimentov vhodnejšie na porovnanie výsledkov. V budúcnosti pri 

obstaraní studnicového HPGe detektora pri výstavbe MRL sa predpokladá extrapolácia 

dosiahnutých výsledkov a ich doplnenie potrebnými experimentmi vzhľadom na 

charakter HPGe detektora. 

Všeobecne formulovaný cieľ - optimalizácia pracovných postupov 

rádiochemických analýz s využitím extrakcie na základe micelárneho zákalu, je plnený 

v súbore cieľov pri ktorých je vyuţité spojenie extrakcie na základe teploty zákalu 

micelárnych roztokov a jadrových metód ako sú kvapalinová scintilačná analýza a gama-

spektroskopia. 

V rámci optimalizácie kľúčových metód a postupov nevyhnutných pre 

realizovanie kompletnej rádiochemickej analýzy v podmienkach poľnej analýzy boli 

vyvíjané a testované metódy vyuţitia sorbentov AnaLig
® 

Pu02, AnaLig
® 

Sr01 a DGA
®
 

substrátov na separovanie 
239,240

Pu, 
238

Pu, 
241

Am, 
90

Sr a 
90

Y a ich stanovenie metódami 

alfa-spektroskopie a kvapalinovej scintilačnej analýzy. Keďţe z poţiadaviek na 

spôsobilosti mobilných rádiometrických laboratórií (AEP-66) mimo iného vyplýva aj 

schopnosť stanoviť vybrané rádionuklidy v telesných tekutinách, bude nutné zaradiť aj 

moţnosti separácie rádionuklidov z telesných tekutín pomocou extrakcie na tuhých 

fázach pouţitím separačných kolón (AnaLig
®

Pu-02) do postupov MRL. Uvedené 

metódy boli vyvíjané v rámci predchádzajúcich experimentov. 
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2 SÚŠASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

 

2.1 Mobilná analýza rádionuklidov 

Najdôleţitejšou úlohou mobilných laboratórií je rýchla analýza rádionuklidov v 

teréne v prípadoch, keď je prvotná informácia nevyhnutná pre zhodnotenie okamţitého 

rizika a pre prijatie potrebných opatrení. Vznik radiačných udalostí v priemysle a vo 

výskume spravidla umoţňuje rýchlu prognózu vývoja situácie. Vzhľadom k tomu, ţe 

takáto udalosť bola v období pred haváriou modelovaná, sú pribliţne známe rádioizotopy 

a ich šírenie a zároveň bol spracovaný súbor opatrení na elimináciu následkov. Vykonanie 

odberu vzoriek a ich terénna analýza nemá v tomto prípade aţ tak veľmi významný 

charakter. Úplne iná situácia je v prípade teroristických jadrových alebo radiačných 

útokov, kriminálnych udalostí alebo neočakávaných jadrových havárií. Zloţka 

spôsobujúca kontamináciu nie je spravidla známa, teda prognóza vývoja situácie a prijatie 

efektívnych opatrení nie je prakticky moţné. Získanie údajov o rozsahu a druhu 

vzniknutej alebo bezprostredne hroziacej kontaminácie v čo najkratšom čase, aspoň na 

dolnej hranici spoľahlivosti a čo najúplnejšie z kvalitatívneho pohľadu, má teda kľúčový 

význam pre zvládnutie udalosti. Vhodne vybavené mobilné laboratóriá môţu byť veľkou 

výhodou v prípadoch potreby rýchlej predbeţnej analýzy vzoriek. Takéto laboratóriá je 

moţné úzko špecifikovať vzhľadom na určitú udalosť, napríklad na nehodu na jadrovom 

energetickom zariadení, nehodu spojenú s transportom rádioaktívneho materiálu, prípadne 

na teroristický útok a pod. Vhodnou voľbou prostriedkov a správnym projektovaním 

mobilného laboratória však moţno dosiahnuť spôsobilosti spojené so všetkými 

spomínanými udalosťami. 

K zabezpečeniu rýchleho nasadenia mobilných laboratórií sú tieto projektované 

v zástavbe alebo kontajneroch veľkých nákladných automobilov alebo v prívesoch, 

prípadne sú upravené tak, aby bola moţná ich preprava vzduchom alebo ţeleznicou. Z 

charakteru mobilnej analýzy vyplýva nutnosť výberu takých analytických metód, ktoré 

umoţňujú rýchly skríning vzoriek s minimálnymi nárokmi na ich úpravu tak, aby boli 

získané výsledky potrebné pre efektívnu korekciu opatrení v počiatočných ako 

aj v neskorších fázach po vzniku jadrovej alebo radiačnej udalosti.  

Odporúčanými metódami sú: 

 gama spektroskopia s pouţitím HPGe prípadne NaI(Tl) detektorov s adekvátnym 

tienením; 
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 zaznamenávaním alfa a beta impulzov pomocou plynového proporcionálneho 

detektora; 

 kvapalinová scintilačná analýza (LSC) na meranie ţiarenia beta s nízkymi 

energiami, analýzu 
3
H, 

14
C a pod (IAEA, 1999) 

Alfa spektroskopia vo všeobecnosti nie je odporúčanou metódou pre mobilné 

laboratórium vzhľadom na náročnú a relatívne zdĺhavú prípravu vzorky, ktorá môţe byť 

v prípade potreby často limitujúcim faktorom.  

 

2.2 Zahraničné koncepcie riešenia mobilnej analýzy rádionuklidov 

Uvedený prehľad predstavuje analytickú koncepciu mobilných laboratórií 

pouţívaných v zahraničných armádach. 

 

2.2.1 Mobilné rádiologické laboratórium AL-2R (Česká republika) 

Hlavný analytický prístroj reprezentovaný gama spektrometrom s detektorom 

GMX-60 HPGe ORTEC, vybaveným C-oknom. Detektor je vybavený 10 cm pasívnym 

oloveným tienením o hmotnosti okolo 1000 kg, prispôsobeným pre meranie vzoriek 

v 1500 ml Marinelliho kadičke, alebo v 50 mm tégliku. Pre zisťovanie alfa a beta 

aktivity vzoriek je k dispozícii ručný prístroj HANDECOUNT pre vyhodnocovanie 

sterov a filtrov.  

Medzi ďalšie štandardné laboratórne vybavenie patria beţné laboratórne 

pomôcky, laboratórna trepačka, ultrazvukový kúpeľ, odstredivka, ručný plameňovo – 

ionizačný detektor AP-2C na kontrolu prítomnosti toxických chemických látok, 

analytické váhy, dávkovače a pipety. 

 

2.2.2 Slovinské Mobilné rádiologické laboratórium MRL 

Rozhodujúcim laboratórnym nástrojom je elektricky chladený HPGe gama 

spektrometer s detektorom GMX-60 ORTEC a s vymeniteľným NaI(Tl) detektorom, 

vybavený 50 mm pasívnym oloveným tienením pre 1500 ml Marinelliho nádoby 

a tégliky 50 mm. Druhým rozhodujúcim prostriedkom laboratória je zariadenie na 

kvapalinovú scintilačnú spektrometriu TRIATHLER, určený na kvantifikáciu 

a selektívnu detekciu vybraných alfa a beta rádioizotopov. Na zisťovanie alfa a beta 
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aktivity je k dispozícii prenosný HANDECOUNT určený na vyhodnocovanie sterov 

a filtrov, ako aj K-O-Kit, obsahujúci súpravu ručných detektorov zahrňujúcich FH-40G 

so sondami pre merania alfa, beta, gama a neurónovou sondou, tieţ ručný NaI(Tl) 

spektrometer IdentiFINDER. Rádiochemická analýza sa opiera od pouţitie dvojice 

jednoduchých iónových chromatografov (IC) KNAUER, vybavených vodivostným 

a UV/VIS detektorom s moţnosťou post-kolónovej derivatizácie. Pre prípravu vzoriek 

je k dispozícii mikrovlnový mineralizátor s bezpečným odvedením plynných exhalátov 

cez filter, laboratórnu trepačku, systém pre vákuovú filtráciu, analytické váhy, 

dávkovače a laboratórne pomôcky. 

 

2.3 Metódy uplatniteľné v mobilnej analýze  

Medzi metódy uplatniteľné v poľnej analýze záujmových rádionuklidov patria 

chromatografické separácie, ktoré umoţňujú separovať analyty od matríc a zároveň 

umoţňujú prekoncentrovať analyty z nízkych koncentrácií. V spojení s jadrovými 

metódami alebo s metódami ICP-MS umoţňujú zisťovať nie len chemické, ale aj 

izotopové zloţenie rádionuklidov. 

 

2.3.1 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

Kvapalinová chromatografia je vysoko účinná separačná technika zaloţená na 

rozdielnej distribúcii delenia látok medzi dvomi nemiešateľnými fázami. Je to súčasne 

separačná aj analytická metóda, ktorá vyuţíva distribúciu látok medzi stacionárnou 

(nepohyblivou) a mobilnou (pohyblivou) fázou. Väčšina detekčných techník ako sú 

napríklad atómová absorpčná spektroskopia alebo hmotnostná spektroskopia s indukčne 

viazanou plazmou trpia pre prítomnosť ako spektrálnych tak aj chemických interferencií 

a v niektorých prípadoch nie sú vhodné na stanovenie analytov v komplexných matriciach 

alebo na špeciáciu kovov. Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia je flexibilná metóda 

umoţňujúca separáciu analytov ako aj odstránenie rušivej matrice a môţe byť spojená so 

širokou škálou detekčných techník. 
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2.3.2 Iónová chromatografia (IC) 

Iónová chromatografia je chromatografická metóda, ktorá môţe zahŕňať iónovo-

výmennú chromatografiu a ión-párovú chromatografiu.  

Iónovo-výmenná chromatografia (IEC) je dobre prebádaný separačný 

mechanizmus. Malé katióny a anióny sú separované na iónovo-výmennej stacionárnej 

fáze s opačnou polaritou, iónmi eluentu s rovnakou polaritou. Pre aniónovú 

chromatografiu na stacionárnych fázach obsahujúcich kvartérne amóniové skupiny, sa 

pouţíva eluent zloţený z hydroxidu alebo uhličitanu (hydrogenuhličitanu). Typický 

elučný systém pre katiónovú chromatografiu sa skladá z eluentu, obsahujúceho ióny H
+
 

alebo Na
+
. IEC je metóda vhodná ako na prekoncentráciu tak na separáciu chemicky 

podobných zlúčenín. 

 

2.3.2.1 Katiónová chromatografia 

V začiatkoch vyuţívania iónovej chromatografie sa pouţívali chromatografické 

kolóny na separáciu katiónov na báze povrchovo sulfónovaných 25 mikrometrových 

polystyrénových substrátov sieťovaných 2% divinylbenzénu.  

Medzi základné faktory ovplyvňujúce separáciu katiónov vyuţitím iónovej 

chromatografie patria koncentrácia eluentu a pH mobilnej fázy. Zmenou týchto 

parametrov je moţné jednoducho upravovať separáciu jednotlivých katiónov. Medzi 

najbeţnejšie eluenty v katiónovej chromatografii patria minerálne kyseliny ktoré sa 

v koncentráciách od 1 mM aţ po 10 mM vyuţívajú hlavne na separáciu alkalických 

kovov, NH4
+
 a organických amínov. Minerálne kyseliny sa pouţívajú aj preto, lebo H

+
 sa 

v supresoroch mení na vodu reakciou s hydroxidmi čím sa potlačuje vodivosť samotného 

eluentu v prípade vodivostnej detekcie. Vodíkový (hydróniový) katión však nemá 

schopnosť nahrádzať polyvalentné katióny v procese iónovej výmeny na stacionárnych 

fázach. Preto je spoločná elúcia jednomocných a dvojmocných katiónov moţná jedine 

pouţitím gradientovej elúcie alebo vyuţitím techniky výmeny kolóny (Rocklin, 1989). 

V niektorých prípadoch je moţné zvýšením koncentrácie minerálnej kyseliny dosiahnuť 

elúciu silno viazaných dvojmocných katiónov prvkov 2. A skupiny zo sulfónovaných 

stacionárnych fáz, ale výsledná vysoká vodivosť mobilnej fázy môţe mať nepriaznivý 

vplyv na detekciu hlavne pri pouţití vodivostnej detekcie bez potlačenia vodivosti eluentu 

(non-suppressed conductivity detection). Preto sa v minulosti v takýchto prípadoch 
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pouţívali ako eluenty katióny aromatických a heterocyklických amínov. Soli 

etyléndiamínu je moţné pouţiť ako eluent v prípade dvojmocných katiónov pre jeho 

dvojnásobný kladný náboj v kyslom pH (Fritz, 1980). V minulosti sa k elúcii katiónov 

kovov alkalických zemín pouţíval tieţ m-fenylamín ktorý však často polymerizoval na 

stacionárnej fáze, čo malo za následok nenávratné poškodenie chromatografickej kolóny.  

Vo všeobecnosti sa k elúcii dvojmocných katiónov kovov alkalických zemín zo 

sulfónovaných stacionárnych fáz pouţívajú eluenty s dvojmocnými aniónmi. V súčasnej 

dobe je najčastejšie pouţívaným eluentom pri stanovení kovov alkalických zemín 

vyuţitím vodivostnej detekcie chlorid kyseliny 2,3-diaminopropánovej v kombinácii 

s HCl (Weiss, 2004). Z dôvodu relatívne vysokej ceny chloridu kyseliny 2,3-

diaminopropánovej je moţné tento eluent nahradiť napríklad L-histidínom (kyselinou 2-

amino-3-(4-imidazolyl)propánovou), protonizovaným pomocou HCl (Hajós, 1997).  

Vývoj nových druhov stacionárnych fáz na báze latexov a tieţ nahradenie 

aromatických a heterocyklických amínov chloridom kyseliny 2,3-diaminopropánovej 

umoţnil súčasnú separáciu alkalických kovov a kovov alkalických zemín(obrázok 1) 

(Smith, 1988).  

 

 

Obrázok 1 Separácia katiónov Li
+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
. Stacionárna fáza: IonPack

®
 CS3. 

Mobilná fáza: 25 mM HCl, 0,25 mM kyselina 2,3-diaminopropánová (vlastná práca 

autora). 
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Postupnou optimalizáciou stacionárnych fáz sa zlepšovala separácia alkalických 

kovov a kovov alkalických zemín. Najlepšiu separáciu daných katiónov poskytujú 

chromatografické kolóny so stacionárnou fázou na polymérnom základe s karboxylovými 

funkčnými skupinami (Dionex IonPack
®
 CS12, CS14; Jensen - Weiss, 1993), ďalej so 

zmiešanými karboxylovými a fosforečnými skupinami (Dionex IonPack
®
 CS12A; Pohl, 

1995), alebo so zmiešanými karboxylovými, fosforečnými a crown-éterovými skupinami 

(Dionex IonPack
®
 CS15; Ray, 1998). Alternatívnou metódou súčasného stanovenia 

jednomocných a dvojmocných katiónov je tzv. metóda pouţitia dvoch 

chromatografických kolón (Rocklin, 1989). Analyty sú v takýchto prípadoch separované 

na dvoch kolónach z ktorých kaţdá je optimalizovaná na separáciu danej skupiny 

katiónov.  

 

Tabuľka 1 Príklady separácie a stanovenia prechodných kovov (Timerbaev, 1994) 

Chromatografi

cká technika 

Forma 

katiónu 

Ligand (L) Stanovovaný 

katión 

Katiónová IC M
n+

...Mm
(n-m)±

 Karboxylové kyseliny (kys. 

šťaveľová, kys. citrónová, kys. 

vínna) 

Cd
2+

, Co
2+

, Cu
2+

, 

Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
2+

, 

Ni
2+

, Pb
2+

, Zn
2+

, 

kovy alkalických 

zemín 

Koordinačná IC M
n+

...Mm
(n-m)±

 Karboxylové kyseliny 

(kyselina nitrilotrioctová, 

kyselina 2,6-

pyridíndikarboxylová) 

Cd
2+

, Co
2+

, Fe
2+

, 

Mn
2+

, 

Pb
2+

, Zn
2+

, kovy 

alkalických zemín 

Aniónova IC MLn
n-

 4-(2-Pyridylazo)rezorcinol, 

EDTA 

Cd
2+

, Co
2+

, Cu
2+

, 

Fe
2+

, Ni
2+

, Pb
2+

, 

Zn
2+

 

Ión-párová 

chromatografia 

MLn
n-

...MLnBn 

4-(2-Pyridylazo)rezorcinol Co
2+

, Cu
2+

, Fe
2+

, 

Ni
2+

 

 

V klasickom ponímaní iónovo výmennej chromatografie katiónov sa vyuţíva 

princíp iónovej výmeny medzi analytom, eluentom a stacionárnou fázou. Takýto princíp 

je vyuţívaný prevaţne pri analýze alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Pri 
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analýze prechodných a ťaţkých kovov by takýto prístup vzhľadom na ich vyššie 

mocenstvo spôsobil neţiadané zvýšenie retencie na chromatografickej kolóne v dôsledku 

silnejšej iónovej interakcie iónov analytu a iónov stacionárnej fázy a tým predĺţenie času 

trvania analýzy. Preto sa pri analýze takýchto analytov vyuţíva reakcia katiónu 

prechodného alebo ťaţkého kovu s aniónom slabej kyseliny za účelom zníţenia náboja 

katiónu. Takéto analyty sa separujú na chromatografických kolónach ktoré obsahujú ako 

katiónovú tak aj aniónovú funkčnú skupinu a teda umoţňujú separáciu katiónov 

a aniónov súčasne. 

Keďţe afinita katiónov kovov prechodných prvkov k stacionárnej fáze je pre 

katióny s rovnakým mocenstvom veľmi podobná, zavedením ďalšej premennej v podobe 

rovnováţnej konštanty katión-ligand do celkovej rovnováţnej reakcie nám umoţní 

separovať katióny prechodných kovov. Rôznu selektivitu môţeme dosiahnuť separáciou 

záporne nabitých komplexov katiónov na aniónových chromatografických kolónach. Ako 

komplexačné činidlá sa tu pouţívajú slabé kyseliny ako napríklad kyselina 2-

hydroxybutánová, kyselina 2,6-pyridíndikarboxylová, kyselina citrónová, kyselina vínna, 

kyselina šťaveľová, kyselina 1,2-diaminocyklohexántetraoctová, kyselina 

etyléndiamínotetraoctová, ktorá zároveň zabraňuje precipitácii analytov. Vďaka tvorbe 

záporných chelátov kovov s kyselinou etyléndiamínotetraoctovou je moţná súčasná 

separácia dvojmocných a trojmocných katiónov kovov ako aj súčasná separácia aniónov 

a katiónov (Gao, 1993). 

 

2.3.2.2 Chelačná iónová chromatografia  

Chelačná iónová chromatografia je zaloţená na iónovo–výmennom princípe a tieţ 

na princípe tvorby koordinačných väzieb. Základom je vhodná stacionárna fáza, ktorá je 

upravená dvomi základnými spôsobmi. Pri prvom je vhodný ligand chemicky viazaný na 

substrát stacionárnej fázy. Pri druhom spôsobe úpravy je na stacionárnu fázu absorbovaná 

vrstva vhodného ligandu. Pre chelačnú iónovú chromatografiu je hlavným mechanizmom 

separácie iónová výmena a chelatácia ktoré priamo súvisia s pH, iónovou silou roztoku 

a koncentráciou organického rozpúšťadla. Najrozšírenejšou ţivicou pouţívanou na 

separáciu a prekoncentráciu kovov vo vodných roztokoch bola imidoacetátová ţivica 

(Chelex-100). Pouţívala sa vloţená do chromatografických kolón s prietokom eluentu 1-2 

cm
3
.min

-1
 Výsledky ukázali, ţe dochádzalo len k čiastočnej separácii analytov čo bolo 
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dôsledkom postupnej degradácie ţivice kvôli nízkemu stupňu sieťovania polystyren-

divinylbenzenového polymérneho základu. 

Podľa obrázka 2 je zrejmé, ţe na separácii prechodných prvkov sa podieľajú ako 

katiónové, tak aj aniónové výmenné mechanizmy so zlúčeninami tvoriacimi komplexy 

v mobilnej fáze. 

 

Obrázok 2 Mechanizmus výmeny iónov medzi eluentom a stacionárnou fázou. 

 

Hlavným problémom pri separácii prechodných prvkov na povrchovo 

sulfónovaných stacionárnych fázach mobilnou fázou obsahujúcou kyselinu šťaveľovú 

bolo nedostatočné rozlíšenie medzi Fe
3+

, Cu
2+

, a Ni
2+

 ktorých retencia na stacionárnej 

fáze nebola dostatočná za uvedených chromatografických podmienok. Dôvodom bol 

vznik komplexu Fe(Ox)3
3-

 ktorý je kineticky veľmi stabilný a nezúčastňuje sa na 

interakcii so stacionárnou fázou (Weiss, 2004). Detekcia je vykonávaná pomocou 

derivatizácie 4-(2-pyridylazo)rezorcinolom (PAR) fotometrickou detekciou vzniknutých 

chelátov pri 520 nm. Výrazne lepšia je separácia na polymetakrylových substrátoch 

pomocou kyseliny vínnej ako eluentu (Kwon, 1999). 

Problém spojený so separáciou trojmocného ţeleza bol vyriešený vďaka 

chromatografickej kolóne IonPack
®
 CS5 ktorá obsahuje zmiešanú stacionárnu fázu 

s katiónovými a aj s aniónovými funkčnými skupinami. Pouţitím kyseliny pyridín-2,6-

dikarboxylovej (PDCA) ako komplexačného činidla v mobilnej fáze bola dosiahnutá 

silnejšia retencia ţeleza na stacionárnej fáze ako v prípade pouţitia kyseliny šťaveľovej 

alebo kyseliny citrónovej. Problémom pri pouţití PDCA ako eluentu je vyššia stabilita 

komplexu Pb-PDCA ako Pb-PAR čo má za následok, ţe olovo nie je moţné detegovať 

pomocou spektrofotometrie za týchto chromatografických podmienok.  
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Neskôr boli vyvinuté chromatografické kolóny s vyšším stupňom sieťovania 

polystyren-divinylbenzenového polyméru s vyššou stabilitou umoţňujúcou prácu pri 

vyšších tlakoch bez rizika degradácie stacionárnej fázy.  

  

Tabuľka 2 Prehľad stanovenia katiónov metódami IC (Riviello, 1993) 

Stacionárna 

fáza  

Eluent Detekcia Katióny Matrica 

CS5, CS10, 

CS3 

HNO3, chlorid kys. 2,3-

diaminopropánovej 

ICP MS Cs, Ba Environment

álne vzorky 

z okolia 

Černobyľu 

Inertsil ODS-3 metanol–THF–voda 

(50:5:45) s octanom 

amónnym (pH 5,0) and 

PAR 

UV/VIS Co, Fe, Ni Prírodné 

vody 

IonPac CS2 kys. šťaveľová, kys. 

citrónová 

UV/VIS Cu, Ni, Zn, 

Co, Pb a Fe  

Prachové 

častice vo 

vzduchu 

IonPack CS12 HCl LSC Po, Sr, Ra Prírodné 

vody 

IonPac CS5A kys. šťaveľová, NaNO3 UV/VIS Cu, Ni, Zn, 

Co, Pb, Fe, 

Mn, Cd 

Prachové 

častice vo 

vzduchu 

IonPac CS5 kyselina 2,6-

pyridíndikarboxylová 

UV/VIS Cu, Ni, Zn, Pb, 

Fe, Cd 

Odpadové 

vody 

MetPac CC-1 

kolóna), TMC-

1, CS5A 

gradient kys. 

šťaveľová, kyselina 2,6-

pyridíndikarboxylová 

UV/VIS Pb, Cu, Cd Pitná voda 

IonPac CS3 kyselina 2-

hydroxyizobutánová 

UV/VIS Lantanoidy  

IonPac SCS1 kys. metánsulfónová, 

kys. šťaveľová 

Vodiv. Cu, Li, Na, K, 

Co, Ni, Mn, 

Ca, Sr, Zn 

Minerálna 

voda 

IonPac CS5A kyselina 2,6-

pyridíndikarboxylová 

UV/VIS U, Th Voda 

Hypersil ODS metanol-acetonitril-

voda (40:30:30) 

UV/VIS U, V, Fe, Cu, 

Co. Ni, Pd 

Voda 

Spherisorb 

ODS-2, 

Nucleosil 100 

CN 

chloroform-

tetrahydrofurán (60:40), 

acetonitril 

UV/VIS Ir, Rh, Pd, Pt Voda 

Hypersil C18 kyselina 2-

hydroxyizobutánová 

UV/VIS Lantanoidy, U  

Supelcosil C18 kyselina 2-

hydroxyizobutánová 

UV/VIS Lantanoidy, U, 

Th 
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Ďalšou metódou vyuţitia chelačnej iónovej chromatografie je metóda impregnácie 

stacionárnej fázy vhodným komplexotvorným činidlom. Boli publikované metódy (Jones, 

1992, Paull, 1996) pri ktorých boli pouţité organické indikátory ako napríklad 

metyltymolová modrá, xylenolová oranţová, ftaleinová fialová. Uvedené metódy boli 

pouţité na súčasnú separáciu alkalických kovov a kovov alkalických zemín v rôznych 

matriciach. Malé rozdiely v chelatačných vlastnostiach organických indikátorov 

umoţňujú ich vyuţitie pri špecifických separáciách.  

Iónová chromatografia ako aj vysokoúčinná kvapalinová chromatografia sa 

pouţívajú aj na separáciu lantanoidov. Lantanoidy tvoria vo vodných roztokoch 

trojmocné katióny s veľmi podobnými vlastnosťami. Preto je ich separácia vyuţitím 

klasickej iónovej chromatografie komplikovaná a neposkytuje dostatočné výsledky. 

Separácia kovov vzácnych zemín je moţná buď v podobe aniónov alebo katiónov podľa 

pouţitého eluentu. Ako katióny sú lantanoidy separované na stacionárnych fázach 

s latexovým základom (Dionex IonPack
®
 CS3, CS10) s pouţitím kyseliny 2-

hydroxibutánovej ako eluentu (Elchuk, 1979). Lantanoidy tvoria stabilné komplexy s 

kyselinou 2-hydroxibutánovou čím sa zniţuje ich afinita k stacionárnej fáze obsahujúcej 

sulfónové skupiny a tieto komplexy sú separované na chromatografickej kolóne v poradí 

ich klesajúcej stability. Ako anióny sú lantanoidy separované na stacionárnych fázach 

obsahujúcich aniónové aj katiónové funkčné skupiny (IonPack
®
 CS5 a CS5A). Rôzne 

kyseliny ako napríklad kyselina mliečna, kyselina šťaveľová, kyselina diglykolová sa 

pouţívajú v gradientovej elúcii lantanoidov k zvýšeniu selektivity (Bruzzoniti, 1997). 

Lantanoidy boli tieţ separované ako anióny na stacionárnych reverzných fázach (RP-

HPLC) s vyuţitím kyseliny šťaveľovej ako eluentu s prídavkom tetra-n-butyl amónium 

hydroxidu ako ión-párového činidla (Jones, 1991). 

 

2.3.2.3 Aniónová chromatografia 

Je všeobecne známe, ţe správanie sa rádionuklidov v biosfére, ich príjem ţivými 

organizmami z prostredia ako aj ich toxicita závisí hlavne od ich fyzikálnych 

a chemických vlastností teda špeciácie. V menšej miere toto správanie sa rádionuklidov 

bude závisieť aj od ich koncentrácie.  

K zhodnoteniu krátkodobých ako aj dlhodobých následkov kontaminácie 

rádionuklidmi sú potrebné informácie o distribúcii fyzikálno-chemických foriem 
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rádionuklidov, transformačných procesoch po uvoľnení a depozícii rádionuklidov ako aj 

o kinetike týchto procesov (Hou, 2008).  

Stanovenie anorganických aniónov pri analýze nám môţe napovedať o forme 

rádionuklidov ako aj o prítomnosti rádionuklidov v aniónovej forme. Ako príklad moţno 

uviesť jódu, ktorý vo vodnom prostredí existuje prevaţne v dvoch formách, ako jodid 

a ako jodičnan. Oba anióny je moţné veľmi jednoducho a rýchlo separovať od ostatných 

iónov a stanoviť dostupnými metódami iónovej chromatografie.  

 

 

Obrázok 3 Separácia F
-
, Cl

-
, Br

-
, NO3

-
, SO4

2-
 a PO4

3-
 aniónovou chromatografiou. 

Kolóna: Dionex IonPack
®
 AS14A, mobilná fáza 8 mM Na2CO3, 1 mM NaHCO3, 

vodivostná detekcia (vlastná práca autora). 

Tabuľka 3 Prehľad stanovenia aniónov metódami IC (López-Ruíz, 2000) 

Anión Vzorka Kolóna Eluent Detekcia Odkaz 

I
-
 Voda, pôda Dionex 

IonPack
® 

AS11 

NaOH, 

metanol-

voda 

vodivostná Tucker, 1998 

I
-
 Voda, pôda Hamilton 

PRP-X100 

NaOH, 

metanol 

UV -230 

nm 

Papadoyannis, 

1998 

Cl
-
, NO3

-
, CO3

2-
, 

SO4
2-

,PO4
3-

, 

acetát, laktát, 

propionát, butyrát, 

sukcinát, citrát 

Mlieko Dionex 

IonPack
®
 

AS11 

NaOH vodivostná Gaucheron, 

1996 

F
-
, Cl

-
, NO3

-
, 

CO3
2-

, SO4
2-

, 

acetát, formát, 

citrát 

Voda v 

elektrárňach 

Dionex 

IonPack
®
 

AS10 

NaOH vodivostná Yakovleva, 

1998 

pokračovanie tabuľky 3 
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Pokračovanie tabuľky 3.  

Anión Vzorka Kolóna Eluent Detekcia Odkaz 

Cl
-
, NO3

-
,  SO4

2-

H2PO4
-
, acetát, 

askorbát, tartarát, 

malonát, 

sukcinát, citrát 

Čaj Shimpack 

IC-A1 

kyselina 

ftalová, 

ftalát 

draselný 

vodivostná Ding, 

1997 

SeO3
2-

, HAsO4
2-

, 

SeO4
2-

, WO4
2-

, 

MoO4
2-

,GeO3
2-

, 

CrO4
2-

, IO3
-
, 

HAsO3
-
, BrO3

-

,NO2
-
, NO3

-
 

Syntetické vzorky CS5A Na2HPO4 

(pH 9,3) 

UV pri 

204 nm 

Lu, 1998 

CN
-
, SCN

-
 Krv TSK-gel, 

IC-Anion-

SW 

Na2HPO4 

(pH 6,1) 

UV pri 

210 nm 

Chinaka, 

1998 

S
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

, 

SCN
-
 

Biologické 

vzorky 

Dionex 

IonPack® 

AS12A 

NaOH ICP-MS Divjak, 

1999 

As
III

, AsV, 

fenylarzén, 

dimetylarzén, 

Arzénobetaín, 

Arzénocholín 

Výluhy 

kontaminovaných 

pôd 

Dionex 

IonPack
® 

AS4A 

Na2CO3, 

NaOH, 

metanol 

 Mattusch, 

1998 

 

Cyklus dusíka, fosforu a síry v biosfére je taktieţ spojený s ich anorganickými 

iónovými formami (obrázok 3). V tabuľke 3 je stručný prehľad stanovenia rôznych 

aniónov metódami iónovej chromatografie.  

 

2.3.3 Iónovo-párová chromatografia 

Iónovo-párová chromatografia je chromatografický proces vyuţívajúci eluenty 

obsahujúce činidlá, ktoré sú schopné vytvárať iónové asociáty medzi separovanými 

látkami iónovej povahy. Tieto činidlá majú opačný náboj ako separované ióny a obsahujú 

relatívne veľkú nepolárnu časť vo svojej molekule. Ako ión-párové činidlá sa tu 

pouţívajú alkyl-amóniové soli, alkylsulfáty a alkylsulfonáty a ako stacionárne fázy beţné 

reverzné fázy dynamicky upravené na iónovo výmenné fázy s nízkou kapacitou.  
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Obrázok 4 Separácia katiónov v poradí Fe
3+

, Co
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

, Cd
2+

 metódou ionovo-

párovej chromatografie. Stacionárna fáza: Symmetry C 18. Mobilná fáza: EDTA 1 mM, 

TBAOH 10 mM, NH4NO3 10mM, HCOOH 50 mM, pH 4. Detekcia UV/VIS 235 nm 

(vlastná práca autora) 

Elúcia katiónov je dosiahnutá vytvorením záporne nabitého chelátu 

s komplexotvorným činidlom a jeho iónovým spárovaním s ión-párovým činidlom. Boli 

publikované metódy separácie katiónov kovov ión-párovou chromatografiou na 

reverzných stacionárnych fázach vyuţitím kyseliny etyléndiamíntetraoctovej ako 

komplexotvorného činidla (Jen, 1994). Ako ión-párové činidlá boli skúmané ióny 

tetraetylamóniové , tetrapropylamómiové (Marina, 1993) a tetrabutylamóniové (Marina, 

1993, Sacchero, 1991).  

 

2.3.4 Chromatografia na reverzných stacionárnych fázach 

Chromatografia na reverzných stacionárnych fázach umoţňuje separáciu kovov po 

ich komplexácii vhodným organickým chelatačným činidlom vyuţitím nepolárnych (C18) 

stacionárnych fáz. Ako organické chelatačné činidlá sa najčastejšie pouţívajú 

ditiokarbamáty ako napríklad dietylditiokarbamát (Dili, 1990), alebo 

amóniumditiokarbamát (Yang, 2004) ktoré sú eluované mobilnou fázou 

metanol/tetrahydrofurán - voda. Bolo zistené (Rivello, 2003), ţe prítomnosť chelatačného 

činidla v mobilnej fáze v nízkych koncentráciách je nevyhnutná pre zabránenie disociácie 

vzniknutých chelátov kovov. Podobne boli vyvinuté metódy separácie katiónov kovov 

vyuţitím ich komplexácie s 4-(2-pyridylazo)rezorcinolom (Ming, 1992), 2-(5-
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bromopyridilazo)-5-dietylaminofenolom (Uehara, 1994), 8-hydroxychinolínom (Ohashi, 

1991), 1-(2-tiazolylazo)-2-naftolom (Beketova, 1990), 4-(2-tiazolylazo)rezorcinolom 

(Basova, 1990), a inými organickými komplexačnými činidlami.  

 

2.4 Spôsoby detekcie v kvapalinovej chromatografii 

2.4.1 Vodivostná detekcia 

Rozšírenie iónovej chromatografie v 70-tych rokoch si vyţiadalo optimalizáciu 

techniky vodivostnej detekcie. V prípade vodivostnej detekcie je nutné optimalizovať 

pomer signálu a šumu. To je moţné pouţitím mobilnej fázy s nízkou koncentráciou alebo 

s relatívne nízkou vodivosťou. Typickými eluentami pre separáciu aniónov bez potlačenia 

vodivosti mobilnej fázy sú napríklad roztoky aromatických alebo alifatických 

karboxylových kyselín a ich solí, aromatické alebo alifatické sulfónové kyseliny a ich 

soli. V prípade separácie katiónov sú typickými eluentami roztoky silných minerálnych 

kyselín. V takom prípade je však vodivosť príliš vysoká a vyuţíva sa tu nepriama 

detekcia. Taktieţ je moţné pouţiť soli aromatických alebo alifatických amínov, prípadne 

komplexotvorné organické kyseliny a ich soli.  

Aţ rozvoj metód potlačenia vodivosti mobilnej fázy umoţnili plnohodnotné 

vyuţitie vodivostnej detekcie iónov. Roztok uhličitanu sodného, hydrogenuhličitanu 

sodného alebo hydroxidu sodného ako eluentu je moţné premeniť na roztoky látok 

s nízkou vodivosťou akými sú napríklad H2CO3 alebo voda pouţitím vhodného zariadenia 

zaloţeného na princípe iónovej výmeny. Pôvodne sa tieto zariadenia skladali z kolóny 

naplnenej vhodným iónomeničom (Dengler, 1996). Neskôr takéto supresory nahradili 

zariadenia s iónovo-výmennými membránami (obrázok 5). V poslednej dobe sú najviac 

pouţívané zariadenia pracujúce na princípe elektrolýzy (Henshall, 1993). V týchto je 

voda (prípadne hydroxidový anión) elektrolyticky rozloţená na protón, ktorý preniká 

iónovo-výmennou membránou a neutralizuje eluent.  
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Obrázok 5 Schéma princípu fungovania membránového supresora. 

 

Hlavnou nevýhodou vodivostnej detekcie s potlačením vodivosti eluentu je 

skutočnosť, ţe v supresoroch je potlačená disociácia aniónov slabých a veľmi slabých 

kyselín a tým je často obmedzená aj schopnosť ich detekcie touto metódou. 

 

2.4.2 UV/VIS detekcia 

Priama UV/VIS detekcia v iónovej chromatografii je moţná v prípade analýzy 

iónov s dostatočnou absorbanciou pri danej vlnovej dĺţke. V prípade analýzy 

anorganických iónov sa štandardnou metódou detekcie stala nepriama UV/VIS detekcia.  

Detekcia UV/VIS v spojení s post-kolónovými derivatizačnými reakciami ponúka 

flexibilnú metódu umoţňujúcu optimalizáciu citlivosti a selektivity pre jednotlivé 

špecifické aplikácie. Ako uţ bolo spomínané, asi najviac rozšíreným derivatizačným 

činidlom v analýze katiónov prechodných kovov a lantanoidov je 4-(2-

pyridylazo)rezorcinol (PAR), ktorý v spojení s prídavkom ZnEDTA umoţňuje 

simultánnu detekciu kovov alkalických zemín vedľa prechodných kovov. Dôvodom je 

vznikajúci komplex katiónu kovu skupiny II.A s EDTA, ktorý má vyššiu stabilitu ako 



 

43 

 

komplex ZnEDTA. Uvoľnený zinok vytvára komplex s PAR, ktorý je detegovaný 

spektrofotometricky. Ďalším rozšíreným derivatizačným činidlom pri analýze hlavne 

lantanoidov je kyselina  (3Z,6Z)-3,6-bis[(2-arsonofenyl)hydrazinylidén]-4,5-

dioxonaftalén-2,7-disulfonová (Arsenazo III). Niekedy je potrebné pridať jednu zloţku 

derivatizačného činidla do mobilnej fázy. V takýchto prípadoch môţe dochádzať 

k absorbcii činidla na stacionárnej fáze čo môţe mať za následok zhoršenie 

chromatografických vlastností kolóny. V tabuľke 4 je stručný prehľad aplikácie UV/VIS 

detekcie iónov. 

 

Tabuľka 4 Prehľad rôznych aplikácií metódy UV/VIS detekcie iónov 

Analyt Vzorka  Post-kolónové 

derivatizačné činidlo 

Vlnová 

dĺžka 

[nm] 

Zdroj 

U, Th Minerálne 

piesky 

0,13 mM arsenazo III - 10 

mM močovina - 62 mM 

kyselina octová 

658 Jackson, 

1994 

U, Th Morská voda 0,13 mM arsenazo III - 10 

mM močovina - 62 mM 

kyselina octová 

658 Hao, 1996 

U, Th Roztoky hnojív 0,3 mM arsenazo III - 0,5 M 

kyselina octová 

660 Al-Shawi, 

1995 

Lantanoidy Silikátové 

horniny 

0,1 mM arsenazo III, pH 2,5 650 Oguma, 

1993 

Lantanoidy Roztoky hnojív 0,1 mM arsenazo III - 0,5 M 

kyselina octová 

658 Al-Shawi, 

1994 

Lantanoidy Horčíkové 

zliatiny 

50 mg.dm
-3

 arsenazo III 

v 0,5 M kyseline octovej 

658 Al-Shawi, 

1996 

Lantanoidy Voda 0,1 mM chlorofosfonazo III 

- 50 mM HCl 

700 Kuroda, 

1993 

Lantanoidy Voda 50mg/l chlorofosfonazo III - 

20 mM kyselina dusičná 

660 Inoue, 

1996 

Prechodné 

kovy 

ppt koncentrácia 

vo vode 

0,1 mM PAR - 3 M NH4OH 

- 1M kys. octová, pH 9,7 

520 Motellier, 

1996 

Prechodné 

kovy 

Rastlinné 

materiály 

0,3 mM PAR - 1 M 2-

diaminoetanol, - 0,5 M NH3 

- 0,5 M NaHCO3 

520 Buldini, 

1996 

Prechodné 

kovy 

Kostry koralov 0,5 mM PAR 520 Shotyk, 

1996 

Prechodné 

kovy 

Materiál 

z jadrových 

reaktorov 

0,4 mM PAR  3 M NH3 - 1 

M kyselina octová 

520 Louw, 

1996 

Al Voda 0,3 mM Tiron - 3 M octan 

amónny 

310 Motellier, 

1994 

Pokračovanie tabuľky 4 
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Pokračovanie tabuľky 4 

Analyt Vzorka  Post-kolónové derivatizačné činidlo Vlnová 

dĺžka 

[nm] 

Zdroj 

As(V) Odpadová 

voda 

(1) 0,94 g molybdénanu amónneho 

v 150 ml konc. HNO3 - 2,81 g 

kyseliny askorbovej, 15 ml NH3 - 

10% dusičnan bizmutitý - 0,014 g 

EDTA  

(2) 1,2% Triton X-100 

700 Li, 

1995 

Ca a Mg Morská 

voda 

0,4 mM o-krezolftaleín komplexon (v 

mobilnej fáze) 

572 Paull, 

1996 

Sulfidy, 

siričitany, 

tiosulfáty 

 25 µM iódu - 10 mM iodidu - 0,8 M 

kyselina octová 

330 Miura, 

1994 

 

2.4.3 Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) 

Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) je v súčasnosti 

najčastejšie vyuţívanou technikou hmotnostnej spektrometrie na rýchle stanovovanie 

izotopových pomerov pri stopových koncentráciách (Monaster, 1998). V poslednej dobe 

sa táto metóda vo zvyšujúcej sa miere vyuţíva na analýzu rádionuklidov 

v environmentálnych vzorkách, biologických vzorkách a vo vzorkách odpadov (Nollet, 

2014). V porovnaní s konvenčnými technikami hmotnostnej spektrometrie, ICP-MS 

umoţňuje ionizáciu atómov vzorky pri normálnom tlaku a tieţ jednoduchú kvantifikáciu 

pouţitím vodných roztokov štandardov. Princípom metódy ICP-MS je rozloţenie 

chemických zlúčenín vo vzorke na atómy v indukčne viazanej plazme pri teplotách 

pribliţne 6000-8000 K a následná ionizácia týchto atómov. Kladne nabité ióny sú 

extrahované z indukčne viazanej plazmy (pri normálnom tlaku) do vysokého vákua 

v hmotnostnom spektrometri. Detekčný limit tejto metódy sa pohybuje v  rozmedzí od 

(10
-15

 - 10
-8

)
 
g.kg

-1
 v závislosti od interferencií a od citlivosti prístroja. Hlavným 

problémom pri analýze rádionuklidov s dlhou dobou polpremeny vo vzorkách 

rádioaktívnych odpadov alebo v environmentálnych vzorkách sú izobarické 

interferencie záujmových rádionuklidov so stabilnými izotopmi iných prvkov 

s rovnakým hmotnostným číslom ako napríklad interferencia 
129

Xe s 
129

I alebo 
238

U 

s 
238

Pu. Ďalšia významná interferencia je interferencia polyatómových iónov, napríklad 
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238
U

1
H a 

204
Pb

35
Cl, ktoré interferujú s 

239
Pu. Čiastočne sa môţu niektoré interferencie 

polyatómových iónov odstrániť pouţitím tzv. sektorového poľa s dvojitou fokusáciou. 

ICP-MS pri zvolenom rozlíšení, ale v takom prípade bude citlivosť zníţená v dôsledku 

silnej kolimácie iónového lúča. Aplikácia kolíznej/reakčnej cely v kvadrupólovej ICP-MS 

môţe výrazne potlačiť izobarickú interferenciu voľbou vhodného reakčného plynu.  

Vyuţitie vhodných separačných techník v spojení s ICP-MS (HPLC, IC, CE) 

umoţňuje čiastočne vyriešiť problém s interferenciou vďaka separácii analytov (Ščančar, 

2015).  

Vďaka vysokej citlivosti, krátkemu času trvania analýz a relatívne jednoduchej 

obsluhe je metóda ICP-MS vyuţívaná na stanovovanie rádionuklidov s dlhou dobou 

polpremeny, napríklad uránu, plutónia a tória, 
79

Se, 
90

Sr, 
99

Tc, 
129

I, 
135

Cs, 
210

Pb, 
226

Ra, 

228
Ra, 

231
Pa, 

237
Np, 

241
Am, 

243
Am a 

244
Cm v environmentálnych vzorkách a vo vzorkách 

odpadov (Hoppstock, 1997, Isnard, 2003). 

 

2.4.4 Hmotnostná spektroskopia s elektrosprej ionizáciou (ESI-MS) 

Hlavnou výhodou ESI-MS v porovnaní s inými hmotnostnými spektrometrickými 

metódami je šetrnejší proces ionizácie, ktorý umoţňuje zachovanie chemickej štruktúry 

vodných roztokov analytov počas ionizácie v plynnej fáze. Technika tzv. nano-ESI-MS 

(Vercouter, 2005) k stanoveniu rádionuklidov, vyuţívajúca transport vzorky v kapiláre 

aplikáciou elektrického poľa do emitéra, má výhodu v redukcii objemu vzorky a tým 

v zvýšení citlivosti. ESI-MS umoţňuje stanoviť niekoľko koordinačných zlúčenín 

rádionuklidov s ligandami v jednej vzorke.  

 

2.4.5 Aplikácia on-line techník na separáciu a detekciu rádionuklidov 

Techniky spolu zráţania, kvapalinovej extrakcie, iónovo-výmennej a extrakčnej 

chromatografie sú beţne pouţívanými metódami úpravy vzoriek v tradičných 

rádioanalytických postupoch stanovenia rádionuklidov. Tieto metódy, ako uţ bolo 

spomenuté, sú náročné a vyţadujú prácu s veľkými mnoţstvami organických rozpúšťadiel 

alebo minerálnych kyselín, čo prináša riziko kríţovej kontaminácie vzoriek.  
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Výhodou kombinovaných systémov zloţených zo separačného modulu 

a selektívneho detekčného modulu spočíva v ich širokom pouţití a variabilite. Nevýhoda 

môţe spočívať v nekompatibilite systémov a problémy spojení jednotlivých systémov.  

Z uvedeného prehľadu metód detekcie, separácie a stanovenia analytov v rôznych 

matriciach je zrejmé, ţe výberom vhodných separačných a detekčných techník a hlavne 

ich vzájomnou kombináciou, môţeme docieliť získanie účinnej a rýchlej metódy analýzy 

záujmových vzoriek v podmienkach mobilného radiačného laboratória. Kaţdá zo 

spomínaných metód sa vyznačuje špecifickou spoľahlivosťou a výhodami ako aj 

nevýhodami, ktoré môţu predurčovať alebo naopak limitovať ich pouţitie pre potreby 

poľnej analýzy. Pri správnom spojení jednotlivých metód moţno dosiahnuť odstránenie 

prípadných nedostatkov a často aj zvýšenie efektivity a výkonnosti týchto techník. 

 

2.4.6 Iónová chromatografia s prietokovou scintilačnou detekciou 

Je známe, ţe väčšina existujúcich techník separácie a analýzy rádionuklidov je 

z pohľadu rýchlej poľnej analýzy relatívne zdĺhavá a náročná kvôli pouţitiu rôznych 

laboratórnych techník. Tradičné metódy separácie a analýzy rádionuklidov zahŕňajú 

napríklad postupné zráţanie a spolu-zráţenie (Reid, 1979), kvapalinovú extrakciu 

(Takeishi, 2001), iónovú výmenu (Pilvio, 1998) prípadne elektrochemické metódy 

(Sakamura, 1998) nasledované nezávislým stanovením metódami alfa spektroskopie 

(Michel, 1998), gama spektroskopie, kvapalinovej scintilačnej analýzy prípadne 

metódami hmotnostnej spektrometrie (Betti, 1993).  

Spojenie iónovej chromatografie s prietokovou scintilačnou detekciou umoţňuje 

v niektorých prípadoch urýchlenie separácie záujmových rádionuklidov a ich on-line 

stanovenie, prípadne stanovenie niektorými z jadrových metód po separácii spojenej 

s následným zozbieraním frakcií. 
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Obrázok 6 Rádiochromatogram stanovenia rádioizotopov v poradí 
55

Fe (3,00 min.), 
60

Co 

(6,76 min.) metódou iónovej chromatografie s on-line scintilačnou analýzou (vlastná 

práca autora). 

Kombinácia iónovej chromatografie s on-line stanovením poskytuje rýchlu 

skríningovú metódu stanovenia rádionuklidov vo vzorkách ako alfa emitujúcich 

rádionuklidov, tak beta emitujúcich rádionuklidov. Okrem rýchlosti analýzy poskytuje 

takéto spojenie chromatografickej separácie s on-line detekciou aj výhodu ako je 

automatizácia úpravy vzorky, odstránenie interferencií a zloţiek matrice, prekoncentrácia 

(pri zapojení prekoncentračnej kolóny), moţnosť zmeny zloţenia mobilnej fázy 

v priebehu analýzy, zníţené náklady na reagencie, zníţené riziko kontaminácie vzorky 

a kontaminácie obsluhy. Výhody izolovaného stanovenia rádioaktívnych vzoriek ako aj 

čiastočne automatizovaného procesu. Výhodou je samozrejme aj malé mnoţstvo 

vznikajúcich odpadov. Alternatívou k prietokovej scintilačnej analýze je zber frakcií 

separovaných kvapalinovou chromatografiou a ich postupná analýza konvenčnými 

metódami kvapalinovej scintilačnej analýzy. To však vyţaduje pouţitie vlastnej 

scintilačnej vialky so scintilačným kokteilom pre kaţdú frakciu, ktorých môţe byť 

v prípade zloţitých vzoriek v krajnom prípade aj niekoľko desiatok. V súčasnosti je 

najrozšírenejším vyuţitím spojenia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 

s kvapalinovou scintilačnou analýzou analýza značených organických a bioorganických 

zlúčenín (Veltkamp, 1990).  

Poznáme tri základné typy detektorov vyuţívaných v prietokovej scintilačnej 

analýze. Sú to kvapalinové scintilačné prietokové cely (homogénne), pevné scintilačné 
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(heterogénne) prietokové cely a gama cely (L’Annunziata1998). Výhodou homogénnej 

cely je relatívne vysoká efektivita, naopak nevýhodou býva skutočnosť, ţe je vzorka 

zmiešaná so scintilačným koktailom a tým je znemoţnené jej prípadné ďalšie skúmanie. 

V prípade heterogénnej cely je výhodou to, ţe vzorka nie je znehodnotená zmiešaním so 

scintilačným koktailom, nedochádza k chemickému zhášaniu vplyvom fluórových 

koktailov, odpadá cena spojená s pouţívaním a likvidáciou scintilačných koktailov, je 

moţné pouţívať eluenty s vysokým obsahom solí, tlmivých roztokov prípadne pH 

gradienty a pri pouţití vysoko-tlakových ciel je moţné pouţiť vysoké prietoky a tým 

zníţiť trvanie analýzy. Výhodou gama cely je absencia scintilačných koktailov a relatívne 

vysoká efektivita pre gama ţiariče s nízkou energiou (<70 keV). Nevýhodou takýchto ciel 

je samozrejme ich nepouţiteľnosť v prípade beta ţiariče. 

Alternatívou k iónovej chromatografii s prietokovou scintilačnou detekciou je 

izotachoforéza (ITP) v on-line spojení s rádiometrickou celou (Kaniansky, 1987). 

Izotachoforéza je separačná metóda patriaca do skupiny elektroforetických techník. Pri 

izotachoforéze sa v kapiláre pôsobením jednosmerného prúdu a na základe rozdielnej 

pohyblivosti separujú beţné anorganické anióny (Cl
-
, SO4

2-
, NO

3-
, NO

2-
, PO4

3-
) ako aj 

katióny kovov (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Lindeberg, 1995). 

 

2.5 Extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov 

Metóda extrakcie na základe micelárneho zákalu (Cloud Point Extraction – CPE) 

je alternatívna metóda k extrakcii kvapalina-kvapalina (liquid-liquid extraction). Táto 

metóda (ďalej len CPE), je zaloţená na separácii dvoch izotropických fáz vytvorených 

malé mnoţstvo fázy obohatenej o analyt viazaný v organizovaných micelárnych 

štruktúrach a o analyt ochudobnenú vodnú fázu. Tento fenomén je moţné vyuţiť 

k extrakcii a prekoncentrácii anorganický a organických látok. Metóda CPE je 

povaţovaná za najpouţívanejšiu, najlacnejšiu, najúčinnejšiu a ekologicky 

najprijateľnejšiu metódu spomedzi všetkých dostupných extrakčných a separačných 

metód. 

Povrchovo aktívne činidlá (tenzidy) sú amfifilické molekuly skladajúce sa z 

hydrofilných a hydrofóbnych častí. Vo vodných roztokoch nízkych koncentrácií tenzidov, 

sa tieto molekuly vyskytujú prevaţne vo forme monomérov. 
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Obrázok 7 Schéma zjednodušeného princípu extrakcie na základe micelárneho zákalu 

 

V prípade, ţe koncentrácia molekúl tenzidov vzrastie nad tzv. kritickú micelárnu 

koncentráciu (critical micellar concentration – CMC), dôjde k vzniku koloidných klastrov 

- nazývaných micely. Následným zahriatím nad určitú teplotu, sa takýto roztok stáva 

zakaleným v dôsledku preskupenia micelotvorných zloţiek a vzniku ďalšej fázy. 

Dochádza tak k vzniku dvoch fáz. Pri separácii, prekoncentrácii a špeciácii kovov s 

vyuţitím CPE je jedným z prvých krokov vytvorenie vhodného hydrofóbneho komplexu 

analytu, ktorý môţe byť následne zachytený v hydrofóbnom jadre micely (obrázok 7). 

S tým súvisí výber vhodného komplexotvorného činidla, ktorý vytvorí komplex so 

záujmovým analytom. K takto vytvorenému komplexu vo vodnej fáze sa pridá vhodný 

tenzid tak, aby koncentrácia tenzidu vo zmesi dosiahla kritickú koncentráciu. Po 

následnom dôkladnom premiešaní a zahriatí zmesi na kritickú teplotu dôjde k uzamknutiu 

komplexu analytu v micelách. Po inkubačnej dobe dochádza k separácii obohatenej fázy 

a ochudobnenej. Táto separácia je urýchľovaná odstreďovaním. Ochladením roztoku sa 

zvýši viskozita obohatenej fázy čo umoţňuje oddelenie ochudobnenej fázy. Z uvedeného 

je zrejmé, ţe základom metódy CPE je správny tenzid so schopnosťou tvoriť micely. 

Najčastejšie pouţívanými tenzidmi sú Triton
®
 X-100 (Oktylfenoxy-9,5-poly-(oxyetylén) 

éter), Triton
®
 X-114 (Oktylfenoxy-7,5-poly-(oxyetylén) éter) alebo PONPE 

(polynonylfenyl éter). Na obrázku 8 je znázornený podiel jednotlivých tenzidov 

pouţívaných pri CPE. 
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Obrázok 8 Podiel jednotlivých tenzidov pouţívaných pri CPE (Pytlakowska, 2013). 

 

Uvedené tenzidy sú komerčne dostupné vo vysokej čistote. Vo všeobecnosti 

najviac vyuţívaným tenzidom v CPE je práve Triton
®
 X-114. Je to z dôvodu nízkej 

kritickej teploty pri ktorej dochádza k vzniku miciel a tieţ pre vyššiu viskozitu vzniknutej 

obohatenej fázy, nízku toxicitu a nízku cenu. Triton X-100 nie je tak často pouţívaný 

hlavne z dôvodu vyššej teploty pri ktorej dochádza k tvorbe miciel. 

Z rôznych organických ligandov pouţívaných v CPE, sú najbeţnejšie pyrydylazo 

a  tiazolylazo deriváty, ako napríklad 1-(2- pyridylazo)-2-nafthol (PAN), 1-(2-tiazolyazo)-

2-nafthol (TAN), 4-(2-pyridylazo)-rezorcinol (PAR), a 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-

(diethylamino)fenol (5-Br-PADAP). Tieto ligandy sa vyznačujú nízkou rozpustnosťou vo 

vode a vysokou kapacitou tvoriť komplexy s rôznymi kovmi. Ďalšie z ligandov 

vyuţívaných v CPE sú napríklad amónium pyrrolidín ditiocarbamát (APDC), 

dietylditiocarbamát (DDTC), 2-amino-cyclopentén-1-ditiokarboxylová kyselina (ACDA), 

O,O-dietylditiofosfát (DDTP), 8-hydroxychinolín (8-HQ), a ditizón. V tabuľkách 5 - 9 je 

uvedený prehľad pouţitia rôznych ligandotvorných látok v CPE. 

Tabuľka 5 Prehľad azo farbív pouţívaných v CPE 

              Pokračovanie tabuľky 5 

Ión Reagent Micelárny 

systém 

Detekcia Limit 

detekcie 

Odkaz 

Co 5-Br-PADAP TX-100 a SDS FAAS 1,6 µg.dm
-3 

Nascentes, 

2003 

Dy, Fe 5-Br-PADAP PONPE 7.5 CE 0,20 µg.dm
-3 

Dy, 0,48 

µg.dm
-3 

Fe 

Ortega, 2004 

Pb 5-Br-PADAP TX-114 GFAAS 0,08 µg.dm
-3

 Chen, 2005 

U 5-Br-PADAP TX-114 Spektrofot. 0,15 µg.dm
-3

 Ferreira, 

2006 

Cd 5-Br-PADAP PONPE 7.5 ETAAS 0,008 µg.dm
-3 

 Aranda, 2008 
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Pokračovanie tabuľky 5 

 

Tabuľka 6 Prehľad vyuţitia tiazolyl derivátov v CPE 

 

 

 

 

Ión Reagent Micelárny 

systém 

Detekcia Limit 

detekcie 

Odkaz 

Ga, In 5-Br-PADAP TX-100 ICP-OES 0,72 ng.ml
-1 

Liu, 2012 

Al 5-Br-PADAP TX-114 FAAS 0,2 µg.dm
-3

 Bezerra, 2004 

Pb PAN TX-114 FAAS 5,27 ng.ml
-1

 Mohammadi, 

2011 

Co PAN TX-114 FAAS 0,38 µg.dm
-3

 Manzoori, 

2003 

Mn PAN OP-7 FAAS 5 µg.dm
-3

 Doroschuk, 

2004 

Zn, Co, 

Ni 

PAN TX-114 Spektrofoto. - Afkhami, 

2006 

Cd PAN TX-114 GFAAS 5,9 ng.dm
-3

 Zhu, 2006 

Rh PAN TX-114 TLS 0,06 ng.ml
-1

 Shokoufi, 

2007 

Hg PAN TX-114 CE 42,5 µg.dm
-3

 Yin, 2007 

V PAN TX-100 FAAS 0,6 µg.dm
-3

 Filik, 2008 

Cr PAN TX-114 FAAS 0,7 µg.dm
-3

 Matos, 2009 

Pd PAN TX-114 TLS 0,04 ng.ml
-1

 Shokoufi, 

2009 

Al PAN TX-114 GFAAS 0,06 ng.ml
-1

 Sun, 2010 

Sn PAN TX-100 a SDS GFAAS 0,51 ng.dm
-3

 Zhu, 2006 

Ión Reagent Micelárny 

systém 

Detekcia Limit detekcie Matrica Odkaz 

Co TAN TX-114 FAAS 0,24 µg.dm
-3 

Voda Chen, 

2001 

Zn, 

Fe 

TAN TX-114 FAAS 1,51 µg.dm
-3

 Zn, 

0,60 µg.dm
-3

Fe 

Moč Kandhr

o, 2010 

Pb TAN TX-114 FAAS 4,5 µg.dm
-3

 Minerálna 

voda 

Silva, 

2009 

Ni TAN TX-114 FAAS. 5 µg.dm
-3

 Listy 

stromov 

Silva, 

2009 

Mn TAN TX-114 FAAS 0,28 ppb Voda Teo, 

2001 

Mn TAR TX-100 FAAS 0,60 µg.dm
-3 

Sliny Bezerra

, 2006 

Hg TAR TX-114 Spektrofoto 14,5 µg.dm
-3

 Voda Ulusoy, 

2012 
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Tabuľka 7 Prehľad vyuţitia ditiokarbamátov v CPE 

 

Tabuľka 8 Prehľad vyuţitia ditizónu a jeho derivátov pouţívaných v CPE 

 

  

Ión Reagent Micelárny 

systém 

Detekcia Limit detekcie Matrica Odkaz 

Fe, 

Co, 

Ni 

APDC TX-114 FAAS 19 µg.dm
-3

 Voda Giokas, 

2001 

As APDC TX-114 ETAAS 0,04 µg.dm
-3

 Voda z 

riek 

Tang, 2005 

Co APDC TX-114 TS-FF-

AAS 

2,1 µg.dm
-3

 Zelenina Donati, 

2006 

Cd APDC TX-114 TS-FF-

AAS 

0,04 µg.dm
-3

 Voda, 

moč 

Wu, 2006 

Sb APDC TX-114 ETV-

ICP-OES 

0,09 ng.ml
-1

 Voda, 

moč 

Li, 2006 

Hg DDTC TX-100 Spektrof

oto 

0,53 µg.dm
-3

 Voda  Sohrabi, 

2007 

Se, 

Sb 

DDTC TX-114 ETV-

ICP-MS 

0,05 µg.dm
-3

 Voda Li, 2008 

Cr DDCT TX-114 FAAS 0,08 µg.dm
-3

 Voda Yildiz. 2011 

Ión Reagent Micelárny 

systém 

Detekcia Limit 

detekcie 

Matrica Odkaz 

Pb ditizón TX-114 a 

oktanol 

FAAS 310 µg.dm
-3
 Voda Wen, 2012 

Ag ditizón TX-114 FAAS 0,56 ng.ml
-1
 Voda z riek Manzoori, 

2003 

Hg ditizón TX-100 Spektrofo

to 

0,014 µg. 

dm
-3
 

Minerálna 

voda 

Garrido, 

2004 

Cd, 

Ni 

ditizón TX-114 FAAS 0,31 ng.ml
-1 

1,2 ng.ml
-1
 

Voda, moč Manzoori, 

2004 

Bi ditizón TX-114 ETAAS 0,02 ng.ml
-1
 Voda, moč, 

vlasy 

Shemirani, 

2005 

Pb, 

Co, 

Cu 

1-Phenyl-

tiosemi-

karbazid 

TX-114 FAAS 3,42 µg. 

dm
-3
 Pb  

1 µg. dm
-3 

Co  

0,67 µg.l
-1
 

Voda  Citak, 2010 

Cr 1,5-ditio-

karbazid 

TX-114 a 

SDS 

ETAAS 1 ng. dm
-3
 Voda Ezoddin, 

2010 
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Tabuľka 9 Prehľad vyuţitia 8-hydroxychinolínu v CPE 

 

Metóda extrakcie na základe teploty micelárneho zákalu je relatívne rýchla 

metóda umoţňujúca extrakciu analytov aj z veľkých objemov. Hlavnými výhodami tejto 

metódy je pouţitie stabilných, neprchavých a netoxických činidiel, minimalizáciu 

pouţitých činidiel, minimalizáciu času potrebného na extrakciu, moţnosť koncentrovať 

širokú škálu analytov z rôznych typov matríc, dosiahnuť značné prekoncentračné faktory, 

cenovú nenáročnosť a dostupnosť (Hagarová, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ión Reagent Micelárny 

systém 

Detekcia Limit 

detekcie 

Matrica Odkaz 

Cr 8-hydroxychinolín TX-114 a 

oktanol 

SPF 0,2 µg. 

dm
-3

 

Voda Paleologos, 
2001 

Sn 8-hydroxychinolín TX-114 GFAAS 0,012 

ng.ml
-1

 

Voda z 

riek 

Yuan, 

2005 

Al 8-hydroxychinolín TX-100 SPF 0,25 µg. 

dm
-3

 

Mineráln

a voda 

Kazi, 2009 

V 8-hydroxychinolín TX-114 ETAAS 42 ng.ml
-

1 
 

Farmace

utické 

produkty 

Khan, 

2010 

Bi 8-hydroxychinolín TX-114 ICP-OES 0,12 

ng.ml
-1

 

Ľudské 

sérum 

Sun, 2011 

Fe 8-hydroxychinolín TX-114 FAAS 105 

ng.dm
-3

 

Voda  Fajarzadeh, 

2006 

U 8-hydroxychinolín TX-114 ICP-OES 0,5 µg. 

dm
-3

 

Voda Favre-

Réguillon, 

2012 

Fe 8-hydroxy-7-

jodochinolín-5-

sulfónová kys. 

TX-114 FAAS 1,7 µg Mlieko Shakerian, 

2009 
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3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 

 

3.1 Materiál, pomôcky a meracie zariadenia 

Analytické váhy (Sartorius, Nemecko) 

Automatické pipety (Pipetman, 1000 μl, 500 μl, 200 μl, 20 μl) 

Autosampler AS1000 (Thermo, USA) 

Centrifugačné skúmavky s uzáverom (15ml, Fisherbrand) 

Gama-spektrometer RT50 (Georadis, Česká republika) 

HPLC čerpadlo DeltaChrom
TM

 SD20 (Watrex, Česká republika) 

HPLC čerpadlo DeltaChrom
TM

 SD30 (Watrex, Česká republika) 

HPLC pumpa (KNAUER, Nemecko) 

HPLC T-fitting, PEEK, (DIONEX,USA) 

Chromatografická kolóna IonPack
®
 CS3 (DIONEX, USA) 

Chromatografická kolóna IonPack
®
 CS5A (DIONEX, USA) 

Chromatografická ochranná kolóna IonPack® GS5A (DIONEX, USA) 

Iónový chromatograf ICS-90 (THERMO, DIONEX, USA) 

Koncentračná kolóna TTC-2 (DIONEX, USA) 

Kvapálny scintilačný počítač Triathler (Hidex, Fínsko) 

Mikrovlnná pec (Tesla, LCE-2003M, 800W, SR) 

Odmerné banky (1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 25 ml, 10 ml) 

Odstredivka (Chirana, M-815) 

Ohrievač chromatografickej kolóny (Column Oven LCO 102, ECON, Česká republika) 

Pasteurove pipety (3,5 ml) 

pH meter Multi 340i (WTW, Nemecko) 

Plastové stričky 

Plastové striekačky (1 ml) 

Prietokový scintilačný detektor RAMONA* (Raytest, Nemecko) 

Sklenené kadičky 

Striekačkové PTFE filtre (0,45 μm, 13 mm, Fischer Scientific) 

UV/VIS detektor ProStar 335 (VARIAN,AGILENT, USA) 

Vodný kúpeľ 

Zberač frakcií Foxy Jr
®
 (Teledyne, ISCO, USA) 
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Zmiešavacia cela 375 μl, (DIONEX,USA) 

 

3.2 Chemikálie 

2-dimetylaminoetanol, C4H11NO, 99,5%, (Sigma-Aldrich, USA) 

4-(2-pyridylazo)rezorcinol C11H9N3O2, p. a., (Sigma-Aldrich, USA) 

8-hydroxychinolín C9H8N3O2, kryštalický, (Sigma-Aldrich, USA) 

Acetonitril pre HPLC, CH3CN, (Lach-Ner, ČR) 

Amónium pyrolidínditiokarbamát, 99%, (Sigma-Aldrich, USA) 

Deionizovaná voda H2O (18,2 mΩ.cm
-1

, EasyPure
®
 RoDi) 

Dihydrát kyseliny etyléndiamíntetraoctovej C10H14N2Na2O8.2H2O, p. a., (Lachema, Brno, 

Česká republika) 

Dusičnan amónny NH4NO3, p. a., (Merck, Bratislava) 

Dusičnan amónny NH4NO3, p. a., (Merck, Bratislava) 

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3, 99,5%, A.C.S. reagent (Sigma-Aldrich, USA) 

Hydroxid amónny NH4OH, 20-30% A.C.S. reagent (Sigma-Aldrich, USA) 

Hydroxid draselný KOH, p. a., (Merck, Bratislava) 

Hydroxid lítny LiOH, p. a., (Sigma-Aldrich, USA) 

Chlorid kyseliny D,L-1,3-diaminopropionovej C3H8N2O2.HCl, 98%, (Sigma-Aldrich, 

USA) 

Kyselina 2,6-pyridíndikarboxylová C7H9NO4, p. a., (Sigma-Aldrich, USA) 

Kyselina chlorovodíková, p. a., 32%, (Merck, Nemecko) 

Kyselina mravčia HCOOH, p. a., (Sigma-Aldrich, USA) 

Kyselina octová CH3COOH, p. a., (Merck, Bratislava) 

Kyselina sírová H2SO4, p. a., 95-97%, (Merck, Nemecko) 

Kyselina šťaveľová H2C2O4, p. a., (Lachema, Brno, Česká republika) 

L-histidín, 99%, (Sigma-Aldrich, USA) 

Metanol pre HPLC, (Lach-Ner, CZE) 

Octan amonný, CH3COONH4, Fractopur, (Merck, Nemecko) 

Octan uranylu, dihydrát, (CH3COO)2UO2.2H2O, (LACHEMA, ČR) 

Scintilačný koktail – ULTIMA GOLD
TM

 AB (PerkinElmer, USA) 

Scintilačný koktail –GOLD STAR (MERIDIAN, GB) 

Síran draselný K2SO4, p. a., (Merck, Bratislava) 

Tetrabutylamónium hydroxid C16H37NO, 40% roztok pre IC, (Fluka) 
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Tetrahydrát etyléndiamíntetraoctanu zinočnatého C10H12N2Na2O8Zn.4H2O, pre 

komplexometriu, (Fluka) 

Triton
®
 X-114, (1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenyl-polyetylén glykol (C2H4O)n C14H22O, n = 

7 alebo 8 (Sigma-Aldrich, USA) 

Uhličitan sodný Na2CO3, 99,5%, A.C.S. reagent (Sigma-Aldrich, USA) 

 

3.3 Charakteristika štandardného roztoku (HumaLab-Apeko) 

V tabuľke 10 je charakteristika pouţitého rádioaktívneho štandardu. 

Tabuľka 10 Charakteristika štandardu ER X 

Typ vzorky ER X 

Referenčný dátum 10.11.2014 

Hmotnosť 9,9587 g 

Objem 10,257 cm
-3

 

Rádioaktívne 

nečistoty 

84
Rb 2,9 Bq.g

-1
 

89
Sr 15,3 Bq.g

-1
 

Rádionuklid Doba polpremeny 

[deň] 

Aktivita 

[Bq.g
-1

] 

Kombinovaná štandardná 

neistota [%] 

60
Co 1925,4 1856 0,4 

134
Cs 753 183,8 0,5 

55
Fe 986 20350 1,9 

210
Pb 8108 195,3 1,2 

85
Sr 64,78 16230 1,0 

 

Chemické zloţenie: 50 mg.dm
-3

 FeCl3, 20 mg.dm
-3

 CoCl2, 20 mg.dm
-3

 SrCl2, 20 

mg.dm
-3

 CsCl, 20 mg.dm
-3

 Pb(NO3)2, 20 mg.dm
-3

 Bi(NO3)3, 25 mg.dm
-3

 TeO2, 3 g.dm
-3

 

HCl, 63 g.dm
-3

 HNO3. 

 

3.4 Rovnice použité k výpočtu minimálnej detekovateľnej aktivity pre 

prietokovú scintilačnú analýzu 

Na výpočet minimálnej detekovateľnej aktivity pre prietokovú scintilačnú 

analýzu boli pouţité vzťahy: 
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𝑀𝐷𝐴 = 𝐾 2,71 + 4,65 𝐶𝑏        (1) 

kde MDA je minimálna detekovateľná aktivita [Bq.ml
-1

], K je parameter 

zodpovedajúci odpovedi detektora na aktivitu a Cb je počet impulzov pozadia za dobu 

merania.  

Z toho pre K platí: 

𝐾 =
𝑊

𝑡 .𝜀 .𝑉
           (2) 

kde W je šírka píku vyjadrená objemom eluátu [ml] ɛ je účinnosť detekcie, V je objem 

detekčnej cely [ml] a t je čas za ktorý prejde analyt detektorom [s]. 

Z toho pre t platí: 

𝑡 =
𝑉

𝐹
           (3) 

kde F je celkový prietok mobilnej fázy s prietokom kvapalného scintilátora. 

Pre výpočet minimálnej detekovateľnej aktivity pri LSC meraniach bol pouţitý 

vzťah:  

𝑀𝐷𝐴 =
4,65. 𝐶𝑏  

0,5

𝜖 .𝑡𝑚𝑉𝑣𝑋
         (4) 

kde tm je čas merania [min.], Vv je objem vzorky [ml], X ďalší relevantný 

parameter. 

3.5 Rovnice použité pri výpočtoch účinnosti detekcie pri gama-

spektrometrických meraniach 

 Na výpočet celkového počtu impulzov sa pouţil vzťah: 

𝑁 = 𝑃 −  
𝑛

2
  𝐵1 + 𝐵2         (5) 

kde P je celková plocha píku, P je súčet impulzov medzi kanálmi B1 a B2, n je počet 

kanálov, B1 je prvý kanál v ROI, B2 je posledný kanál v ROI (Obrázok 9). 
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Obrázok 9 Znázornenie spôsobu odčítania plochy píku pri γ-spektrometrickom meraní 

 

Na výpočet účinnosti detekcie sa pouţil vzťah: 

 

𝜀 =  
𝑁

𝑡𝑣 .𝐴š.𝑌
          (6) 

 

kde N je celkový počet impulzov, tv je čas merania [s], Aš je aktivita štandardu [Bq] a Y je 

pravdepodobnosť emisie ţiarenia s danou energiou. 

Pre štandardnú neistotu u(ɛ) platí: 

 

𝑢 𝜀 = 𝜀.  

𝑁š
𝑡š

2+
𝑁𝑓

𝑡š
2

(
𝑁š
𝑡š

−
𝑁𝑓

𝑡š
)2

+
𝜎2

𝐴š
2       (7) 

 

kde u(R) je štandardná neistota účinnosti, ɛ je detekčná účinnosť v energetickom intervale 

pre daný rádionuklid, Nš je počet impulzov štandardu, tš je doba merania štandardu [s], Aš 

je aktivita štandardu [Bq], Nf  je počet impulzov pozadia, tf je doba merania pozadia [s], σ 

je štandardná neistota hodnoty Aš. 

 

Chemický výťaţok R sa vypočítal podľa vzťahu: 

 

𝑅 =
𝐴𝑣

𝐴š
. 100          (8) 

 

kde Av je aktivita vzorky pred extrakciou [Bq], Aš je aktivita štandardu [Bq]. 
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Štandardná neistota chemického výťaţku u(R): 

 

𝑢 𝑅 = 𝑅.  
𝜀 .𝐴𝑣
𝑡𝑣

𝜀𝐴š
2 +

𝜎2

𝐴š
        (9) 

 

kde R je chemický výťaţok [%], ɛ je účinnosť detekcie, Av, je aktivita štandardu pred 

extrakciou [Bq], tv je čas merania vzorky [s], σ je štandardná neistota hodnoty Aš, Aš je 

aktivita štandardu [Bq]. 

 

3.6 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných rádionuklidov metódou iónovej chromatografie 

s prietokovou scintilačnou detekciou 

 

3.6.1 Charakteristika chromatografickej trasy s prietokovou scintilačnou 

detekciou 

Experiment bol realizovaný pomocou binárneho HPLC systému (Watrex), 

zostaveného z čerpadiel SDS20 a SDS30 prepojených cez dynamický zmiešavač (obrázok 

10). 

 

Obrázok 10 Schéma chromatografickej trasy s prietokovou scintilačnou detekciou. 
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3.6.1.1 Charakteristika scintilačného detektora 

Názov prístroja   RAMONA* 

Výrobca    RAYTEST (Nemecko) 

Software    Clarity (DataApex) 

Fotonásobič    2 x 2― 

Napätie    1556 V 

Koincidencia    100 ns 

Charakteristika vnútornej prietokovej cely s pevným scintilátorom: 

Objem cely    200 µl 

Veľkosť častíc     34 µm 

Charakteristika vnútornej prietokovej cely s kvapalným scintilátorom: 

Objem cely    1300 µl 

Prietok kvapalného scintilátora 1 ml.min.
-1

 

 

3.6.2 Charakteristika stacionárnej fázy 

Na tento experiment bola pouţitá chromatografická kolóna Dionex IonPack
®
 CS5A 

s ochrannou kolónkou CG5A. Jej charakteristika je uvedená v časti 3.7.2.1. 

 

3.6.3 Príprava mobilnej fázy 

Pre tento experiment sa pouţili tri mobilné fázy. Prvá mobilná fáza so zloţením 

6,6 mmol.dm
-3

 kyseliny 2,6-pyridíndikarboxylovej, 60 mmol.dm
-3

 KOH, 5,0 mmol.dm
-3

 

síranu draselného a 67 mmol.dm
-3

 kyseliny mravčej pri pH 4,2. Druhá mobilná fáza 

obsahovala 80 mmol.dm
-3

 kyseliny šťaveľovej a 95 mmol.dm
-3

 LiOH pri pH 4,2 a tretia 

mobilná fáza mala zloţenie 2,5 mmol.dm
-3

 dvoj sodnej soli kyseliny 

etyléndiaminotetraoctovej, 10 mmol.dm
-3

 dusičnanu amónneho, 10 mmol.dm
-3

 octanu 

amónneho a 20 % metanolu pri pH 4,1. Príprava týchto eluentov je opísaná v časti 3.7.2. 
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3.6.4 Pracovný postup stanovenia vybraných katiónov metódou iónovej 

chromatografie so scintilačnou prietokovou detekciou 

Vzorky štandardu boli pripravené v rôznych koncentráciách zo zásobného roztoku 

štandardu riedením deionizovanou vodou. Nástrek vzoriek do chromatografického 

systému bol vykonávaný pomocou autosamplera v objemoch 20, 30 a 40 µl.  

Prietok mobilnej fázy bol rovnako ako prietok kvapalného scintilátora 1 ml.min.
-1

. 

Mobilná fázy bola s kvapalným scintilátorom zmiešavaná v statickom zmiešavači 

v pomere 1:1. V prípade eluentu s obsahom kyseliny šťaveľovej bola pouţitá cela 

z pevným NaI(Tl) scintilátorom. Doba ustálenia celého systému bola pribliţne 2 hodiny. 

 

3.7 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných prvkov metódou HPLC 

 

3.7.1 Charakteristika chromatografickej trasy 

 

Pri optimalizácii metódy HPLC boli pouţité dve základné zostavy 

chromatografických systémov.  

Prvý systém pozostával z iónového chromatografu ICS-90 (THERMO, DIONEX) 

s vodivostným detektorom a membránovým supresorom CMMS-III slúţiacim na 

potlačenie vodivosti eluentu.  

 

Obrázok 11 Schéma zapojenia chromatografickej trasy ICS-90 s vodivostným 

detektorom (REGEN - regeneračný roztok, ELU - eluent, PUMP - pumpa, LOOP - 

injekčná slučka, INJ - nástrek vzorky, GUARD - ochranná pred-kolóna, COL - 

chromatografická kolóna, SUP - supresor, COND - vodivostný detektor, WASTE - 

odpad) (Labaška,2013). 



 

62 

 

K nástreku vzorky sa pouţívala injekčná slučka (10 μl, 100 μl) alebo pre-

koncentračná kolóna TCC-2. 

 

Obrázok 12 Schéma zapojenia prekoncentračnej kolóny do injekčného portu, (PUMP - 

pumpa, INJ - nástrek vzorky, TCC-2 prekoncentračná kolóna, COL - chromatografická 

kolóna, WASTE - odpad), (Labaška,2013). 

Druhý systém pozostával z iónového chromatografu ICS-90, z post-kolónového 

derivatizačného systému a z UV/VIS detektora. K nástreku vzorky sa opäť pouţívala 

injekčná slučka (10 μl, 100 μl) alebo pre-koncentračná kolóna TCC-2. 

 

 

Obrázok 13 Schéma zapojenia chromatografickej trasy ICS-90 s UV/VIS detektorom, 

(ELU - eluent, PUMP - pumpa, LOOP - injekčná slučka, INJ - nástrek vzorky, GUARD - 

ochranná pred-kolóna, COL - chromatografická kolóna, PCR - post-kolónové 

derivatizačné činidlo, PCDS - post-kolónový derivatizačný systém, REACT COIL - 

zmiešavacia cela, UV/VIS - UV/VIS detektor, WASTE - odpad), (Labaška,2013). 
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3.7.1.1 Základná charakteristika iónového chromatografu 

Názov prístroja   ICS-90 

Typ pumpy    Izokratická, dvoj-piestová 

Výrobca    DIONEX (THERMO) 

Software    CHROMELEON
®
 6.80 

Rozsah prietoku   0,5 - 4 ml.min
-1

 

 

3.7.1.2 Základná charakteristika UV/VIS detektora 

Názov prístroja   ProStar 335 Photodiode Array Detector 

Výrobca    VARIAN, AGILENT, USA 

Software    MS-Workstation 

Merací rozsah    190-950 nm 

Spektrálne rozlíšenie   menej ako 1 nm pre kaţdú fotodiódu 

 

3.7.2 Charakteristika stacionárnej fázy 

3.7.2.1 Charakteristika kolóny IonPack
®
 CS5A 

Rozmery    4x250 mm (ochranná kolóna 4x50 mm)  

Maximálny tlak   17,3 MPa 

Zloženie stacionárnej fázy  veľkosť častíc: 9 μm, Sieťovanie (% DVB): 55% 

Iónovo-výmenná fáza   Aniónová: Priemer latexových častíc: 76 nm  

     Crosslinking: 2%  

     Kapacita: 40 µeq/column (4 x 250 mm)  

     Funkčná skupina: terciárny amín 

     Katiónová: Priemer latexových častíc: 140 nm  

     Sieťovanie: 10%  

     Kapacita: 20 µeq/column (4 x 250 nm)   

     Funkčná skupina: Sulfónová 

Rozsah pH    0-14 

Výrobca    THERMO, DIONEX, USA 

 



 

64 

 

Ochranná kolóna CG5A sa skladá z rovnakej stacionárnej fázy ako CS5A. Má rozmery 4 

x 50 mm a má úlohu zachytávať prípadné nečistoty a zabrániť tak poškodeniu 

chromatografickej kolóny. Prispieva k predĺţeniu retenčných časov pribliţne o 20%. 

 

3.7.2.2 Charakteristika kolóny Hypersil
®
 BDS C18 

Rozmery    4x250 mm (ochranná kolóna 4x50 mm)  

Zloženie stacionárnej fázy  veľkosť častíc: 5 μm,  

     veľkosť pórov: 130 nm 

     materiál: C18 derivatizovaný SiO2 

     obsah uhlíka: 11% 

Rozsah pH     2-9 

Výrobca    THERMO, HYPERSIL-KEYSTONE, USA 

 

3.7.2.3 Charakteristika kolóny IonPack
®
 CS3 

Rozmery    4x250 mm (ochranná kolóna 4x50 mm)  

Zloženie stacionárnej fázy  veľkosť častíc: 10 μm, Crosslinking (% DVB): 2% 

Iónovo-výmenná fáza   Katiónová: Priemer latexových častíc: 300 nm  

     Crosslinking: 5%  

     Kapacita: 100 µeq/column (4 x 250 nm)  

     Funkčná skupina: Sulfónová 

Rozsah pH    0-14 

Výrobca    THERMO, DIONEX, USA 

 

3.7.3 Príprava mobilnej fázy 

3.7.3.1 Príprava mobilnej fázy s kyselinou 2,6-pyridíndikarboxylovou 

 

Mobilná fáza sa pripravila rozpustením naváţeného vypočítaného mnoţstva 

kyseliny 2,6-pyridíndikarboxylovej (PDCA), síranu draselného, KOH a kyseliny mravčej 

v deionizovanej vode (18,2 mΩ.cm
-1

). Pomocou roztoku LiOH (100 mmol.dm
-3

) sa 

upravilo pH mobilnej fázy na hodnotu 4,2 (pH sa musí upravovať pomocou LiOH kvôli 

vysokej afinite Na
+
 k stacionárnej fáze v prípade pouţitia NaOH). Roztok bol doplnený 

deionizovanou vodou na konečný objem. Konečná mobilná fáza obsahovala 6,6 
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mmol.dm
-3

 kyseliny 2,6-pyridíndikarboxylovej, 60 mmol.dm
-3

 KOH, 5,0 mmol.dm
-3

 

síranu draselného a 67 mmol.dm
-3

 kyseliny mravčej pri pH=4,2.  

 

3.7.3.2 Príprava mobilnej fázy s kyselinou šťaveľovou 

Vypočítané mnoţstvo kyseliny šťaveľovej a LiOH sa rozpustilo v potrebnom 

mnoţstve deionizovanej vody (18,2 mΩ.cm
-1

). Roztok bol doplnený deionizovanou 

vodou na konečný objem. Konečná mobilná fáza obsahovala 80 mmol.dm
-3

 kyseliny 

šťaveľovej a 95 mmol.dm
-3

 LiOH pri pH=4,2. 

 

3.7.3.3 Príprava mobilnej fázy s EDTA 

Mobilná fáza sa pripravila rozpustením vypočítaného a naváţeného mnoţstva 

jednotlivých zloţiek eluentu v deionizovanej vode a doplnením na potrebný objem. Získal 

sa eluent zloţenia 2,5 mmol.dm
-3

 dvoj sodnej soli kyseliny etyléndiaminotetraoctovej, 10 

mmol.dm
-3

 dusičnanu amónneho, 10 mmol.dm
-3

 octanu amónneho a 20 % metanolu. 

Koncentrovanou kyselinou octovou bolo optimalizované pH mobilnej fázy na hodnotu 

4,1.  

 

3.7.3.4 Príprava mobilnej fázy s APDC 

Vypočítané a naváţené mnoţstvo amónium pyrolidínditiokarbamátu sa rozpustilo 

v deionizovanej vode. Pridalo sa vypočítané mnoţstvo koncentrovanej kyseliny octovej 

a roztok sa doplnil na 1 dm
-3

. Takto upravený tlmivý vodný roztok sa zmiešal 

s acetonitrilom v pomere acetonitril:voda 65:35. Na záver sa upravilo pH roztokom 

NH4OH na hodnotu pH=5. Takto sa pripravila mobilná fáza zloţenia 1,5.10
-5

 mol.dm
-3

 

APDC, 20.10
-3

 mol.dm
-3

 CH3COOH. Roztok sa pripravoval kaţdý týţdeň kvôli 

postupnému rozkladu APDC. 

 

3.7.3.5 Príprava mobilnej fázy s L-histidínom 

Vypočítané a naváţené mnoţstvo L-histidínu sa rozpustilo v deionizovanej vode. 

Pridalo sa vypočítané mnoţstvo kyseliny chlorovodíkovej. Hodnota pH sa upravila 

zriedeným roztokom HCl na hodnotu 1,57. Objem mobilnej fázy sa doplnil 
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deionizovanou vodou na 2 dm
-3

. Získal sa roztok zloţenia 5.10
-3

 mol.dm
-3

 L-histidín, 27,5 

10
-3

 mol.dm
-3

 HCl.  

 

3.7.3.6 Príprava post-kolónového derivatizačného činidla 

Pre post-kolónovú derivatizáciu sa pouţil roztok 0,5 mol.dm
-3 

4-(2-

pyridylazo)rezorcinolu (PAR), 2-dimetylaminoetanolu (1 mol.dm
-3

), NH4OH (0,5 

mol.dm
-3

) a hydrogenuhličitanu sodného (0,3 mol.dm
-3

) pri pH=10,4. Roztok sa pripravil 

rozpustením vypočítaných a naváţených mnoţstiev jednotlivých zloţiek v deionizovanej 

vode a doplnením na poţadovaný objem. Kvôli oxidácii PAR vzdušným kyslíkom sa 

pripravené činidlo udrţiavalo v uzavretej fľaši po ochrannou dusíkovou atmosférou.  

 

3.7.4 Pracovný postup separácie vybraných katiónov metódou iónovej 

chromatografie 

Zo zásobného roztoku štandardu katiónu sa odobral 1 ml do jedno rázovej 

plastovej striekačky (1 ml) a cez striekačkový PTFE filter sa do injekčnej slučky 

iónového chromatografu s objemom 10 μl respektíve 100 μl. nastreklo poţadované 

mnoţstvo štandardu tak, aby došlo k úplnému naplneniu slučky a zabránilo sa 

prípadnému vzniku bubliniek vzduchu v injekčnej slučke. Takto pripravená vzorka bola 

analyzovaná pomocou vodivostného alebo UV/VIS detektora. 

V prípade pouţitia post-kolónovej derivatizácie bola vzorka separácii na 

stacionárnej fáze bol analyt derivatizovaná 4-2-pyridinazoresorcinolom (PAR) 

v zmiešavacej cele za vzniku farebného komplexu, ktorý bol následne stanovený UV/VIS 

detektorom.  

V prípade pouţitia prekoncentračnej kolónky TCC-2 bol potrebný objem 

štandardu katiónu so známou koncentráciou nanesený cez injekčný port do kolónky 

plastovou striekačkou. Následne bola kadička prepláchnutá 1 ml deionizovanej vody 

ktorá bola nanesená na kolónku TCC-2. To sa opakovalo tri krát čím sa prepláchla aj 

plastová striekačka. Ďalší postup separácie a detekcie bol rovnaký ako v prípade pouţitia 

injekčnej slučky. Rýchlosť prietoku mobilnej fázy bol vo všetkých prípadoch 1 ml.min
-1

. 

Rýchlosť prietoku post-kolónového derivatizačného činidla bola 0,6 ml.min
-1

. 

V prípade stanovenia alkalických kovov a kovov alkalických zemín technikou 

vodivostnej detekcie sa na potlačenie vodivosti eluentu pouţil membránový supresor 
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CMMS-300 s regeneračným roztokom hydroxidu tetrabutylamónia o koncentrácii 100 

mmol. dm
-3

. Na zabezpečenie prietoku regeneračného roztoku bola pouţitá rovnaká 

chromatografická pumpa ako na čerpanie post-kolónového derivatizačného činidla pri 

UV/VIS detekcii. Úpravou prietoku regeneračného činidla sa upravovala vodivosť 

eluentu. K experimentom sa pouţil prietok 2 ml.min.
-1

, pri ktorom bola vodivosť eluentu 

7 µS.  

 

3.7.5 Pracovný postup separácie vybraných katiónov metódou kvapalinovej 

chromatografie na reverznej stacionárnej fáze 

Zo zásobného roztoku štandardu katiónu sa odobral 1 ml do skúmavky a pridal sa 

1%-ný roztok amónium pyrolidínditiokarbamátu (100 μl). Vznikol komplex M
n+

-APDC. 

Takto upravená vzorka sa nabrala do jedno rázovej plastovej striekačky (1 ml) a cez 

striekačkový PTFE filter sa do injekčnej slučky kvapalinového chromatografu s objemom 

100 μl. nastreklo poţadované mnoţstvo štandardu tak, aby došlo k úplnému naplneniu 

slučky a zabránilo sa prípadnému vzniku bubliniek vzduchu v injekčnej slučke. Takto 

pripravená vzorka bola analyzovaná pomocou UV/VIS detektora bez post-kolónovej 

derivatizácie. 

 

3.7.6 Pracovný postup stanovenia vybraných katiónov metódou iónovej 

chromatografie po predchádzajúcej prekoncentrácii metódou micelárnej 

extrakcie pomocou 8-hydroxychinolínu. 

K 100 μl štandardného roztoku katiónu v 15 ml centrifugačnej skúmavke 

s koncentráciou 100 mg.dm
-3 

sa pridalo 20 μl 0,1 mol.dm
-3

 roztoku 8-hydroxychinolínu a 

0,2 ml 10%-ného roztoku Triton
®
 X-114. Octanovým tlmivým roztokom s pH=4,5 bol 

vzniknutý roztok bol doplnený na objem 10 ml. Následne bola vzorka inkubovaná vo 

vodnom kúpeli pri teplote 60°C po dobu 10 minút. Vzniknutý micelárny zákal bol 

oddelený odstreďovaním (3500 otáčok za minútu) po dobu 10 minút. Vzorka sa ochladila 

v ľadovom kúpeli z dôvodu zvýšenia viskozity micelárneho zákalu, ktorý sa v ďalšom 

kroku oddelil opatrným odsatím ochudobnenej fázy pipetou.  

Vzniknutá obohatená fáza (0,2 ml) bola zriedená na objem 0,5 ml metanolom 

kvôli zníţeniu viskozity. Takto získaná vzorka bola nastreknutá cez striekačkový PTFE 
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filter do 10 µl injekčnej slučky pomocou jedno rázovej plastovej striekačky (1 ml) 

a analyzovaná bez ďalšej úpravy. 

 

3.7.7 Postup extrakcie na základe micelárneho zákalu s využitím amónium 

pyrolidínditiokarbamátu 

K 100 μl štandardného roztoku v 15 ml centrifugačných skúmavkách sa pridal 

1%-ný roztok amónium pyrolidínditiokarbamátu v objemoch 5, 10, 15, 20, a 25 μl a 10%-

ný roztok Triton
®
 X-114 v objemoch 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, a 0,25 ml. Deionizovanou 

vodou bol vzniknutý roztok bol doplnený na objem 8 ml. Pomocou roztoku kyseliny 

chlorovodíkovej (1 mol.dm
-3

) a roztoku NaOH (1 mol.dm
-3

) bolo upravené pH na 

hodnoty 3, 4, 5, 6, 7,5. Celkový objem bol doplnený deionizovanou vodou na 10 ml. 

Následne bola vzorka inkubovaná vo vodnom kúpeli pri teplote 60°C po dobu 10 minút. 

Vzniknutý micelárny zákal bol oddelený odstreďovaním (3500 rpm) po dobu 10 minút. 

Vzorka sa ochladila v ľadovom kúpeli z dôvodu zvýšenia viskozity micelárneho zákalu, 

ktorý sa v ďalšom kroku oddelil opatrným odsatím ochudobnenej fázy pipetou. Takto 

získaná vzorka bola nastreknutá cez striekačkový PTFE filter do 10 µl injekčnej slučky 

pomocou jedno rázovej plastovej striekačky (1 ml) a analyzovaná bez ďalšej úpravy. 

 

3.8 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných rádionuklidov metódou LSC po predchádzajúcej 

úprave vzorky metódou extrakcie na základe micelárneho zákalu 

 

3.8.1 Charakteristika detektora 

 

Názov prístroja    Triathler 

Typ detektora    Kvapalný scintilačný analyzátor 

Výrobca    Hydex (FÍNSKO), 

Software    Commfiler CSV 

Rozsah energií    (2 – 2000) keV 

 

Názov prístroja:   Tri-Carb 2900 TR 
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Výrobca:    PerkinElmer, USA 

Software:    QuantaSmart 32 

 

3.8.2 Charakteristika štandardného roztoku prírodného uránu 

Prírodný urán tvorí zmes troch izotopov uránu, hlavne 
238

U (99,2745%), 
235

U, 

(0,7200%) a 
234

U (0,0055%). 

Štandardný roztok uránu sa pripravil rozpustením vypočítaného a naváţeného 

mnoţstva dihydrátu octanu uranylu v deionizovanej vode.  

Vzorka štandardu sa podrobila alfa-spekroskopiskému meraniu, kvôli zisteniu 

izotopického zloţenia. 

 

 

Obrázok 14 Alfa-spektrum štandardu prírodného uránu (1 µg) 

 

Tabuľka 11 Izotopová charakteristika prírodného uránu 

 
234

U 
235

U 
238

U Celkom 

Podiel [%] 0,0054 0,72 99,275 100% 

Aktivita [%] 48,9 2,2 48,9 100% 

Aktivita 1 g Unat 

[Bq] 

12356 568 12356 25280 Bq 

 

3.8.3 Postup extrakcie na základe micelárneho zákalu  

Ako modelová matrica sa pouţilo 10 ml ľudského moču do ktorého bol pridaný 

1 ml (0,1 mg U) štandardného roztoku uránu, 3 ml roztoku 8-hydroxychinolínu a 6 ml 

1%-ného roztoku Triton
®
 X-114. Pridávaním malého mnoţstva roztoku NaOH (1 
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mol.dm
-3

) prípadne roztoku HCl (1 mol.dm
-3

) bolo upravené pH vzorky na hodnotu 6. 

Následne bola vzorka inkubovaná vo vodnom kúpeli pri teplote 50°C po dobu 30 minút. 

Vzniknutý micelárny zákal bol oddelený odstreďovaním (4000 rpm) po dobu 10 minút. 

Vzorka sa ochladila v ľadovom kúpeli z dôvodu zvýšenia viskozity micelárneho zákalu, 

ktorý sa v ďalšom kroku oddelil opatrným odsatím ochudobnenej fázy pipetou. Ľudský 

moč sa pouţíval čerstvý bez akejkoľvek úpravy. 

 

3.8.3.1 Príprava vzoriek na alfa/beta meranie metódou LSC 

Micelárny zákal sa rozpustil v malom mnoţstve metanolu (do celkového 

mnoţstva 1,5 ml) a preniesol sa do scintilačnej vialky. Po pridaní 15 ml kvapalného 

scintilátora sa vzorka premiešavala pretrepávaním aţ do úplného vyčírenia kvapaliny. 

Následne sa merala aktivita alfa ţiarenia uránu v optimalizovaných podmienkach merania 

po dobu 60 minút.  

 

3.8.4 Postup separácie vybraných rádioizotopov technikou HPLC 

K separácii rádioizotopov sa pouţila nepolárna stacionárna fáza Hypersil
®
 BDS 

C18 s mobilnou fázou zloţenia podľa 3.7.3.4. Z dôvodu vysokej iónovej sily roztoku 

rádioaktívneho štandardu sa upravili chromatografické vlastnosti úpravou pH na hodnotu 

5. V prvom kroku sa zmiešal 1 ml štandardného roztoku s 1 ml mobilnej fázy. Takto 

zriedený roztok sa nastrekol do injekčnej slučky s objemom 100 µl.  

Kolektorom frakcií sa postupne zachytili separované analyty do 40 ml vialky.. 

Celý postup sa opakoval 10-krát s celkovým nástrekom 1 ml. Objem zachytených frakcií 

sa zmeral a separované analyty sa pouţili na ďalšie merania.  

 

3.8.4.1 Postup extrakcie 
55

Fe, 
210

Pb, 
60

Co metódou CPE 

K 1 ml štandardného roztoku v 15 ml centrifugačnej skúmavke sa pridal 1%-ný 

roztok amónium pyridínditiokarbamátu v objeme 200 μl a 10%-ný roztok Triton
®
 X-114 

v objeme 0,2 ml. Roztokom acetátového tlmivého roztoku s pH 4.5 bol vzniknutý roztok 

doplnený na objem 8 ml. Po kontrole pH bol roztok doplnený deionizovanou vodou na 

objem 10 ml. Následne bola vzorka inkubovaná vo vodnom kúpeli pri teplote 60°C po 

dobu 10 minút. Vzniknutý micelárny zákal bol oddelený odstreďovaním (3500 rpm) po 

dobu 10 minút. Vzorka sa ochladila v ľadovom kúpeli z dôvodu zvýšenia viskozity 
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micelárneho zákalu, ktorý sa v ďalšom kroku oddelil opatrným odsatím ochudobnenej 

fázy pipetou. 

 

3.8.4.2 Postup mikrovlnnej mineralizácie  

Obohatená fáza po extrakcii vzorky technikou CPE bola rozpustená v malom 

mnoţstve metanolu s cieľom zníţiť viskozitu a prenesená do hrubostennej skúmavky. 

K vzorke sa pridalo 20 µl koncentrovanej kyseliny sírovej a skúmavka sa vloţila do 

teflónovej mineralizačnej nádoby. Následne sa vzorka mineralizovala v mikrovlnnej 

peci pri výkone 400 W po dobu 4 minút za vzniku čiernych tuhých rozkladných 

produktov. V prípade, ţe v hrubostennej skúmavka ostala kvapalina čiernej farby, 

k vzorke sa pridalo ďalších 10 µl koncentrovanej H2SO4 a mineralizácia sa opakovala.  

Ku vzorke sa potom pridalo 100 µl 30%-ného H2O2 a vzorka sa opäť 

mineralizovala v mikrovlnnej peci pri výkone 300 W po dobu 5 minút. Po skončení 

mineralizácie vznikol číry bezfarebný roztok, ktorý sa po vychladnutí skúmavky 

kvantitatívne preniesol do scintilačnej vialky pouţitím čo najmenšieho mnoţstva 

deionizovanej vody. 

 

3.9 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných rádionuklidov metódou γ-spektrometrie s využitím 

NaI(Tl) detektora studnicového typu po predchádzajúcej úprave 

vzorky metódou extrakcie na základe micelárneho zákalu 

 

3.9.1 Charakteristika detektora 

Typ detektora    NaI(Tl), pripojený bimetalický fotonásobič 

Výrobca    Georadis (ČR) 

Rozmery    Priemer 76 mm (3―), dĺţka  76 mm (3―) 

Objem     0,35 dm
-3

  

Rozlíšenie    7,1% FWHM pre 662 keV 

Napätie    500 - 1000 V, riadené digitálne 

Analógovo-digitálny prevodník: 

Typ     Aproximačný s dvojitým pufrom 



 

72 

 

Počet kanálov    1024 

Napájacie napätie   jednosmerný prúd, +5 V/ 100 mA, (cez USB) 

Software    LabCenter (Georadis), Geomon (Georadis). 

 

Obrázok 15 Prierez studnicovým NaI(Tl) detektorom 

 

   

Obrázok 16 NaI(Tl) detektor studnicového typu (vľavo) a planárny NaI(Tl) (vpravo) 

 

3.9.1.1 Kalibrácia detektora 

Kalibrácia detektora bola vykonaná pre kaţdú metódu pomocou programu 

LabCenter. Pred kaţdou kalibráciou bolo zmerané pozadie v trvaní dvojnásobku času 

trvania kalibračného merania štandardného roztoku. Kalibračné meranie sa vykonalo 
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meraním 100 μl štandardného roztoku v 15 ml centrifugačnej skúmavke na povrchu 

detektora (v prípade studnicového detektora na dne otvoru) po dobu 300 sekúnd.  

 

3.9.2 Postup extrakcie na základe micelárneho zákalu  

3.9.2.1 Postup extrakcie na základe micelárneho zákalu s využitím 8-

hydroxychinolínu 

K 100 μl štandardného roztoku v 15 ml centrifugačných skúmavkách sa pridal 

roztok 8-hydroxychinolínu s koncentráciou 0,01 mol.dm
-3

 v objemoch 50, 100, 200, 300, 

400 a 500 μl a 10%-ný roztok Triton
®
 X-114 v objemoch 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 a 0,5 ml. 

Deionizovanou vodou bol vzniknutý roztok bol doplnený na objem 8 ml. Pomocou 

roztoku kyseliny chlorovodíkovej (1 mol.dm
-3

) a roztoku NaOH (1 mol.dm
-3

) bolo 

upravené pH na hodnoty 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Celkový objem bol doplnený 

deionizovanou vodou na 10 ml. Následne bola vzorka inkubovaná vo vodnom kúpeli pri 

teplote 60°C po dobu 10 minút. Vzniknutý micelárny zákal bol oddelený odstreďovaním 

(3500 rpm) po dobu 10 minút. Vzorka sa ochladila v ľadovom kúpeli z dôvodu zvýšenia 

viskozity micelárneho zákalu, ktorý sa v ďalšom kroku oddelil opatrným odsatím 

ochudobnenej fázy pipetou. Takto pripravená vzorka bola pouţitá na meranie bez ďalšej 

úpravy. 

 

3.9.2.2 Postup extrakcie na základe micelárneho zákalu s využitím amónium 

pyridínditiokarbamátu 

K 100 μl štandardného roztoku v 15 ml centrifugačných skúmavkách sa pridal 

1%-ný roztok amónium pyridínditiokarbamátu v objemoch 5, 10, 15, 20, a 25 μl a 10%-

ný roztok Triton
®
 X-114 v objemoch 0,05, 0,1, 0,15, 0,2,  a 0,25 ml. Deionizovanou 

vodou bol vzniknutý roztok bol doplnený na objem 8 ml. Pomocou roztoku kyseliny 

chlorovodíkovej (1 mol.dm
-3

) a roztoku NaOH (1 mol.dm
-3

) bolo upravené pH na 

hodnoty 2, 3, 4,5, 5,7, 6,5, 7,6, 8,7, 9,7 a 10,7. Celkový objem bol doplnený 

deionizovanou vodou na 10 ml. Následne bola vzorka inkubovaná vo vodnom kúpeli pri 

teplote 60°C po dobu 10 minút. Vzniknutý micelárny zákal bol oddelený odstreďovaním 

(3500 rpm) po dobu 10 minút. Vzorka sa ochladila v ľadovom kúpeli z dôvodu zvýšenia 

viskozity micelárneho zákalu, ktorý sa v ďalšom kroku oddelil opatrným odsatím 
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ochudobnenej fázy pipetou. Takto pripravená vzorka bola pouţitá na meranie bez ďalšej 

úpravy. 

 

3.9.3 Postup γ-spektrometrického merania 

Vzorka štandardu bola po úprave metódou micelárnej extrakcie v centrifugačnej 

skúmavke vloţená do otvoru detektora studnicového typu. V prípade planárneho 

detektora bola uchytená pomocou laboratórneho stojana a lapáku nad stredom detektora 

tak, aby sa dotýkala detektora. Meranie sa vykonalo pomocou programu LabCenter po 

dobu 300 sekúnd. 

 

3.10 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných prvkov metódou ICP-MS po predchádzajúcej úprave 

vzorky metódou extrakcie na základe micelárneho zákalu 

 

3.10.1 Charakteristika hmotnostného detektora s indukčne viazanou plazmou 

Názov prístroja    Aurora M90 

Typ detektora    hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou  

     plazmou 

Výrobca    Bruker, Daltonics 

Software    Quantum 

Charakteristika    kvadrupólový hmotnostný detektor 

 

3.10.2 Postup extrakcie na základe micelárneho zákalu s využitím amónium 

pyridínditiokarbamátu 

K 1 ml štandardného roztoku (Pb, Co) s koncentráciou 20 µg.dm
-3

 v 15 ml 

centrifugačnej skúmavke sa pridal 1%-ný roztok amónium pyridínditiokarbamátu 

v objeme 100 μl a 10%-ný roztok Triton
®
 X-114 v objeme 0,20 ml. Roztokom 

acetátového tlmivého roztoku s pH 4.5 bol vzniknutý roztok doplnený na objem 8 ml. Po 

kontrole pH bol roztok doplnený deionizovanou vodou na objem 10 ml. Následne bola 

vzorka inkubovaná vo vodnom kúpeli pri teplote 60°C po dobu 10 minút. Vzniknutý 

micelárny zákal bol oddelený odstreďovaním (3500 rpm) po dobu 10 minút. Vzorka sa 
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ochladila v ľadovom kúpeli z dôvodu zvýšenia viskozity micelárneho zákalu, ktorý sa 

v ďalšom kroku oddelil opatrným odsatím ochudobnenej fázy pipetou. Obohatená fáza sa 

doplnila HNO3 ( 0,5 mol.dm
-3

) na objem 0,5 ml. 

 

3.10.2.1 Postup mikrovlnnej mineralizácie  

Postup mikrovlnnej mineralizácie bo rovnaký ako v časti 3.8.4.2. Po mineralizácii 

sa vzorka doplnila HNO3 ( 0,5 mol.dm
-3

) na objem 1 ml. Takto pripravená vzorka sa 

pouţila na meranie ICP-MS. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

4.1 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných rádionuklidov metódou iónovej chromatografie 

s prietokovou scintilačnou detekciou. 

 

Chromatografická separácia a následnou viacparametrovou detekciou je 

uvaţovaná ako hlavný analytický nástroj mobilného rádiologického laboratória na 

charakterizovanie chemického zloţenia štruktúry v ktorej je rádioizotop prítomný, ale tieţ 

na rýchlu predbeţnú identifikáciu alfa a beta rádioizotopov. Primárne boli skúmané 

tandemové zostavy iónovej a kvapalinovej chromatografie s prietokovou scintiláciou,  

ktoré sa javia efektívne na detekciu chemického zloţenia na základe retenčných 

charakteristík a kvantifikovanie prítomnosti rádioizotopu v separovanej frakcii vzorky 

Experimentom s prietokovou kvapalinovou scintilačnou celou predchádzalo 

overenie kompatibility kvapalného scintilátora s mobilnou fázou a následne výber 

najvhodnejšieho kvapalného scintilátora (tabuľka 12). Porovnávalo sa päť komerčne 

dostupných kvapalných scintilátorov a ako kritérium výberu sa určila kompatibilita 

kvapalného scintilátora s mobilnou fázou. Mobilné fázy pouţité na separáciu vybraných 

rádioizotopov obsahovali relatívne vysoké koncentrácie rozpustených zloţiek a preto bolo 

nevyhnutné vylúčiť kvapalné scintilátory, ktoré pri miešaní sa s eluentom vytvárali biely 

zákal. Postupným pridávaním kvapalného scintilátora k mobilným fázam v určených 

pomeroch a následným pretrepaním sa pozoroval vznik bieleho zákalu a doba vyčírenia 

kvapaliny, ktorá musí byť kratšia ako čas od zmiešania mobilnej fázy s prídavkom 

scintilátora v zmiešavacej slučke, do privedenia tejto kompozície k meracej cele. 

Takýmto postupom sa určil ako najvhodnejší kvapalný scintilátor Gold Star. 

Aj napriek kompatibilite kvapalného scintilátora Gold Star s mobilnou fázou 

s obsahom kyseliny šťaveľovej sa vznikajúci zákal po zmiešaní eluentu so scintilátorom 

v statickom zmiešavači nedokázal vyčíriť za dobu, kým dosiahol detektor. Preto na 

experimenty s mobilnou fázou s obsahom kyseliny šťaveľovej bola zvolená detekčná cela 

s pevným scintilátorom. Pre ostatné skúmané mobilné fázy sa predpokladá pouţitie 

detektora s tuhým scintilátorom, ale tieţ cely s prídavkom kvapalného scintilátora, ktorý 

netvorí s mobilnou fázou zákal a metóda poskytuje lepšie analytické parametre. 
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Tabuľka 12 Overenie kompatibility kvapalného scintilátora s mobilnou fázou, Č - číry, Z 

- zakalený. 

Kvapalný scintilátor Eluent kys. šťaveľová EDTA PDCA 

 pomer zmiešania (eluent:scintilátor)/reakcia 

Gold Star 1:1 (Z), 1:2 (Č) 1:1 (Č) 1:1 (Č) 

Ready Gel 1:1 (Z), 1:2 (Č), 1:1 (Z), 

1:2 (Z), 

1:3 (Z) 

1:1 (Z), 1:2 (Z), 

1:3 (Z) 

Insta-gel PLUS 1:1 (Z), 1:2 (Z), 1:3 

(Z) 

1:1 (Z), 

1:2 (Z), 

1:3 (Z) 

1:1 (Z), 1:2 (Z), 

1:3 (Z) 

Rotiszint Eco PLUS 1:1 (Z), 1:2 (Z),  1:1 (Z), 

1:2 (Č),  

1:1 (Z), 1:2 (Č),  

Ultima Gold
TM

 AB 1:1 (Z), 1:2 (Z) 1:1 (Z), 

1:2 (Č) 

1:1 (Z), 1:2 (Č) 

 

Rozdielne aktivity jednotlivých rádioizotopov v štandarde sa dosiahli riedením 

z pôvodného štandardu. V závislosti od aktivity jednotlivých rádioizotopov v riedených 

vzorkách štandardu sa k nástreku do chromatografického systému pouţili mnoţstvá 20 µl, 

30 µl alebo 40 µl. 

Na základe experimentov so stanovením alkalických kovov a kovov alkalických 

zemín metódami kvapalinovej chromatografie s UV/VIS detekciou bolo zistené, ţe 

v prípade kombinácie zmiešanej aniónovej a katiónovej stacionárnej fázy s mobilnou 

fázou obsahujúcou kyselinu 2,6-pyridíndikarboxylovú nedochádza k separácii alkalických 

kovov a kovov alkalických zemín. Alkalické kovy a kovy alkalických zemín eluujú 

z chromatografickej kolóny bez separácie a ich retenčný čas je úmerný dĺţke trasy medzi 

nástrekom a detektorom a tieţ rýchlosti prietoku mobilnej fázy (obrázok 17). Dostupné 

literárne pramene popisujú účinnú detekciu iónov záujmových prvkov v tandeme 

chromatografickej separácie s detekciou v oblasti UV/VIS pre oblasť 190 – 1100 nm. 

Preto bola táto metóda pouţitá pre porovnanie a verifikáciu zistených dát k základnej 

metóde IC/HPLC – LSC. Metóda s UV/VIS detekciou nebude uplatnená v postupoch pre 

budúce MRL. Experimenty boli vykonané v zhodných podmienkach separácie analytu, 

ale tieţ za rozdielnych podmienok teploty separačnej kolóny a koncentrácie mobilnej 

fázy. 
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Obrázok 17 Rádiochromatogram stanovenia 
55

Fe, 
210

Pb,  
60

Co, 
85

Sr a 
134

Cs metódou 

IC-LSC s mobilnou fázou s obsahom kyseliny 2,6-pyridíndikarboxylovej. 

 

Pozorovaný bol posun v retenčných časoch pre tandem IC-FLSC v porovnaní 

s experimentmi s iónovou chromatografiou s UV/VIS detekciou spôsobený zmenou 

chromatografických podmienok. Pomalý zánik zákalu pri zmiešavaní mobilnej fázy 

s kvapalným scintilátorom v tandeme IC–FLSC vyţadoval zriediť mobilnú fázu 

v priebehu experimentu o 10%. Zároveň pri experimentoch s prietokovou scintiláciou 

nebol pouţitý kolónový termostat s teplotou 30 °C ale pokusy boli vykonané pri 

laboratórnej teplote čo tieţ prispelo k zmene chromatografických podmienok. Z pokusov 

optimalizácie chromatografických podmienok separácie vybraných katiónov metódami 

IC-UV/VIS a HPLC-UV/VIS bolo zistené, ţe aj napriek zmene chromatografických 

parametrov (pH, teplota, koncentrácia zloţiek) je poradie elúcie Fe
3+

, Pb
2+

 a Co
2+

. 
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Obrázok 18 Chromatogram postupnej separácie Sr
2+

, Cs
2+

, Ba
2+

, Fe
3+

 metódou iónovej 

chromatografie. Stacionárna fáza IonPack
®
CS5A, 6,6 mM PDCA. 

 

 

Obrázok 19 Rádiochromatogram stanovenia 
210

Pb a 
60

Co metódou IC-FLSC 

s mobilnou fázou s obsahom kyseliny šťaveľovej 
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Obrázok 20 Rádiochromatogram stanovenia 
55

Fe, 
210

Pb a 
60

Co metódou IC-LSC 

s mobilnou fázou s obsahom kyseliny etyléndiamíntetraoctovej. 

Absencia 
85

Sr a 
134

Cs v rádiochromatogramoch je pravdepodobne spôsobená 

nízkou aktivitou 
85

Sr (1,38 Bq pri 20 µl nástreku) a 
134

Cs (2,23 Bq pri 20 µl nástreku).  

Postupným zniţovaním aktivity nastrekovaných štandardov sa sledovala závislosť 

medzi aktivitou jednotlivých rádioizotopov a plochou píku. Výsledky uvedené v grafoch 

1, 2 a 3, poukazujú na lineárny priebeh, čo potvrdzuje aj hodnota R
2
, ktorá sa blíţi k 1. 

 

 

Graf 1 Závislosť aktivity 
55

Fe od plochy píku. 
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Graf 2 Závislosť aktivity 
210

Pb od plochy píku. 

 

 

Graf 3 Závislosť aktivity 
60

Co od plochy píku. 

 

Na základe meraní rozdielnych aktivít jednotlivých rádioizotopov bola stanovená 

minimálna detekovateľná aktivita podľa rovnice 1. V tabuľke 13 je uvedený limit 

detekcie pre jednotlivé rádioizotopy.  
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Tabuľka 13 Minimálna detekovateľná aktivita pre 
55

Fe, 
210

Pb a
 60

Co. 

Rádioizotop Detekčná cela 

 

MDA [Bq] Štandardná 

odchýlka [Bq] 
55

Fe kvapalná  23,7     2 
210

Pb kvapalná   0,71 0,15 
60

Co kvapalná   1,91    0,1 
210

Pb pevná   3,12    0,9 
60

Co pevná 163,7      13 

 

 

4.2 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných prvkov metódou HPLC 

 

4.2.1 Štúdium separácie a stanovenia vybraných katiónov metódou chelatačnej 

iónovej chromatografie 

4.2.1.1 Optimalizácia separácie a stanovenia vybraných katiónov na 

multifunkčnej stacionárnej fáze s využitím kyseliny 2,6-

pyridíndikarboxylovej ako eluentu 

Ďalšie skúmanie optimálnych metód a podmienok identifikácie chemického 

zloţenia a stanovenia vybraných rádioizotopov s pouţitím chromatografickej separácie 

v tandeme s LSC a ICP-MS bolo realizované s pouţitím simulantov na báze neaktívnych 

prvkov. Metóda bola testovaná v rozhodujúcej miere hlavne na konečné pouţitie 

v tandeme IC/HPLC – ICP-MS, ktorý bude v MRL predstavovať jeden z rozhodujúcich 

analytických prvkov. Na tento experiment sme pouţili zásobné roztoky štandardov Fe
3+

, 

Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Cd
2+

, Mn
2+

s cieľom simulovať zloţenie blízke rádioaktívneho 

štandardu a tieţ moţných interferujúcich katiónov. V prvej fáze nebola pouţitá na nástrek 

vzorky injekčná slučka s objemom 100 μl, v druhej fáze experimentu prekoncentračná 

kolónka TCC-2. Kalibrácia bola lineárna v celom rozsahu koncentrácií od 0,01 mg.l
-1

 aţ 

10 mg.l
-1

 pre nástrek 100 μl a 10 ng.ml
-1

 aţ 100 ng.ml
-1

 pre nástrek do kolónky TCC-2. 

Všetky merania ako aj kalibrácie boli vykonávane metódou UV/VIS po post-kolónovej 

derivatizácii 4-(2-pyridylazo)rezorcinolom (PAR) pri 530 nm. Pouţitá bola 

chromatografická kolóna CS5A spolu s pred-kolónou CG5A (4x250 mm, DIONEX) pri 

30 °C. Pri pokuse opakovať publikované postupy separácie katiónov (Weiss, 2004 ) 

dochádzalo opakovane ku ko-elúcii niektorých píkov ako aj k zhoršeniu rozlíšenia. Preto 
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bolo nutné optimalizovať podmienky separácie a to zriedením pôvodného publikovaného 

eluentu o 10% a k opätovnej úprave pH na hodnotu 4,2±0,1.  

V rámci optimalizácie chromatografických podmienok bola sledovaná závislosť 

retenčných časov jednotlivých katiónov od pH mobilnej fázy. Zo závislosti retenčného 

faktora od zmeny pH (grafu 4) je viditeľné, ţe zvyšovaním pH mobilnej fázy dochádza 

k zniţovaniu retenčného času katiónov. Dôvodom je to, ţe slabá organická kyselina 2,6-

pyridíndikarboxylová je efektívnym chelatačným činidlom len v prípade, ak je dostatočne 

disociovaná. Keďţe kyselina 2,6-pyridíndikarboxylová má dve hodnoty pKa, (pKa1=2,16, 

pKa2=4,76) je potrebné dosiahnuť hodnotu pH blízku 4,76 k tomu, aby dochádzalo 

k vzniku komplexov katiónov kovov a tým k ich separácii na aniónovej časti zmiešanej 

stacionárnej fázy. V opačnom prípade, čím je väčší podiel prítomného kovu vo vzorke 

v katiónovej forme, tým je viac zadrţiavaný katiónovou časťou zmiešanej stacionárnej 

fázy.  

Je zrejmé, ţe zmenou pH je moţné efektívne optimalizovať čas elúcie analytov 

a tým aj čas samotnej separácie katiónov kovov. Zmenou pH z 4,6 na 4,2 sa zníţil čas 

separácie (v tomto prípade do úplnej elúcie Mn
2+

) z 14,5 minúty na 7 minút.  

 

 

Graf 4 Vplyv zmeny pH na retenčný faktor vybraných katiónov. 
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Graf 5 Vplyv zmeny pH na rozlíšenie píkov vybraných katiónov. 

 

Zmena pH však ovplyvňuje aj rozlíšenie medzi dvoma susednými píkmi (graf 5). 

Postupným zvyšovaním pH dochádza k zniţovaniu rozlíšenia čo môţe mať negatívny 

vplyv na analýzu píkov jednotlivých analytov, ale hlavne môţe dochádzať k zníţeniu 

výťaţnosti separácie pri zbere jednotlivých frakcií. V prípadoch, keď je rozlíšenie medzi 

jednotlivými píkmi príliš malé je nutné zníţiť čas zberu jednotlivých frakcií tak, aby 

nedochádzalo k miešaniu analytov.  

V podmienkach experimentu vykazovali všetky katióny linearitu medzi 

koncentráciou a výškou píku v celom rozsahu stanovovaných koncentrácií. Limit detekcie 

(tabuľka 14 a 15) sa určil pomocou kalibračnej krivky podľa vzťahu  

 

𝐿𝐷 =
3.𝑆𝐷

𝑏
         (10) 

 

kde LD je limit detekcie, SD [mg.dm
-3

], b je hodnota smernice kalibračnej krivky.  

Intenzita signálu závisí od stability komplexu stanovovaného iónu s PAR. Z toho 

vyplýva, ţe niektoré katióny kovov, ktoré tvoria stabilnejšie komplexy s kyselinou 2,6-

pyridíndikarboxylovou ako s PAR nebude moţné touto metódou stanoviť. To je dôvod, 

prečo sa napríklad Pb
2+

 delí na danej stacionárnej fáze, ale nie je moţné Pb
2+

 stanoviť 

metódou UV/VIS po derivatizácii PAR, ale zároveň to nevylučuje pouţitie metódy ICP-

MS, ako základnej detekčnej metódy uvaţovanej pre tento proces. 
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Tabuľka 14 Lineárny rozsah, korelačné koeficienty, hodnoty RSD a detekčné limity 

vybraných katiónov pri pouţití TCC-2. 

PDCA (prekoncentračná kolóna TCC-2) 

Katión Rozsah koncentrácií 

[ng.ml
-1

] 

r
2
 RSD [%] Limit detekcie  

[ng.ml
-1

] 

Fe
3+

 10 - 100 0,9995 8,55 0,5 

Zn
2+

 10 - 100 0,9996 4,53 10 

Ni
2+

 10 - 100 0,9998 1,82 11 

Cu
2+

 10 - 100 0,9991 3,64 17 

Co
2+

 10 - 100 0,9998 1,92 18 

Cd
2+

 20 - 200 0,9998 1,63 24 

Mn
2+

 10 - 100 0,9998 5,24 19 

 

Tabuľka 15 Lineárny rozsah, korelačné koeficienty, hodnoty RSD a detekčné limity 

vybraných katiónov pri pouţití injekčnej slučky (100 μl). 

PDCA (injekčná slučka 100 μl) 

Katión Rozsah koncentrácií 

[mg. dm
-3

] 

r
2
 RSD [%] Limit detekcie 

[mg.dm
-3

] 

Fe
3+

 0,01 - 1 0,9993 24,9 0,001 

Zn
2+

 0,01 - 1 0,9997 10,9 0,05 

Ni
2+

 0,05 - 5 0,9999 9,0 0,04 

Cu
2+

 0,01 - 5 0,9998 19,9 0,03 

Co
2+

 0,02 - 2 0,9999 6,8 0,03 

Cd
2+

 0,1 - 10 0,9999 19,7 0,02 

 

Opakovateľnosť metódy sa sledovala meraním kontrolnej vzorky roztoku 

štandardu s obsahom jednotlivých katiónov s koncentráciou 35 ng.ml
-1

 s pouţitím 

prekoncentračnej kolóny TCC-1. V tabuľke 16 sú uvedené hodnoty štandardnej odchýlky 

a relatívnej štandardnej odchýlky pre desať opakovaní merania kontrolnej vzorky 

štandardu. 
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Tabuľka 16 Test opakovateľnosti pre desať meraní kontrolnej vzorky štandardu. 

Katión Priemerná nameraná koncentrácia 

[ng.ml
-1

] ±σ [ng.ml
-1

] 

Výťažnosť 

[%]±σ [%] 

RSD [%] 

Fe
3+

 34,8±1,6 99,6±4,9 4,9 

Cu
2+

 34,9±1,9 100,5±5,1 5,0 

Ni
2+

 34,6±1,9 99,0±5,7 5,8 

Zn
2+

 34,9±2,2 100,5±6,0 6,0 

Co
2+

 34,6±1,8 99,1±5,6 5,6 

Cd
2+

 34,6±2,2 99,8±5,4 5,4 

Mn
2+

 36,0±2,1 102,0±6,1 5,9 

 

Pouţitá chromatografická trasa obsahovala druhú chromatografickú pumpu pre 

čerpanie post-kolónového derivatizačného činidla. V dôsledku absencie pneumatickej 

pumpy a tieţ rušiča pulzov dochádzalo k zvýšeniu šumu príspevkom pohybu piestového 

čerpadla, čo sa prejavilo v zvýšení šumu a v zhoršení limitov detekcie jednotlivých 

katiónov.  

 

 

Obrázok 21 Separácia v poradí Fe
3+ 

(10 mg.dm
-3

), Cu
2+

 (10 mg.dm
-3

), Ni
2+

(20 

mg.dm
-3

), Zn
2+

 (20 mg.dm
-3

), Co
2+

(20 mg.dm
-3

), Cd
2+

(10 mg.dm
-3

), Mn
2+

(20 mg.dm
-3

). 

Chromatografická kolóna CS5A, mobilná fáza s obsahom kyseliny 2,6-

pyridíndikarboxylovej. 
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4.2.1.1.1 Optimalizácia separácie a stanovenia vybraných katiónov na 

multifunkčnej stacionárnej fáze s využitím šťaveľanu ako eluentu 

V tomto experimente boli pouţité štandardy prechodných kovov Pb
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, 

Co
2+

, Cd
2+

 a lantanoidov La
3+

, Ce
3+

, Pr
3+

, Nd
3+

, Sm
3+

, Eu
3+

, Gd
3+

, Tb
3+

. K nástreku 

vzorky sa pouţila prekoncentračná kolónka TCC-2. Podobne ako v predchádzajúcom 

experimente, všetky merania ako aj kalibrácie boli vykonávane metódou UV/VIS po post-

kolónovej derivatizácii 4-(2-pyridylazo)rezorcinolom (PAR) pri 530 nm. Kalibrácia bola 

lineárna v celom rozsahu koncentrácií od 10 ng.ml
-1

 aţ 1000 ng.ml
-1

. Pouţitá bola 

chromatografická kolóna CS5A spolu s pred-kolónou CG5A (4x250 mm, DIONEX) pri 

30 °C.  

 

Tabuľka 17 Lineárny rozsah, korelačné koeficienty, hodnoty RSD a detekčné limity 

vybraných lantanoidov. 

Kyselina šťaveľová (prekoncentračná kolóna TCC-2) 

Katión Rozsah 

koncentrácií 

[ng.ml
-1

] 

r
2
 RSD [%] Limit det. 

[ng.ml
-1

] 

La
3+

 20 - 500 0,9998 4,95 12 

Ce
3+

 50 - 800 0,9999 4,65 12 

Pr
3+

 50 - 800 0,9998 3,81 15 

Nd
3+

 20 - 500 0,9997 9,12 12 

Sm
3+

 20 - 500 0,9997 10,61 12 

Eu
3+

 50 - 800 0,9996 8,94 30 

Gd
3+

 50 - 800 0,9989 8,36 15 

Tb
3+

 50 - 800 0,9999 0,94 30 

 

Lantanoidy Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu nie je moţné stanoviť uvedenou metódou pri 

pouţití izokratickej elúcie z dôvodu dlhých retenčných časov a z dôvodu ko-elúcie 

jednotlivých prvkov. Lu a kol. (1996) separovali pomocou stacionárnej fázy IonPack
®
 

CS5 lantanoidy s vyuţitím gradientovej elúcie s mobilnými fázami s obsahom kyseliny 

šťaveľovej, kyseliny diglykolovej, kyseliny 2,6-pyridíndikarboxylovej a LiCl. 
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Tabuľka 18 Lineárny rozsah, korelačné koeficienty, hodnoty RSD a detekčné limity 

vybraných katiónov kovov. 

Katión Rozsah koncentrácií 

[ng.ml
-1

] 

r
2
 RSD [%] Limit 

detekcie 

[ng.ml
-1

] 

Pb
2+

 100 - 1000 0,9999   3,24   5 

Zn
2+

 10 - 200 0,9998   7,86   5 

Ni
2+

 5 - 100 0,9998   6,68   7 

Co
2+

 5 - 100 0,9997   10,6 13 

Cd
2+

 100 - 1000 0,9997   2,31   6 

 

Podobne boli publikované postupy separácie lantanoidov na katiónovej 

stacionárnej fáze kyselinou α-hydroxybutánovou s vyuţitím gradientovej elúcie 

(Dybczyński, 2005). 

 

 

Obrázok 22 Separácia Pb
2+

 (200 ng.ml
-1

), Cd
2+

 (200 ng.ml
-1

), Co
2+

 (100 ng.ml
-1

), Zn
2+

 

(100 ng.ml
-1

), Ni
2+

 (100 ng.ml
-1

). Chromatografická kolóna CS5A, mobilná fáza 

s obsahom kyseliny šťaveľovej 
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Obrázok 23 Separácia lantanoidov (10 ng.ml
-1

), v poradí: La
3+

 , Ce
3+

, Pr
3+

, 

Nd
3+

, Sm
3+

, Eu
3+

, Gd
3+

, Tb
3+

. Chromatografická kolóna CS5A, mobilná fáza s obsahom 

kyseliny šťaveľovej. 

 

Stanovenie Fe
3+

 s pouţitím kyseliny šťaveľovej ako eluentu nie je jednoduché 

v prípade post-kolónovej derivatizácie pomocou PAR. Dôvodom je vznik komplexu 

Fe(Ox)3
3-

 (kapitola 2.3.3.2), ktorý eluuje v mŕtvom objeme. 

 

Tabuľka 19 Test opakovateľnosti pre desať meraní kontrolnej vzorky štandardu 

vybraných lantanoidov. 

Katión Priemerná nameraná koncentrácia 

[ng.ml
-1

] ±σ [ng.ml
-1

] 

Výťažnosť 

[%]± σ [%] 

RSD [%] 

La
3+

 116,8±9,5 116,8±9,5   8,1 

Ce
3+

 88,5±11,1 88,5±11,1 12,6 

Pr
3+

 118,4±9,7 118,4±9,7   8,2 

Nd
3+

 113,1±7,6 113,1±7,6   6,7 

Sm
3+

 104,3±7,3 104,3±7,3   7,0 

Eu
3+

 80,1±8,6 80,1±8,6 10,7 

Gd
3+

 107,9±6,4 107,9±6,4   5,9 

Tb
3+

 100,9±6,9 100,9±6,9   6,9 

 

Opakovateľnosť jednotlivých metód sa sledovala meraním kontrolnej vzorky 

roztoku štandardu s obsahom jednotlivých katiónov s koncentráciou 50 ng.ml
-1

 pre Pb
2+

, 

Zn
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, a 250 ng.ml
-1

pre Cd
2+

 a kontrolnej vzorky roztoku štandardu s obsahom 
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vybraných lantanoidov s koncentráciou 100 ng.ml
-1

 s pouţitím prekoncentračnej kolóny 

TCC-1. V tabuľkách 19 a 20 sú uvedené hodnoty štandardnej odchýlky a relatívnej 

štandardnej odchýlky pre desať opakovaní merania kontrolnej vzorky štandardu. 

 

Tabuľka 20 Test opakovateľnosti pre desať meraní kontrolnej vzorky štandardu 

vybraných lantanoidov. 

Katión Priemerná nameraná koncentrácia 

[ng.ml
-1

] ±σ [ng.ml
-1

] 

Výťažnosť 

[%]±σ [%] 

RSD [%] 

Pb
2+

   50,6±4,7 101,1±4,4 4,4 

Zn
2+

   53,6±2,1 100,8±1,9 1,9 

Ni
2+

   45,3±9,1 101,9±4,2 4,2 

Co
2+

   50,9±2,1 107,2±4,2 3,9 

Cd
2+

 252,1±4,7   90,6±18,2 20 

 

4.2.1.1.2 Optimalizácia separácie a stanovenia vybraných katiónov na 

multifunkčnej stacionárnej fáze s využitím kyseliny etylédiamíntetraoctovej 

ako eluentu 

Cieľom tohto experimentu bolo optimalizovať moţnosti separácie a stanovenia 

katiónov vybraných kovov v podobe ich komplexov s kyselinou 

etylédiamíntetraoctovou metódou iónovej chromatografie s vyuţitím mobilnej fázy 

s obsahom EDTA.  

Kyselina etylédiamíntetraoctová vytvára vo vode rozpustné komplexné 

zlúčeniny s veľkým počtom ťaţkých kovov. Aj napriek tomu, ţe je EDTA dobrým 

dekontaminačným činidlom pouţívaným v jadrovom priemysle, môţe predstavovať 

riziko v podobe migrácie (napríklad do podzemných vôd) v prípade vytvorenia 

komplexu s rádionuklidom.  

Lineárna kalibrácia sa vykonala pre katióny Fe
3+

, Pb
2+

 a Co
2+

. Limit detekcie sa 

vypočítal rovnako ako v predchádzajúcich experimentoch. V tabuľke 21 sú uvedené 

hodnoty kalibrácie pre uvedené katióny. 

Táto metóda separácie sa zároveň pouţila pre experimenty s extrakciou katiónov 

na základe teploty zákalu micelárnych roztokov s priamym nástrekom obohatenej fázy 

a detekciou technikou UV/VIS. 
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Tabuľka 21 Lineárny rozsah, korelačné koeficienty, hodnoty RSD a detekčné limity 

vybraných katiónov kovov u metódy HPLC s multifunkčnou stacionárnou fázou s 

vyuţitím EDTA ako eluentu. 

Katión Rozsah koncentrácií 

[mg.dm
-3

] 

r
2
 RSD [%] Limit 

detekcie 

[mg.dm
-3

] 

Fe
3+

 0,5 - 200 0,9998 44,3 5 

Pb
2+

   0,1 - 50 0,9995 41,5 5 

Co
2+

 0,1 - 100 0,9975 27,6 13 

 

Pri stanovení EDTA a jej komplexov s kovmi pomocou UV/VIS detekcie, nie je 

potrebné pouţiť techniku post-kolónovej derivatizácie, nakoľko EDTA absorbuje svetlo 

v ultrafialovej oblasti s maximom v závislosti od podmienok v rozmedzí (240 - 300) nm. 

 

 

Obrázok 24 Separácia katiónov metódou HPLC v poradí Fe
3+

 (2,023 min.), neznámy 

ión (3,43 min.), Pb
2+

 (3,785 min.) a Co
2+

 (4,958 min.), Cu
2+

 (5,630 min.) s vyuţitím 

mobilnej fázy s obsahom EDTA. 

Prítomnosť kyseliny etyléndiamíntetraoctovej v mobilnej fáze pomáha 

stabilizovať jej komplexy s kovmi no zároveň umoţňuje vďaka rýchlej tvorbe komplexov 

stanovovať aj samotné katióny vytvorením ich komplexov uţ v injekčnej slučke prípadne 

na začiatku chromatografického systému po zmiešaní analytu s mobilnou fázou.  
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4.2.1.1.3 Optimalizácia separácie a stanovenia vybraných katiónov na katiónovej 

stacionárnej fáze s využitím L-histidínu ako eluentu 

V tomto experimente sa sledovala moţnosť separácie a stanovenia alkalických 

kovov a kovov alkalických zemín pomocou sulfónovanej stacionárnej fázy IonPack
®
 

CS3 s vyuţitím vodivostnej detekcie s potlačenou vodivosťou mobilnej fázy. Pouţitie 

separačnej techniky v budúcom MRL bude aplikované v tandemoch IC-LSC, rovnako 

ako aj IC-ICP-MS, v špecifických prípadoch však bude moţné pouţiť aj IC 

s vodivostnou detekciou 

V súčasnosti je najčastejšie pouţívanou kyselinou vhodnou na stanovenie kovov 

alkalických zemín metódou vodivostnej detekcie s potlačením vodivosti eluentu 

kyselina 2,3-diaminopropánová v kombinácii s HCl. Výhodou tohto eluentu je 

skutočnosť, ţe celkový náboj eluentu a tým aj elučná sila závisia od disociácie kyseliny 

čo je kontrolované koncentráciou HCl. Pri experimentoch so separáciou alkalických 

kovov a kovov alkalických zemín (Li
+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
, Mg

2+
, Sr

2+
) pomocou eluentu so 

zloţením 0,25 mM kyseliny 2,3-diaminopropanovej a 25 mM HCl dochádzalo k silnej 

retencii dvojmocných katiónov Mg
2+

, Sr
2+

 na stacionárnej fáze a k ich elúcii aţ po 40 

minútach. Zároveň dochádzalo k strate intenzity píku Cs
+
 (obrázok 25). 

 

 

Obrázok 25 Stanovenie Li
+
, NH4

+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
, Mg

2+
, Sr

2+
 metódou vodivostnej 

detekcie s potlačením vodivosti eluentu. Eluent: 0,25 mM kyselina 2,3-

diaminopropanová a 25 mM HCl. Chromatografická kolóna IonPack
®
 CS3. 

Aj napriek dobrému rozlíšeniu medzi jednotlivými alkalickými kovmi 

a amónnym katiónom (RLi/NH4 =1, RNH4/Na =0,53, RNa/K=0,72) bola z dôvodu 
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nedostatočných chromatografických parametrov separácie kovov alkalických zemín 

zvolená kyselina 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl) propánová (L-histidín) ako optimálna 

zloţka eluentu. Vychádzajúc z publikovaných metód (Hajós, 1997) bola 

optimalizovaná mobilná fáza obsahujúca 5 mmol.dm
-3

 L-histidín, 27,5 mmol.dm
-3 

HCl. Pouţitím tejto mobilnej fázy je moţné izokraticky separovať Na
+
, K

+
, Cs

+
, Mg

2+
, 

Sr
2+

 do 13 minút (obrázok 26). Dochádza však k čiastočnému prekrývaniu píkov K
+
 

a Cs
+
. Zároveň dochádza ku koelúcii Li

+
 a Na

+ 

 

 

Obrázok 26 Stanovenie, Na
+
, K

+
, Cs

+
, Mg

2+
, Sr

2+
 metódou vodivostnej detekcie 

s potlačením vodivosti eluentu. Eluent: 5 mM L-histidín, 27,5 mM
 

HCl 

Chromatografická kolóna IonPack
®
 CS3. 

K vyhodnoteniu metódy a stanoveniu limitov detekcie metódou vodivostnej 

detekcie s potlačením vodivosti eluentu predchádzala kalibrácia pre Li
+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
, 

Sr
2+

. V tabuľke 22 sú uvedené parametre kalibrácie. Limit detekcie sa stanovil z pomeru 

signál - šum (3:1). 
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Tabuľka 22 Kalibračný rozsah, kalibračné parametre a limit detekcie metódou 

vodivostnej detekcie s potlačením vodivosti eluentu pre Li
+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
, Sr

2+
 

Katión Rozsah koncentrácií 

[mg.dm
-3

] 

r
2
 RSD [%] Limit 

detekcie 

[mg.dm
-3

] 

Li
+
 0,01 - 1 0,9987 8,10      0,09 

Na
+
 0,01 - 1 0,9998 7,86 5 

K
+
  0,3 - 4 0,9959 5,94      0,27 

Cs
+
 0,5 - 10 0,9982 4,29 1 

Sr
2+

 0,5 - 10 0,9960 5,89    1,5 

 

4.2.1.1.4 Optimalizácia separácie a stanovenia vybraných katiónov na 

nepolárnej stacionárnej fáze s využitím amónium pyrolidínditiokarbamátu 

ako eluentu 

Moţnosť separácie katiónov na nepolárnych stacionárnych fázach bola skúmaná 

pouţitím stacionárnej fázy Hypersil
®
 BDS C18. V experimentoch s extrakciou katiónov 

na základe teploty zákalu micelárnych roztokov bola ako ligand pouţitá zlúčenina 

amónium pyrolidínditiokarbamát, preto bola skúmaná moţnosť pouţitia mobilnej fázy 

s obsahom APDC na priame stanovenie analytov kvapalinovou chromatografiou 

s UV/VIS detekciou po prekoncentrácii metódou CPE. Vychádzajúc z publikovaných 

metód (Yang, 2004) bola vyvinutá metóda separácie pyrolidínditiokarbamátových 

komplexov vybraných katiónov. Boli skúmané chromatografické vlastnosti rôznych 

stacionárnych fáz ako Symetry
®
 C18 (Waters), µBondpack

®
 C18 (Waters), Xterra

TM
 C18 

(Waters), Luna
®
 C18 (Phenomenex). Najlepšie separačné vlastnosti boli dosiahnuté 

pouţitím chromatografickej kolóny Hypersil
®
 BDS C18 s mobilnou fázou zloţenia 

1,5.10
-5

 mol.dm
-3

 APDC, 20.10
-3

 mol.dm
-3

 CH3COOH v pomere voda:acetonitril - 35:65. 

Pomocou NH4OH bolo pH upravené na hodnotu 4,5. Prietok mobilnej fázy bol nastavený 

na 1 ml. min.
-1

. 

Vybrané katióny Fe
3+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 a Cu
2+

boli stanovované metódou UV/VIS 

detekcie bez derivatizácie, keďţe komplexy pyrolidínditiokarbamátu s katiónmi kovov 

absorbujú UV svetlo v rozsahu (220 - 400) nm. Na základe pozorovania absorpcie 
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pomocou programu Aurora bola zvolená optimálna vlnová dĺţka 254 nm pre stanovenie 

komplexov APDC, pri ktorej je ich absorbancia najvyššia (obrázok 27). 

Za uvedených podmienok bolo dosiahnuté rozlíšenie susediacich píkov uvedené 

v tabuľke 23.  

 

Tabuľka 23 Šírka píku, retenčný čas a dosiahnuté rozlíšenie pri UV/VIS detekcii bez 

derivatizácie. 

Katión Šírka píku W [min.] Retenčný čas t [min.] Rozlíšenie Rs 

Fe
3+

 1,8 5,18 1,24 Fe/Pb 

Pb
2+

 0,67 6,84 1,59 Pb/Ni 

Ni
2+

 1,15 8,29 1,78 Ni/Co 

Co
2+

 1,28 10,45 0,7 Co/Cu 

Cu
2+

 1 11,25 - 

 

 

Obrázok 27 Zobrazenie stanovenia Fe
3+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 a Cu
2+

 pri UV/VIS detekcii 

bez derivatizácie programom Aurora. (Modrá farba zobrazuje úroveň základnej čiary, 

svetlé body zobrazujú najvyššiu absorbanciu). 

Lineárna kalibrácia sa vykonala pre katióny Fe
3+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 a Cu
2+

. Limit 

detekcie sa vypočítal rovnako ako v predchádzajúcich experimentoch. V tabuľke 24 sú 

uvedené hodnoty kalibrácie pre uvedené katióny. 

Opakovateľnosť metódy sa sledovala meraním kontrolnej vzorky roztoku 

štandardu s obsahom jednotlivých katiónov s koncentráciou 1,5 mg.dm
-3

. V tabuľke 25 sú 

uvedené hodnoty štandardnej odchýlky a relatívnej štandardnej odchýlky pre desať 

opakovaní merania kontrolnej vzorky štandardu 
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Tabuľka 24 Lineárny rozsah, korelačné koeficienty, hodnoty RSD a detekčné limity 

vybraných analytov pri UV/VIS detekcii bez derivatizácie. 

APDC (injekčná slučka 100 μl) 

Katión Rozsah koncentrácií [mg.dm
-3

] r
2
 RSD [%] Limit detekcie [mg dm

-3
] 

Fe
3+

 0,01 - 2 0,9995 20,1 0,005 

Ni
2+

 0,05 - 5 0,9997 10,8 0,03 

Cu
2+

 0,01 - 5 0,9992 11,4 0,0013 

Co
2+

 0,02 - 2 0,9996 13,7 0,0045 

Pb
2+

 0,1 - 10 0,9994 48,7 0,01 

 

Tabuľka 25 Test opakovateľnosti pre desať meraní kontrolnej vzorky štandardu 

vybraných lantanoidov pri UV/VIS detekcii bez derivatizácie. 

Katión Priemerná nameraná koncentrácia 

[µg.dm
-3

]  ± σ [µg.dm
-3

] 

Výťažnosť 

[%] ± σ [%] 

RSD [%] 

Fe
3+

 1,38±0,17 92,1±11,2 12,2 

Ni
2+

 1,50±0,13 100,3±8,8 8,8 

Cu
2+

 1,52±0,14 101±9,5 9,4 

Co
2+

 1,55±0,11 103,6±7,0 6,8 

Pb
2+

 1,54±0,13 102,3±8,8 8,6 

 

 

Obrázok 28 Stanovenie katiónov v poradí Fe
3+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 a Cu
2+

 s vyuţitím 

mobilnej fázy s obsahom amónium pyrolidínditiokarbamátu na nepolárnej stacionárnej 

fáze. 
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Z výsledkov stanovenia vybraných katiónov technikami HPLC s UV/VIS 

detekciou je zrejmé, ţe limity detekcie analytov metódami UV/VIS nie sú porovnateľné 

s limitmi detekcie dosahovanými jadrovými metódami. Sú však uţitočné v prípade 

sledovania a kontroly procesu separácie na stacionárnych fázach. Ich hlavné uplatnenie 

v podmienkach MRL bude v analýze chemického zloţenia rádioizotopu, ktoré vplýva na 

distribúciu rádioizotopu v prostredí a v organizmoch. Na túto otázku jadrové metódy 

nevedia odpovedať vôbec. Uplatní sa tieţ v spojení s detekciou ICP-MS na rýchlu 

predbeţnú identifikáciu alfa a beta rádioizotopov ako izotopické pomery, ktoré moţno 

klasickými jadrovými metódami s predchádzajúcou rádiochemickou separáciou zistiť síce 

spoľahlivo a pri neporovnateľne niţších aktivitách, ale za podstatne dlhšiu dobu, ktorá 

vylučuje pouţitie výsledku na efektívnu korekciu prijatých opatrení v zasiahnutom 

priestore. Okrem toho moţno predpokladať, ţe MRL bude zasahovať práve na podporu 

rozhodovania v operáciách ohrozujúcich zdravie a ţivot, teda v prostredí s relatívne 

vysokými aktivitami rádionuklidov. 

 

Tabuľka 26 Porovnanie limitov detekcie pri stanovení izotopov 
55

Fe, 
60

Co a 
210

Pb 

metódami IC-FLSC a HPLC-UV/VIS. 

Rádioizotop Merná 

aktivita 

[TBq.g
-1

] 

IC-FLSC HPLC-UV/VIS 

MDA [Bq] Váhové 

množstvo [ng] 

Limit detekcie [ng] 

55
Fe 89,1 23,7 0,00027 24 

60
Co 42 1,9 0,042 13 

210
Pb 2,8 0,7 0,0022 5 

 

4.3 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov 

prekoncentrácie vybraných prvkov využitím extrakcie na základe 

micelárneho zákalu. 

V rámci cieľov dizertačnej práce sa sledovala moţnosť prekoncentrácie 

a extrakcie analytov s vyuţitím metódy extrakcie na základe micelárneho zákalu. Zároveň 

sa sledovala moţnosť spojenia CPE s rôznymi metódami stanovenia analytov s cieľom 

minimalizovať úpravu vzorky a tak urýchliť analýzu rádionuklidov v podmienkach 

mobilných laboratórií. Sledovali sa moţné interferencie pri stanovení vzoriek po CPE 

metódami HPLC s UV/VIS detekciou, ICP-MS, gamaspektroskopia s vyuţitím NaI(Tl) 

detektora studnicového typu a LSC.  
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Ako modelové komplexotvorné látky sa vybrali 8-hydroxychinolín a amónium 

pyrolidínditiokarbamát pre ich dostupnosť a nízku cenu ako aj pre ich schopnosť tvoriť 

komplexy s relatívne veľkým počtom prvkov. Pre vytvorenie micely bol vybraný tenzid 

Triton
®
 X-114 s veľmi priaznivou teplotou vzniku micelárneho zákalu. Koncentrácia 

pouţitého detergentu Triton
®
 X-114 ovplyvňuje schopnosť tvoriť micely ale aj celkovú 

výťaţnosť metódy. V nízkych koncentráciách do 0,005 % prakticky micela ešte nevzniká. 

Ak je však koncentrácia a pridané mnoţstvo detergentu príliš vysoké (nad 4%), dochádza 

k poklesu výťaţnosti nárastom objemu obohatenej fázy s následným zriedením analytu 

V rámci skúmania vyuţitia metódy extrakcie a prekoncentrácie s vyuţitím 

micelárneho zákalu v podmienkach mobilnej analýzy sa optimalizovali parametre metódy 

a to pH, koncentrácia ligandu a koncentrácia detergentu.  

Zároveň sa stanovila výťaţnosť extrakcie a prekoncentračný faktor. 

 

4.3.1 Stanovenie Fe3+ a Pb2+ metódou kvapalinovej chromatografie po 

extrakcii na základe teploty micelárneho zákalu 

V tomto experimente sa skúmala moţnosť priamej separácie a stanovenia 

katiónov metódou kvapalinovej chromatografie po predchádzajúcej úprave vzorky 

metódou CPE bez ďalšej úpravy.  

Boli skúmané stacionárne aj mobilné fázy z predchádzajúcich experimentov 

v spojení s metódou CPE. Na micelárnu extrakciu sa pouţili 8-hydroxychinolín 

a amónium pyrolidínditiokarbamát. Cieľom experimentu bolo optimalizovať spojenie 

CPE s HPLC tak, aby sa zabránilo zhoršeniu chromatografických vlastností stacionárnej 

fázy a tieţ prípadným interferenciám pri stanovení UV/VIS.  

Z dôvodu vysokej viskozity vzorky upravenej metódou CPE bolo potrebné pridať 

k obohatenej fáze metanol v takom mnoţstve, aby bolo moţné vzorku nastreknúť do 

injekčnej slučky chromatografického systému a zároveň tak, aby sa obohatená fáza 

neriedila a dosiahol sa čo moţno najlepší prekoncentračný faktor.  

Z dôvodu interferencie tenzidu Triton
®
 X-114 pri stanovení vybraných prvkov 

metódou HPLC s UV/VIS detekciou sme z predchádzajúcich experimentov opísaných 

v kapitole 4.3 vybrali dve chromatografické metódy.  

Ako prvá sa skúmala chromatografická metóda s vyuţitím kolóny IonPack
®
 

CS5A a mobilnej fázy zloţenia 2,5 mmol.dm
-3

 dvoj sodnej soli kyseliny 
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etyléndiaminotetraoctovej, 10 mmol.dm
-3

 dusičnanu amónneho, 10 mmol.dm
-3

 octanu 

amónneho a 20 % metanolu. 

 

4.3.1.1 Stanovenie Fe3+ a Pb2+ metódou kvapalinovej chromatografie po 

extrakcii na základe teploty micelárneho zákalu s využitím 8-

hydroxychinolínu ako ligandu 

Z troch vybraných prvkov Fe, Pb a Co sme na tento experiment vybrali len Fe 

a Pb. V prípade kobaltu dochádzalo k interferencii Triton
®
 X-114 v čase elúcie Co

2+
. Ako 

je vidno z chromatogramu a z 3D zobrazenia (obrázok 29), Triton
®
 X-114 vytvára 

intenzívny a široký pík v oblasti 240 nm v ktorej sú stanovované aj vybrané prvky. Aj 

napriek snahám o optimalizáciu mobilnej fázy zvýšením podielu metanolu a zmenou pH 

nebolo moţné dosiahnuť rozdielnu elúciu Co
2+

 a Triton
®
 X-114 tak, aby bolo moţné 

kvantitatívne stanoviť obsah Co
2+

 v obohatenej fáze.  

Keďţe Fe
3+

 a Pb
2+

 eluujú pred Co
2+

, interferencia Triton
®
 X-114 neprekáţala 

stanoveniu týchto katiónov po prekoncentrácii CPE.  

V rámci optimalizácie podmienok extrakcie na základe teploty micelárneho zákalu 

sa hľadalo optimálne pH vzorky, pri ktorom dochádza ku komplexácii analytu s 8-

hydroxychinolínom a tým aj k najvyššej výťaţnosti extrakcie (graf 6).  

 

 

Obrázok 29 2D a 3D znázornenie interferencie Triton
®
 X-114 v retenčnom čase elúcie 

Co
2+

metódou HPLC (os z predstavuje rozsah vlnových dĺţok 190 - 800 nm) 
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Graf 6 Závislosť relatívnej výťaţnosti Fe
3+

 a Pb
2+

 od pH po extrakcii metódou CPE a 

stanovením metódou HPLC-UV/VIS. 

Ďalej bola sledovaná závislosť výťaţnosti extrakcie od koncentrácie ligandu 8-

hydroxychinolínu a od mnoţstva pridaného tenzidu Triton
®
 X-114. Koncentrácia 8-

hydroxychinolínu sa menila mnoţstvom prídavku roztoku 8-hydroxychinolínu (0,1 

mol.dm
-3

) k vzorke. Koncentrácia Triton
®
 X-114 sa menila postupným pridávaním jeho 

10%-ného roztoku k vzorke. 

Výťaţnosť extrakcie sa určila ako podiel absorbancie štandardu pouţitého na 

tvorbu kalibračnej krivky pre danú separačnú metódu a známeho obsahu štandardu vo 

vzorke. Optimalizované podmienky extrakcie na základe teploty micelárneho zákalu 

s vyuţitím 8-hydroxychinolínu ako ligandu sú zhrnuté v tabuľke 27.  

 

Tabuľka 27 Optimálne podmienky prekoncentrácie Fe
3+

 a Pb
2+

 extrakcie s vyuţitím 

micelárneho zákalu s pouţitím 8-hydroxychinolínu ako ligandu. 

Analyt Ligand pH Množstvo 

ligandu [mol] 

Objemový zlomok 

Triton
®
 X-114 [%] 

Fe
3+

 8-HQ 6 3,8. 10
-6

 0,3 

Pb
2+

 8-HQ 7 1,25.10
-6

 0,3 
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Graf 7 Závislosť relatívnej výťaţnosti Fe
3+

 a Pb
2+

 od mólovej koncentrácie 8-

hydroxychinolínu po extrakcii metódou CPE a stanovením HPLC-UV/VIS. 

 

 

Graf 8 Závislosť relatívnej výťaţnosti Fe
3+

 a Pb
2+

 od mnoţstva pridaného Triton
®
 X-114 

(vyjadreného objemovým zlomkom) po extrakcii metódou CPE a stanovením HPLC-

UV/VIS. 
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4.3.1.2 Stanovenie Fe3+ metódou kvapalinovej chromatografie po 

extrakcii na základe teploty micelárneho zákalu s využitím amónium 

pyrolidínditiokarbamátu ako ligandu 

V prípade pouţitia chromatografickej kolóny Hypersil
®
 BDS C18 s mobilnou 

fázou s tlmivým roztokom (1,5.10
-5

 mol.dm
-3

 APDC, 20.10
-3

 mol.dm
-3

 CH3COOH) 

zmiešaným s acetonitrilom (35:65), sme pre modelové stanovenie pomocou detekcie 

UV/VIS po prekoncentrovaní vzorky metódou CPE vybrali Fe
3+

. Dôvodom bola opäť 

interferencia Triton
®
 X-114 v oblasti 254 nm (obrázok 30), znemoţňujúca stanovenie 

ďalších katiónov. Podobne ako v predchádzajúcom experimente boli skúmané závislosti 

výťaţnosti od pH, koncentrácie ligandu a koncentrácie Triton
®
 X-114 s cieľom 

optimalizovať podmienky extrakcie a prekoncentrácie na základe micelárneho zákalu. 

Graf 9 znázorňuje závislosť výťaţnosti extrakcie od pH, graf 10 zase závislosť výťaţnosti 

extrakcie od koncentrácie ligandu a graf 11 závislosť výťaţnosti extrakcie od mnoţstva 

pridaného Triton
®
 X-114. 

Výťaţnosť extrakcie sa určila z porovnania absorbancie známeho prídavku 

štandardu s kalibráciou vytvorenou v experimente v časti 4.3.1.1.4. 

Aj napriek relatívne vysokému obsahu organického rozpúšťadla v mobilnej fáze 

(65% acetonitrilu) dochádza k elúcii Triton
®
 X-114 v rovnakom čase ako je retenčný čas 

Ni
2+

, Co
2+

 respektíve Cu
2+

 ( obrázok 30 )Je to pravdepodobne spôsobené vysokou afinitou 

nepolárneho tenzidu k nepolárnej stacionárnej fáze (C18).  

 

Obrázok 30 2D a 3D znázornenie interferencie Triton
®
 X-114 v prípade stanovenia 

katiónov Fe
3+

, Pb
2+

 a Co
2+

 metódou HPLC-UV/VIS s vyuţitím nepolárnej stacionárnej 

fázy Hypersil
®
 BDS C18. 
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Graf 9 Závislosť relatívnej výťaţnosti Fe
3+

 od pH po extrakcii metódou CPE 

a stanovením HPLC-UV/VIS s vyuţitím nepolárnej stacionárnej fázy Hypersil
®
 BDS 

C18. 

 

Graf 10 Závislosť výťaţnosti Fe
3+

 od mnoţstva ligandu (vyjadreného látkovým 

mnoţstvom) po extrakcii metódou CPE a stanovením HPLC-UV/VIS s vyuţitím 

nepolárnej stacionárnej fázy Hypersil
®
 BDS C18. 
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Graf 11 Závislosť výťaţnosti Fe
3+

 od mnoţstva tenzidu (vyjadreného objemovým 

zlomkom) po extrakcii metódou CPE a stanovením HPLC-UV/VIS s vyuţitím nepolárnej 

stacionárnej fázy Hypersil
®
 BDS C18. 

Tabuľka 28 Výťaţnosť extrakcie iónov Fe a Pb metódou CPE pre jednotlivé 

chromatografické metódy 

Analyt Eluent s EDTA Eluent s APDC 

Stanovená 

koncentrácia 

[mg.dm
-3

] 

Výťažnosť 

[%] 

RSD 

[%] 

Stanovená 

koncentrácia 

[mg.dm
-3

] 

Výťažnosť 

[%] 

RSD 

[%] 

Fe 20,5±1,4 102,7±7,1 6,9 0,497±0,061 99,4±12,3 12,4 

Pb 19,9±2,2 99,6±11,2 11,3 - - - 

 

Optimalizované podmienky extrakcie na základe teploty micelárneho zákalu 

s vyuţitím amónium pyrolidínditiokarbamátu sú zhrnuté v tabuľke 28.  

Opakovateľnosť metód s vyuţitím prekoncentrácie na základe teploty zákalu 

micelárnych roztokov bola opäť sledovaná meraním 10 kontrolných vzoriek so známou 

koncentráciou.  

 

4.3.1.3 Stanovenie prírodného uránu vo vzorkách telesných tekutinách 

metódou LSC po extrakcii na základe micelárneho zákalu s využitím 8-

hydroxychinolínu ako ligandu 

V tejto časti práce sme sa sledovali moţnosť priameho stanovenia rádionuklidov 

metódou kvapalinovej scintilačnej analýzy po predchádzajúcej extrakcii analytu na 
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základe micelárneho zákalu. Optimálna koncentrácia Triton
®
 X-114 vzhľadom na 

výťaţnosť leţí medzi hodnotami 0,05 % aţ 0,1 % (graf 12). 

 

Graf 12 Závislosť výťaţnosti Unat od hmotnostného zlomku Triton
®
 X-114 

v micelárnom roztoku 

 

Vzorky ľudského moču majú vďaka vysokej koncentrácii rozpustených solí veľkú 

iónovú silu a preto sa môţu parametre zobrazené na grafoch 12, 13 a 14 líšiť od 

parametrov optimalizovaných pre extrakciu na základe teploty micelárneho zákalu pre 8-

hydroxychinolín v prípade iných metód.  
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Graf 13 Závislosť účinnosti extrakcie Unat od koncentrácie 8-hydroxychinolínu 

v micelárnom roztoku 

 

 

Graf 14. Závislosť účinnosti extrakcie Unat od pH micelárnom roztoku  
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čo najmenší objem obohatenej fázy a tak sa dosiahol čo najlepší faktor prekoncentrácie. 

Bolo pozorované, ţe objem obohatenej fázy úzko súvisí s mnoţstvom pridaného 10%-

ného roztoku Triton
®
 X-114. V prípadoch, keď bolo nutné zníţiť viskozitu pridaním 

organického rozpúšťadla (pri stanovení HPLC), sa do výpočtu prekoncentračného faktora 

pouţil konečný objem obohatenej fázy po prídavku rozpúšťadla. V tabuľke 29 je prehľad 

dosiahnutých prekoncentračných faktorov extrakcie na základe teploty zákalu 

micelárneho roztoku. 

Tabuľka 29 Prehľad dosiahnutých prekoncentračných faktorov(Fe, Pb, Co) pouţitím 

metódy CPE 

Metóda Prekoncentračný 

faktor(Fe, Pb, Co) 

Prídavok Triton
®
 X-114 [ml] 

HPLC-UV/VIS 20 0,2 (+0,3 ml metanolu) 

LSC 50 0,2 

LSC Unat 10 1,5 (+0,5 ml metanolu) 

gamaspektroskopia 33,3 0,3 

 

 

4.3.1.5 Extrakcia vybraných rádionuklidov na základe micelárneho 

zákalu a ich stanovenie metódou gama-spektrometrie s využitím 

NaI(Tl) detektora 

V nasledujúcom experimente sa sledovala moţnosť stanovenia vybraných 

rádioizotopov metódou gamaspektroskopie s vyuţitím NaI(Tl) detektora studnicového 

typu po predchádzajúcej úprave extrakciou na základe teploty zákalu micelárnych 

roztokov.  

Toto spojenie extrakčnej a detekčnej metódy má opodstatnenie v prípadoch, keď 

je aktivita vzoriek príliš nízka a pouţitie štandardných planárnych detektorov s vyuţitím 

Marinelliho nádob by bolo spojené s neprijateľne dlhým časom spektroskopických 

meraní. Keďţe čas jednotlivých meraní je v podmienkach poľnej analýzy jedným 

z rozhodujúcich faktorov, extrakcia analytu spojená so zmenšením objemu vzorky môţe 

v spojení s dostatočne účinným detektorom výrazne skrátiť dobu medzi začiatkom 

analýzy a prvými (predbeţnými) výsledkami. 

Opäť sme k tvorbe komplexu zvolili 8-hydroxychinolín a amónium 

pyrolidínditiokarbamát. V dôsledku iného zloţenia rádioaktívneho štandardu v porovnaní 

so štandardnými roztokmi Fe, Pb a Co, boli opätovne vykonané experimenty s rôznymi 
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koncentráciami ligandov, Triton
®
 X-114 a s rôznou hodnotou pH. Prítomnosť ďalších 

analytov v štandarde, ktoré tvoria za daných podmienok komplexy s pouţitými ligandami 

sa prejavila v nutnosti pouţiť väčšie mnoţstvo ligandov. Relatívne vyššia iónová sila 

štandardu a prítomnosť vysokej koncentrácie kyseliny dusičnej si vynútili potrebu 

optimalizovať pH ako aj koncentráciu pridaného tenzidu.  

Nasledujúce grafy zobrazujú relatívne výťaţnosti extrakcie 
60

Co na základe 

teploty zákalu micelárnych roztokov v závislosti od sledovaných parametrov.  

 

 

Graf 15 Závislosť relatívnej výťaţnosti prekoncentrácie Co
60

 metódou micelárneho 

zákalu s vyuţitím 8-hydroxychinolínu od pH 
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Graf 16 Závislosť relatívnej výťaţnosti prekoncentrácie Co
60

 metódou micelárneho 

zákalu s vyuţitím 8-hydroxychinolínu od koncentrácie 8-hydroxychinolínu 

 

 

Graf 17 Závislosť relatívnej výťaţnosti prekoncentrácie Co
60

 metódou micelárneho 

zákalu s vyuţitím 8-hydroxychinolínu od podielu Triton
®
 X-114. 
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Graf 18 Závislosť relatívnej výťaţnosti prekoncentrácie 
60

Co metódou micelárneho 

zákalu s vyuţitím APDC od podielu APDC. 

 

 

Graf 19 Závislosť relatívnej výťaţnosti prekoncentrácie 
60

Co metódou micelárneho 

zákalu s vyuţitím APDC od podielu Triton
®
 X-114. 
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Graf 20 Závislosť relatívnej výťaţnosti prekoncentrácie 
60

Co metódou micelárneho 

zákalu s vyuţitím APDC od hodnoty pH. 

Tabuľka 30 Optimálne podmienky extrakcie Fe a Pb pomocou CPE 

Činidlo  pH c(ligandu) [mol.dm
-3

] Objemový zlomok Triton X-114 [%] 

8-HQ 4,6 5,0.10
-7

 0,55 

APDC 4,5 1,2.10
-5

 0,2 

 

Na základe týchto meraní boli zvolené optimálne podmienky, pri ktorých je 

výťaţnosť extrakcie na základe teploty zákalu  micelárneho roztoku najvyššia: 

Pri týchto experimentálnych podmienkach sa vykonali merania s cieľom získať 

najvyššiu výťaţnosť extrakcie s vyuţitím studnicového a aj planárneho detektora. 

V tabuľke č. 31 sú uvedené výsledky 10 opakovaní jednotlivých meraní.  

 

Tabuľka 31 Výsledky merania výťaţnosti micelárnej extrakcie Co
60

. 

Typ 

detektora 

Chelatačné 

činidlo 

Nameraná 

aktivita [%] ± 

u(A) 

Výťažok 

[%]± u(R) 

Sledovaný 

rádionuklid 

Studnicový APDC 144,3±2,3 90,6±1,7 Co
60

 

Planárny APDC 128,5±2,1 80,7±2,6 Co
60

 

Studnicový 8-HQ 133,4±2,2 83,8±2,8 Co
60

 

Planárny 8-HQ 144,6±2,0 90,9±2,4 Co
60
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Tabuľka 32.Porovnanie nameraných aktivít vzorky štandardu pred úpravou CPE a po 

úprave technikou CPE 

Rádionuklid Energia 

[keV] 

Aktivita [Bq] ± u(A) 

Pred CPE CPE 

  Planárny Studnicový Planárny Studnicový 

60
Co 1173,2 51,9±2,7 72,4±1,9 153,5±3,7 159,3±1,1 

 1332,5 55,7±2,8 76,8±1,8 157,2±4,4 159,1±3,0 

85
Sr 514  8,1±0,8 15,7±0,6  29,6±1,9   43,3±0,9 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, ţe pri meraní vzorky s objemom 10 ml v skúmavke 

pred úpravou vzorky technikou CPE (micelárny roztok ešte nedosiahol teplotu 

micelárneho zákalu), bola nameraná aktivita ako v prípade planárneho, tak aj v prípade 

studnicového detektora niţšia v porovnaní s aktivitou nameranou oboma detektormi po 

úprave vzorky technikou CPE (po odstránení ochudobnenej fázy).  

Metóda CPE sa z pohľadu získaných literárnych a experimentálnych záverov javí 

ako polyvalentná a ľahko modifikovateľná na rýchle prekoncentrovanie a separovanie 

záujmových analytov v podmienkach MRL. Samozrejme vyţaduje ďalšie dlhodobé 

skúmanie po vybudovaní mobilného laboratória a vo vzťahu na konkrétne pouţité 

analytické nástroje. Moţno ju aplikovať rovnako v jadrových metódach na skrátenie doby 

akvizície dát, ako aj v rádiochemických metódach. Poskytuje malú náročnosť na 

pracovný priestor, vybavenie a mnoţstvo druhov špeciálnych chemikálií alebo pomôcok, 

naopak umoţňuje veľmi rýchlo získať analyt vo vhodnej koncentrácii a aktivite pre 

cieľovú metódu stanovenia a identifikácie. Jej uplatnenie však nemôţe byť posudzované 

cez prizmu jednoznačnej identifikácie pre súdne a strategické účely, ale hlavne ako 

nástroj pre rýchle získanie výsledku s ešte akceptovateľnými parametrami, ktoré budú 

pouţité pre priamu korekciu opatrení v zasiahnutom priestore. 

Z uvedených výsledkov tieţ vyplýva, ţe v prípade úpravy vzorky metódou CPE sa 

pri pouţití gama-spektrometrie podstatne skráti čas potrebný na analýzu vzorky a tým aj 

na získanie prvých orientačných výsledkov, ktoré môţu skrátiť celkový čas analýzy 

vzoriek. Prvotné výsledky môţu napovedať o charaktere vzoriek a o prítomných 

analytoch a tým umoţnia vylúčiť či prípadne obísť niektoré kroky v rádiochemickej 

schéme analýzy vzoriek. 
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4.4 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných rádionuklidov metódou LSC po predchádzajúcej úprave 

vzorky metódou extrakcie na základe micelárneho zákalu 

4.4.1 Stanovenie prírodného uránu v ľudských tekutinách metódou LSC po 

predchádzajúcej úprave vzorky metódou extrakcie na základe 

micelárneho zákalu 

Jednou z poţiadaviek na mobilné rádiometrické laboratóriá je medzi inými aj 

schopnosť detekcie vybraných rádionuklidov v telesných tekutinách, konkrétne v moči. 

Z toho dôvodu bola skúmaná moţnosť extrakcie modelového rádionuklidu z ľudského 

moču metódou CPE a následnou analýzou technikou LSC. 

V tomto experimente sa sledovala moţnosť vyuţitia metódy kvapalnej 

scintilačnej analýzy po predchádzajúcej úprave vzorky extrakciou na základe teploty 

zákalu micelárneho roztoku na rýchle, hromadné stanovenie rádiotoxikologicky 

významných rádionuklidov v telesných tekutinách. Za modelový rádionuklid sme si 

zvolili prírodný urán. Ľudský organizmus prijíma urán hlavne potravou a vodou, 

v menšej miere inhaláciou zo vzduchu. Priemerné mnoţstvo prijatého uránu potravou 

a vodou je pribliţne 0,9 aţ 1,5 µg za deň (Harley, 1988). Priemerná gastrointestinálna 

absorpcia uránu dospelým človekom predstavuje pribliţne 0,8 aţ 8% (Singh, 1990). Po 

absorbcii sa urán rýchlo ukladá v tkanivách, hlavne v kostiach a obličkách. Asi dve 

tretiny z celkového mnoţstva absorbovaného uránu sa vylučuje z organizmu počas 

prvých 24 hodín. 90% absorbovaného uránu sa vylúči v priebehu dvoch aţ troch dní. 

Keďţe sa urán vylučuje hlavne obličkami, je stanovenie obsahu uránu v moči 

predpokladom k určeniu celkovej vnútornej kontaminácie organizmu uránom. Vyuţitie 

ochudobneného uránu vo vojenskej prieraznej munícii zvyšuje riziko vnútornej 

kontaminácie vojsk ako aj civilného obyvateľstva v cieľových priestoroch.  

Získaná metóda je vhodná pre terénne stanovenie uránu v moči, ktorú je moţné 

ďalej rozvíjať aj pre stanovenie ďalších významných rádionuklidov v telesných 

tekutinách a iných zdravotníckych vzorkách. Malé rozmery a hmotnosť vybavenia pre 

rádiochemickú analýzu, relatívne vysoký analytický výkon, spoľahlivosť merania 

a optimálny limit detekcie sú ukazovateľmi, predurčujúcimi pouţitie metódy v mobilnej 

analýze alebo pre diagnostickú prax menších pracovísk. 
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Kvapalný scintilačný analyzátor Triathler umoţňuje merať alfa a beta 

rádionuklidy technikou LSC. Vzhľadom k tomu, ţe podľa druhu interagujúcich častíc 

s kvapalným scintilátorom vznikajú impulzy, ktoré sa líšia intenzitou a dĺţkou, je 

moţné oddeliť alfa a beta ţiarenie. Kaţdému impulzu je naviac priradený kanál, ktorý 

odpovedá energii. Výsledkom merania je trojrozmerný záznam, kde sú na ose X 

uvedené čísla kanálov, na ose Y dĺţky impulzov a na ose Z je zobrazený počet 

impulzov. Diskrimináciou podľa osy X a Y je moţné v ideálnych prípadoch oddeliť 

impulzy spôsobené ţiaričmi α od impulzov spôsobených ţiaričmi β (obrázok 32). 

V reálnych prípadoch však dochádza k javom, ktoré komplikujú vyhodnocovanie 

získaných spektier. Jav zhášania posúva spektrá α a β v rovine XY smerom k bodu (0, 

0) a zároveň stláča impulzy v rovine Z. Pri nastavenej diskriminácii PLI môţe 

dochádzať k situácii, kedy impulzy detegované ako ţiarenie α „pretečú― do oblasti 

impulzov β kde zvýšia počet impulzov. Preto sa pouţívajú korekčné mechanizmy, 

ktorými je moţné chyby spôsobené zhášaním korigovať. Jedným z takýchto 

mechanizmov je korekcia preţiarenia (z ang. Spill-over correction). 

 

 

Obrázok 31 Krivka korekcie preţiarenia pre nastavenie diskriminátora impulzov 

prístroja Triathler. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

U(nat)

Štandard



 

115 

 

 

 

Obrázok 32 2D spektrum prírodného uránu stanoveného metódou LSC s α/β 

diskrimináciou. Hodnoty na osiach X a Y sú zmenšené v pomeroch X/16 a Y/32.  

K uľahčeniu komunikácie zariadenia s počítačom sú hodnoty na osiach X (kanál 

zobrazujúci výšku pulzu)a Y (kanál zobrazujúci dĺţku pulzu) zmenšené v pomeroch X/16 

a Y/32.  

Meraniam predchádzalo zmeranie pozadia, ktoré reprezentovala vzorka upravená 

metódou CPE bez prídavku štandardu uránu. Kalibrácia a stanovenie účinnosti detekcie 

prístroja boli vykonané roztokmi štandardu uránu s koncentráciami v rozsahu (100 - 0,5) 

µg. Graf 21 zobrazuje linearitu v širokom rozsahu stanovovaných aktivít. Z aktivity 

pridaného štandardu uránu a kalibračnej krivky bola podľa rovnice 6 vyrátaná účinnosť 

detekcie (62,6±12)%.  

 

Obrázok 33 Beta spektrum roztoku štandardu prírodného uránu (1 µg) stanoveného 

metódou LSC. 
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Graf 21 Závislosť medzi počtom impulzov a pridanou aktivitou Unat. Chybové úsečky 

zobrazujú štandardnú neistotu vyrátanú z 10 meraní pre danú aktivitu uránu. 

Micelárna extrakcia sa vykonávala podľa postupu uvedeného v kapitole 3.8.3. Na 

záver sa vypočítal limit detekcie podľa vzťahu 4 ktorého hodnota bola pri optimálnych 

podmienkach 0,430±0,016 kBq.dm
-3

.  

 

4.4.2 Stanovenie vybraných rádioizotopov  metódou LSC po 

predchádzajúcej separácii vzorky HPLC a úprave metódou extrakcie 

na základe teploty micelárneho zákalu. 

Je potrebné poznamenať ţe LSC v predchádzajúcej metóde je vhodná len ak vo 

vzorke dominuje jeden a známy rádioizotop a nejde o zmes rádioizotopov. V prípade 

zloţitej zmesi v zloţitej matrici je nevyhnutná predchádzajúca separácia 

Príklad spojenia separácie rádioizotopov technikou HPLC s kvapalnou 

scintilačnou analýzou bol prezentovaný vyuţitím rádioaktívneho štandardu (ER X). 

Separácia 
55

Fe, 
210

Pb a 
60

Co sa vykonala podľa postupu 3.8.4 s následným zberom frakcií. 

Z dôvodu relatívne veľkej šírky píkov za pouţitých chromatografických podmienok 

dochádzalo pri zbere frakcií k riedeniu analytov. Vzhľadom na relatívne nízku aktivitu 

štandardov po zriedení bol na ďalšie merania pouţitý len rádioizotop 
55

Fe, ktorý sa 

podrobil prekoncentrácii metódou CPE. Zároveň sa sledovala výťaţnosť metódy po 

mikrovlnnej mineralizácii.  

Na meranie bola pripravená vzorka na slepý pokus, upravená metódou CPE bez 

prídavku 
55

Fe, vzorka s prídavkom separovaného 
55

Fe bez úpravy, vzorka separovaného 
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55
Fe upraveného metódou CPE a rovnaká vzorka mineralizovaná v mikrovlnnom 

mineralizátore podľa postupu 3.8.4.2. 

 

 

Obrázok 34 Záznam z LSC merania separovaného 
55

Fe (231,4 keV) 

 

Orientačná výťaţnosť bola určená z podielu počtu impulzov vzorky upravenej 

metódou CPE a impulzov merania vzorky štandardu s odčítaním pozadia. Výsledkom je 

pribliţná výťaţnosť extrakcie 89 %. Meraním vzorky po mineralizácii a následným 

porovnaním pozadia s meraním vzorky upravenej metódou CPE sa zistilo, ţe pri 

mineralizácii nedochádza k zníţeniu pozadia. V tomto prípade sa javí mineralizácia ako 

neopodstatnená. 

Uvedený experiment len orientačne poukazuje na moţnosť off-line spojenia 

separácie technikami HPLC a kvapalinovej scintilačnej analýzy ktoré sa predpokladá 

aplikovať ako jeden z komponentov rádiochemickej trasy mobilného rádiometrického 

laboratória. 
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4.5 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných rádionuklidov metódou gama-spektrometrie 

s využitím NaI(Tl) detektora studnicového typu po 

predchádzajúcej úprave vzorky metódou extrakcie na základe 

micelárneho zákalu 

4.5.1 Štúdium stanovenia 
60

Co gama-spektrometrie s využitím NaI(Tl) detektora 

studnicového typu po predchádzajúcej úprave vzorky metódou extrakcie na 

základe teploty micelárneho zákalu 

Rádioaktívny štandard pouţitý na gama-spektrometrické merania obsahuje 

rádionuklid 
60

Co, ktorý bol zvolený ako modelový pre jeho charakteristické spektrum. 

60
Co emituje hlavné gama-kvantá s energiami 1173,24 keV (99,99%) a 1332,5 keV 

(99,97%), (obrázok 35).  

 

 

Obrázok 35 Gama-spektrum roztoku štandardu (modrou), pozadia (zelenou). 

Keďţe rádioaktívny štandard obsahuje celkovo päť rádionuklidov, pre experimenty 

s prekoncentráciou na základe micelárneho zákalu sme pouţili koncentráciu chelatačného 

činidla ekvivalentnú súčtu koncentrácií rádionuklidov v prídavku štandardu.  

Predpokladá sa, ţe pri uvedených experimentálnych podmienkach došlo aj 

k prekoncentrácii 
55

Fe a 
210

Pb, ale z charakteru spektra (obrázok 35) je zrejmé, ţe 
55

Fe a 

210
Pb nebolo moţné pouţiť k stanoveniu výťaţnosti extrakcie v dôsledku nízkeho 
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rozlíšenia NaI(Tl) detektora. Rádionuklidy 
85

Sr a 
134

Cs netvoria za uvedených 

experimentálnych podmienok komplexy s 8-hydroxychinolínom a s amónium 

pyrolidínditiokarbamátom 

Na obrázku 36 je zobrazené gama spektrum 
60

Co po extrakcii na základe 

micelárneho extraktu spolu so zobrazeným ROI pouţitým ako na kalibráciu detektora tak 

na samotné merania. Ako je z obrázka vidno, po micelárnej extrakcii chýba v spektre 

výrazný pík 
85

Sr s energiou 514 keV. 

 

 

Obrázok 36 Gama spektrum 
60

Co po úprave CPE so zobrazeným ROI. 

 

4.5.2 Stanovenie detekčnej účinnosti detektora  

V rámci tohto experimentu bola stanovovaná detekčná účinnosť planárneho 

a studnicového detektora. Z dôvodu nedostatočného rozlíšenia pouţitých NaI(Tl) 

detektorov a izotopového zloţenia pouţitého rádioaktívneho štandardu nebolo moţné 

sledovať závislosť detekčnej účinnosti od jednotlivých energií emitovaného gama-

ţiarenia. Merania sa vykonávali pre energie 514 keV (
85

Sr) , 1332,5 keV a 1173,2 keV 

(
60

Co) čo súvisí s charakterom spektra a rozlíšením detektora. Aktivita sa pre jednotlivé 

energie určila z plochy píku na základe impulzov v jednotlivých kanáloch (obrázok 37) 

v určenom ROI (vzťah 5). Pouţil sa na to program Geomon (GEORADIS) pomocou 

ktorého sa vyhodnocovali spektrá merané programom LabCenter (GEORADIS).  
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Účinnosť detektorov sa určila pouţitím štandardu v centrifugačnej skúmavke tak, 

aby sme sa čo najviac priblíţili geometrii merania vzoriek po prekoncentrácii CPE. 

Skúmavka s kalibračným štandardom bola vloţená do otvoru studnicového detektora 

a v prípade planárneho detektora sa dotýkala povrchu detektora.  

Detekčná účinnosť bola vypočítaná pouţitím vzťahov 5 a 6. Hodnoty účinnosti 

detekcie pre planárny detektor boli (0,19±0,01) pre 514 keV 
85

Sr, (0,039±0,002) pre 

1332,5 keV a (0,049±0,005) pre 1172,3 keV 
60

Co. V prípade detektora studnicového typu 

boli detekčné účinnosti nasledujúce: boli (0,378±0,011) pre 514 keV 
85

Sr, (0,057±0,001) 

pre 1332,5 keV a (0,084±0,002) pre 1172,3 keV 
60

Co. Hodnoty detekčnej účinnosti sú 

uvedené so štandardnou neistotou vypočítanou podľa vzťahu 7. 

 

 

Obrázok 37 Znázornenie impulzov v jednotlivých kanáloch pre 1173,2 keV 
60

Co 

pomocou programu Geomon. 

Minimálna detekovateľná aktivita bola vypočítaná pomocou štandardnej 

odchýlky pozadia podľa vzťahu: 

𝑀𝐷𝐴 =
2,71+4,66.𝜎𝑏

𝜀 .𝑡 .𝑌
       (11) 

kde σb je štandardná odchýlka merania pozadia, t je čas merania [s], Y je 

pravdepodobnosť emisie ţiarenia s danou energiou.  

Dosiahnuté hodnoty minimálnej detekovateľnej aktivity boli (4,48±0,7) Bq.g
-1

 

(514 keV), (21,4±2,3) Bq.g
-1

(1172,3 keV) a (17,6±3,6) Bq.g
-1

 (1332,5 keV). 
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4.6 Experimentálne optimalizovanie kľúčových postupov stanovenia 

vybraných prvkov metódou ICP-MS po predchádzajúcej úprave 

vzorky metódou extrakcie na základe teploty micelárneho zákalu 

Metóda ICP-MS sa javí ako základná na veľmi rýchle predbeţné identifikovanie 

alfa a beta rádioizotopov na základe izotopových pomerov, zároveň metódou špeciácie 

v spojení s chromatografickým procesom umoţní spoľahlivo zistiť chemické zloţenie 

rádioizotopu a jeho kvantifikáciu. Preto bude tvoriť jeden z dvoch hlavných nástrojov 

MRL – zastúpených  gama spektrometriou a IC/HPLC-ICP-MS. Po predbeţnej 

identifikácii alfa rádioizotopov metódou ICP-MS sa neskôr, pri dostatku času uplatnia na 

potvrdenie výsledku štandardné metódy s alfa spektrometriou. ICP-MS však zostane 

medzi metódami MRL rozhodujúcou na získanie najvýznamnejších výsledkov 

v akceptovateľnom čase.  

Na experiment sa pouţili štandardy kobaltu a olova, ktoré boli extrahované 

metódou CPE optimalizovanou podľa predchádzajúcich experimentov. Cieľom bolo 

porovnať stanovenie analytov metódou ICP-MS po prekoncentrácii vzoriek metódou CPE 

priamo a po mineralizácii vzniknutej obohatenej fázy. Pred meraniami kontrolných 

vzoriek bolo potrebné zistiť koncentračné závislosti nameraných signálov štandardných 

roztokov kobaltu a olova. Graf 26 znázorňuje kalibračnú priamku pre rozsah koncentrácií 

kobaltu a olova 2,5, 5, 25 a 50 µg.dm
-3

. V tabuľke 33 je uvedené zhrnutie vstupných 

a výstupných hodnôt kalibrácie. Ako je vidno z grafu 26, závislosť medzi koncentráciou 

analytov a intenzitou signálu vykazuje linearitu v celom rozsahu (R
2
=0,999 v oboch 

prípadoch). 

 

Tabuľka 33 Kalibračné hodnoty pre Co a Pb. 

Analyt Koncentrácia 

[µg.dm-3] 

Impulzy 

[s
-1

] 

Smerodajná 

odchýlka [s
-1

] 

RSD [%] Vypočítaná 

koncentrácia 

[µg.dm
-3

] 

Co 2,5   192023 10986,2  3,8  2,54 

 5   392280 23037,9 6,07  5,21 

 25 1878106  106976 4,63 25,03 

 50 3681562    94191 1,91 49,63 

Pb 2,5   281500   7298,7 3,90  2,48 

 5   545666   23826 4,22  4,91 

 25 2736529   86892 3,91 25,05 

 50 5374646   70985 1,72 50,22 
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Graf 22 Kalibračná závislosť medzi koncentráciou Co a Pb a intenzitou signálu 

v hmotnostnom spektre 

Na základe opakovaných meraní (n=3) kontrolných vzoriek kobaltu a olova sa 

porovnala výťaţnosť extrakcie na základe teploty zákalu micelárneho roztoku bez 

mikrovlnnej mineralizácie obohatenej fázy a po mineralizácii obohatenej fázy. Zvolili sa 

tri koncentrácie Co a Pb v rozsahu kalibrácie a to 8 µg.dm
-3

, 20 µg.dm
-3

 a 30 µg.dm
-3

 

(tabuľka 34). Roztoky kontrolných vzoriek sa pripravili riedením štandardných roztokov.  

Limit detekcie bol vyrátaný podľa rovnice: 

 

𝐿𝐷 =
3𝜎

𝑘
         (12) 

kde LD je limit detekcie [µg.dm
-3

], σ je štandardná odchýlka merania blanku a k je 

smernica priamky lineárnej regresie. 

V prípade stanovenia kobaltu bol limit detekcie 0,018 µg.dm
-3

, a pre stanovenie 

olova 0,12 µg.dm
-3

 po prekoncentrácii CPE bez mikrovlnnej mineralizácie.  
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Tabuľka 34 Výťaţnosť extrakcie po extrakcii CPE pred a po mikrovlnnej 

mineralizácii. 

 CPE bez mineralizácie CPE po mineralizácii 

 Pridaná 

koncentrácia 

[µg.dm
-3

] 

Nájdená 

koncentrácia 

[µg.dm
-3

] 

Výťažnosť 

[%] ± SD 

[%] 

Pridaná 

koncentrácia 

[µg.dm
-3

] 

Nájdená 

koncentrácia 

[µg.dm
-3

] 

Výťažnosť 

[%]± SD 

[%] 

Co 8 8,08±0,17 101±2 8 6,9±0,6 90±7,5 

 20 19,9±1,3 99,8±6,5 20 18,00±0,25 90,2±1,3 

 30 30,4±0,96 101±3 30 27,4±1,3 91,2±4,2 

Pb 8 8,12±0,21 101,4±2,6 8 6,5±1,0 80,8±1,3 

 20 20,1±0,3 102,7±1,5 20 17,2±1,1 86±5,6 

 30 30,5±0,7 101,7±2,3 30 28,4±0,9 94,6±3,1 

 

 

Obrázok 38 Hmotnostné spektrum kobaltu získané metódou ICP-MS zo vzorky po 

prekoncentrácii metódou CPE Prítomné kontaminanty: Cr (51 AMU), V (52 AMU), Ni 

(60 AMU), Zn (65, 66 AMU) 
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Obrázok 39 Hmotnostné spektrum olova získané metódou ICP-MS zo vzorky po 

prekoncentrácii metódou CPE (204, 206, 207, 208 AMU). 

Metóda umoţňuje veľmi rýchlo a účinne analyzovať vzorky v anorganickej 

i organickej matrici s veľmi jednoduchou konfiguráciou hardvéru systému. Vyšší obsah 

solí zhoršujúci detekčný limit je moţné s nízkou náročnosťou upraviť alebo kompenzovať 

softvérom. Výhodou je moţnosť vytvorenia priamych tandemov s chromatografickými 

separačnými technikami, ako aj veľmi nízky detekčný limit postačujúci pre získanie 

kľúčových dát umoţňujúcich vytvorenie návrhu opatrení pre zasiahnutý priestor. 

 

Jednou z poţiadaviek na spôsobilosti mobilných rádiometrických laboratórií 

(AEP-66) je aj schopnosť stanoviť vybrané rádionuklidy v telesných tekutinách. Táto 

spôsobilosť je poţadovaná pre rýchly skríning zasiahnutých osôb v prvých fázach 

operácií krátko po udalostiach spojených s únikom, prípadne výbuchom zariadení 

spojeným s uvoľnením rádioaktívnych látok. Z toho dôvodu je ţiaduce disponovať aj 

rýchlymi metódami separácie vybraných analytov zo vzoriek zloţitých matríc ako sú 

napríklad vzorky moču. Vyuţitie sorbentov AnaLig
® 

Pu02, AnaLig
® 

Sr01 a DGA
®
 

substrátov (Gardoňová, 2013, Dulanská, 2013) na separovanie analytov, ako sú 

napríklad 
239,240

Pu, 
238

Pu, 
241

Am, 
90

Sr a 
90

Y a ich stanovenie metódami alfa-

spektroskopie a kvapalinovej scintilačnej analýzy sa javí ako optimálne riešenie, ktoré 

spolu s metódami extrakcie metódou CPE a analýzy LSC poskytnú včas informáciu 

potrebnú pre prijatie potrebných opatrení. 

 



 

125 

 

5 PRÍNOS PRE PRAX A ĎALŠÍ VÝVOJ METÓD MOBILNEJ ANALÝZY 

 

Výsledky dizertačnej práce boli implementované v čiastkových riešeniach vývoja 

pripravovaného mobilného rádiologického laboratória. Pouţité boli pri spracovaní 

poţiadavky na rozvoj Ozbrojených síl SR, Mobilné rádiologické laboratórium, v súlade 

s Koncepciou rozvoja spôsobilostí (biela kniha), číslo. ŠbO-145-12/2013, s definovaním 

poţadovaných technických parametrov poţadovaného zariadenia. Boli tieţ 

implementované v súvisiacom projekte „Priemyselný výskum mobilného laboratórneho 

rádiologického komplexu― z roku 2011, realizovanom spoločnosťou MAGIC Trading 

Corporation, a.s. cestou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, výzva KaHR-13SP-1001 a v súlade 

so zmluvou zhotoviteľa s MH SR č. KaHR-13SP-1001/0050/04. 

Získané poznatky v oblasti mobilnej analýzy rádioaktívnych a jadrových 

materiálov, v detekcii a in-situ identifikácii rádioaktívnych a jadrových materiálov 

v mieste udalosti, korešpondujú s podmienkami pre odber vzoriek a identifikáciu 

rádioaktívnych a jadrových materiálov uvedenými v AEP-66, časť1 (NATO) a primárne 

ich moţno vyuţiť na riešenie metód a postupov pre získanie kritických informácií 

potrebných na korekciu ochranných opatrení v ohrozenom priestore, alebo na začatie 

vyšetrovacích úkonov. Zároveň podmieňujú zmenu pohľadu na súčasnú technologickú 

koncepciu porovnateľných prostriedkov. Tie spravidla vyuţívajú HPGe, prípadne 

NaI(Tl), CsI(Tl) alebo LaBr gama spektrometriu a jednoduché prenosné zariadenia pre 

alfa, beta counting, alebo zisťovanie dávkového príkonu ţiarenia gama a neutrónov. 

Výsledná informácia neposkytuje potom v dostatočne krátkom čase potrebný rozsah 

informácií pre korekciu potrebných ochranných opatrení. Riešenia MRL tieto informácie 

sú schopné pritom poskytnúť v plnom rozsahu a v poţadovanom čase. Okrem toho 

získané poznatky umoţnia pokračovať vo výskume ďalších dôleţitých riešení potrebných 

pre ochranu obyvateľstva a bezpečnostné zloţky. Medzi najvýznamnejšie očakávané 

aplikácie moţno zaradiť: 

1. výstavbu mobilného identifikačného laboratória, ktorá je očakávaná v roku 2017 

ako začatie obstarávania, 

2. projekt v rámci RIS3 realizovaný MV SR a MO SR, Národné centrum pre 

výskum a vývoj v oblasti RCHBO, výskumná úloha 2- metódy biochemickej 

detekcie dávky oţiarenia v telesných tekutinách, 
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3. výskum technológií dezaktivácie pre pripravovaný projekt Ľahké dekontaminačné 

vozidlo, kde sa uplatnia hlavne poznatky o extrakcii na základe micelárneho 

zákalu, 

4. pripravované zavedenie nových vnútorných noriem OS SR pre ochranu personálu 

pri beţnom pouţívaní materiálu obsahujúcom zdroje ionizujúceho ţiarenia, ktoré 

budú plne korešpondovať s národnou a EU legislatívou. V rámci prípravy budú 

vykonávané napríklad orientačné bezpečnostné kontroly tesnosti uzavretých 

zdrojov a vyhľadávanie doposiaľ neidentifikovaných zdrojov v pouţívanom 

a skladovanom materiály, kde sa uvedené metodiky môţu uplatniť v plnom 

rozsahu. 

 

V rámci ďalšieho štúdia metód uplatniteľných v mobilnom rádiometrickom 

laboratóriu sa pozornosť venuje syntéze derivátov kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, 

s cieľom získať ligand schopný selektívne viazať v závislosti od pH širokú škálu kovov a 

následne tvoriť micely za prítomnosti nepolárneho detergentu. Zjednoduší sa tak vyuţitie 

extrakcie s vyuţitím teploty zákalu micelárnych roztokov nahradením niekoľkých 

ligandov jednou zlúčeninou. 

Štúdium separácie katiónov kovov metódou kvapalinovej chromatografie 

s následnou prietokovou scintilačnou analýzou sa v ďalšej práci sústredí na analýzu 

alkalických kovov a kovov alkalických zemín a optimalizovanie podmienok ich 

stanovenie v podmienkach mobilnej analýzy. 
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ZÁVER 

Predkladaná dizertačná práca je súhrnom výsledkov získaných v rámci štúdia 

optimalizácie rádiochemických ako aj ostatných metód analýzy vybraných analytov 

v podmienkach poľnej analýzy. Uvedené metódy sú vyvíjané a optimalizované v rámci 

mobilného rádiometrického laboratória vyvíjaného pre potreby Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky a domáceho krízového manaţmentu.  

Na základe experimentálne získaných výsledkov moţno vyvodiť niekoľko 

záverov: 

1. Separáciu záujmových prvkov metódami kvapalinovej chromatografie je 

nutné rozdeliť na separáciu katiónov I.a II. skupiny periodickej sústavy 

prvkov, na separáciu prechodných a ťaţkých kovov a na separáciu prvkov 

zo skupiny lantanoidov a aktinoidov. Ďalšiu skupinu tieţ predstavujú prvky 

z V. aţ VII A skupiny periodickej sústavy prvkov ktoré vytvárajú anióny. 

K separácii sa môţu vyuţiť techniky iónovej chromatografie, ión-párovej 

chromatografie alebo kvapalinovej chromatografie na reverzných 

stacionárnych fázach. V závislosti od pouţitých detekčných techník a od 

charakteru vzoriek boli optimalizované chromatografické podmienky (pH, 

mobilná fáza) pre kaţdú skupinu vzoriek. Pri optimálnych podmienkach je 

moţné separovať jednotlivé analyty vo vzorkách v časovom rozmedzí od 5 

do 20 minút, čo v spojení so zberom jednotlivých frakcií alebo v spojení 

detekčnými technikami umoţňuje podstatne skrátiť čas potrebný na analýzu 

rádionuklidov. 

2. V rámci optimalizácie separačných techník vyuţitím vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie bola vyvinutá metóda stanovenia Fe a Pb 

technikou HPLC-UV/VIS po predchádzajúcej úprave vzorky extrakciou 

s vyuţitím teploty zákalu micelárnych roztokov bez ďalšej úpravy vzoriek.  

3. Detekcia analytov po predchádzajúcej separácii metódami vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie technikami UV/VIS prípadne vodivostnej 

detekcie poskytuje informácie o chemickom zloţení, nie však o izotopovom 

zloţení vzoriek rádionuklidov. Z experimentov so separáciou modelových 

katiónov alkalických kovov, prechodných kovov a lantanoidov uvedenými 

detekčnými metódami boli dosiahnuté limity detekcie v rozmedzí (1 - 50) 

µg.dm
-3

.  
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4. Spojenie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s prietokovou 

scintilačnou analýzou umoţňuje separovať jednotlivé rádionuklidy 

s minimálnou detekovateľnou aktivitou (23,7±2) Bq pre 
55

Fe, (0,71±0,15) 

Bq pre 
210

Pb a (1,91±0,1) Bq pre 
60

Co v prípade pouţitia kvapalnej 

prietokovej scintilačnej detekcie s kvapalným scintilátorom Gold Star. V 

prípade pouţitia prietokovej cely s tuhým scintilačným detektorom bola 

dosiahnutá minimálna detekovateľná aktivita 3,12 Bq pre 
210

Pb a 163,7 Bq 

pre 
60

Co. V prípade zmiešavania mobilnej fázy s obsahom analytu 

s kvapalným scintilátorom je nutná optimalizácia mobilnej fázy s cieľom 

dosiahnuť kompatibilitu s kvapalným scintilátorom. 

5. Alternatívou k prietokovej scintilačnej analýze predstavuje kvapalná 

scintilačná analýza, ktorej predchádza separácia analytov technikou 

kvapalinovej chromatografie spojená s automatickým zberom jednotlivých 

frakcií. Tie sa môţu pred samotným meraním LSC podrobiť ďalším 

úpravám, ako napríklad prekoncentrácii metódou zaloţenou na teplote 

vzniku zákalu micelárnych roztokov. Uvedená metóda aj napriek tomu, ţe 

sa javí ako pouţiteľná pre podmienky poľnej analýzy rádionuklidov, 

vyţaduje ďalšie podrobnejšie skúmanie. 

6. Medzi relatívne jednoduché a lacné metódy extrakcie a prekoncentácie 

analytov z rôznych druhov matríc patrí extrakcia na základe teploty vzniku 

zákalov micelárnych roztokov. Nami vyvinutá metóda je pouţiteľná 

v kombinácii s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s UV/VIS 

detekciou, kvapalnou scintilačnou analýzou, gama-spektroskopiou či 

hmotnostnou detekciou s indukčne viazanou plazmou. V rámci štúdia 

extrakcie technikou CPE boli optimalizované kritické parametre ako sú pH, 

koncentrácia ligandu a koncentrácia detergentu v micelárnom roztoku. Pri 

pouţití 8-hydroxychinolínu a amónium pyrolidínditiokarbamátu ako 

zlúčenín tvoriacich komplexy s vybranými katiónmi kovov a detergentu 

Triton
®
 X-114 bol dosiahnutý prekoncentračný pomer v rozmedzí od 10 do 

33 v závislosti od pouţitej detekčnej techniky. Prípadné interferencie 

spôsobené prítomnosťou detergentu môţu byť odstránené mikrovlnou 

mineralizáciou vzorky.  

7. Pouţitie gama-spektroskopie v spojení s extrakciou analytu na základe 

teploty vzniku zákalu v micelárnych roztokoch je optimálne pri pouţití 
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detektora studnicového tvaru čo bolo skúmané s pouţitím NaI(Tl) detektora. 

Zároveň bola porovnávaná účinnosť detekcie planárneho detektora 

s detektorom studnicového typu, ktorá pre skúmané energie dosahovala 

hodnoty pre planárny detektor: 0,049 (1173,2 keV), 0,039 (1332,5) a 0,19 

(514 keV). Pre detektor studnicového typu boli dosiahnuté účinnosti 

detekcie: 0,083 (1173,2 keV), 0,057 (1332,5 keV) a 0,38 (514 keV). 

8. Moţnosť extrakcie na základe teploty zákalu micelárnych roztokov bola 

sledovaná aj v spojení s technikou hmotnostnej spektrometrie s indukčne 

viazanou plazmou. Optimalizáciou podmienok extrakcie metódou CPE bola 

dosiahnutá výťaţnosť stanovenia kobaltu a olova blízka 100%. V prípade 

extrakcie po predchádzajúcej mikrovlnnej mineralizácii bola výťaţnosť pre 

kobalt 91% a pre olovo 94%.Limit detekcie pre stanovenie kobaltu bol 0,018 

µg.dm
-3

, a pre stanovenie olova 0,12 µg.dm
-3

. 

9. Stanovenie vybraných analytov v moči bolo v rámci optimalizácie postupov 

kompletnej rádiochemickej analýzy v podmienkach poľnej analýzy vyvíjané 

a testované s vyuţitím sorbentov AnaLig
® 

Sr01. Boli dosiahnuté výťaţnosti 

v rozsahu od 52 do 88%. Zároveň boli študované sorbenty AnaLig
® 

Pu02 a 

DGA
®
 substráty na separovanie 

239,240
Pu, 

238
Pu, 

241
Am, 

90
Sr a 

90
Y a ich 

stanovenie metódami alfa-spektroskopie a kvapalinovej scintilačnej analýzy. 

Stanovenie vybraných rádionuklidov v telesných tekutinách vyplýva 

z poţiadaviek na schopnosti laboratória. Metódy vyuţitia sorbentov budú 

spolu s vyvinutými metódami prekoncentrácie analytov a ich stanovenia 

metódami LSC, kľúčové pre rýchly skríning kontaminovaných osôb.  
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SÚHRN 

 Predmetom tejto dizertačnej práce bolo optimalizovať, prípadne vyvinúť metódy 

uplatniteľné v podmienkach poľnej analýzy v pripravovanom mobilnom 

rádiometrickom laboratóriu.  

 Cieľom bolo efektívne skombinovať separačné metódy s metódami extrakcie 

a detekcie ako jadrovými metódami (LSC, gama-spektroskopia), tak metódami 

UV/VIS, hmotnostnej spektroskopie s indukčne viazanou plazmou prípadne vodivostnej 

detekcie. Hlavným faktorom, ktorý bol optimalizáciou uvedených metód sledovaný bol 

čas nevyhnutný na vykonanie potvrdzujúcich analýz.  

 V rámci optimalizácie separačných techník bola študovaná moţnosť vyuţitia 

vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu a prekoncentráciu modelových 

prvkov. Pouţité boli metódy iónovej chromatografie, chelatačnej chromatografie 

a kvapalinovej chromatografie na reverzných stacionárnych fázach. Vybrané alkalické 

kovy, kovy alkalických zemín, prechodné kovy, ťaţké kovy a lantanoidy boli 

separované vyuţitím chromatografických kolón IonPack
®
 CS5A, IonPack

®
 CS3 a 

Hypersil
® 

ODS C18. Mobilné fázy obsahovali kyselinu 2,6-pyridíndikarboxylovú, 

kyselinu šťaveľovú, kyselinu etyléndiamíntetraoctovú, L-histidín a amónium 

pyrolidínditiokarbamát. Z detekčných techník boli pri optimalizácii chromatografických 

podmienok pouţité metódy UV/VIS detekcie s post-kolónovou derivatizáciou 4-(2-

pyridylazo)rezorcinolom ako aj priamou UV/VIS detekciou absorbujúcich chelátov s 

EDTA a APDC. V prípade detekcie alkalických kovov a kovov alkalických zemín bola 

pouţitá vodivostná detekcia s potlačením vodivosti eluentu. Dosiahnuté limity detekcie 

boli upravené pouţitím prekoncentračnej kolóny TCC-2. Vybrané modelové katióny boli 

v závislosti od pouţitých chromatografických podmienok separované od 5 minút do 20 

minút. 

 V rámci optimalizácie separačných podmienok bola skúmaná aj moţnosť vyuţitia 

extrakcie s vyuţitím teploty zákalu micelárnych roztokov s priamou separáciou a UV/VIS 

detekciou bez ďalšej úpravy vzorky. 

 Vyuţitím optimalizovaných separačných podmienok bola študovaná moţnosť 

separácie a on-line detekcie vybraných rádionuklidov metódou iónovej chromatografie 

s prietokovou scintilačnou analýzou. Vybrané rádioizotopy 
55

Fe, 
210

Pb a 
60

Co boli 

separované na stacionárnej fáze IonPack
®
 CS5A pomocou mobilných fáz obsahujúcimi 

kyselinu 2,6-pyridíndikarboxylovú, kyselinu šťaveľovú a kyselinu 
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etyléndiamíntetraoctovú. Detekcia sa v prípade mobilných fáz s kyselinami 2,6-

pyridíndikarboxylovou a etyléndiamíntetraoctovou vykonala pouţitím kvapalného 

scintilátora Gold Star v prietokovej scintilačnej cele a v prípade mobilnej fázy 

s kyselinou šťaveľovou z dôvodu nekompatibility eluentu s kvapalným scintilátorom, 

detekčnou celou s pevným scintilátorom.  

 Vyuţitie kvapalnej scintilačnej analýzy bolo sledované aj v spojení s extrakciou 

s vyuţitím teploty zákalu micelárnych roztokov v zloţitých matriciach ako je napríklad 

ľudský moč. Vyvinula sa metóda stanovenia prírodného uránu v ľudskom moči po 

prekoncentrácii technikou CPE. Spojenie uvedených metód bolo študované aj po 

separácii modelových rádionuklidov vyuţitím kvapalinovej chromatografie. 

Moţnosti vyuţitia extrakcie a prekoncentrácie s vyuţitím teploty zákalu micelárnych 

roztokov ako relatívne nenáročnej a lacnej metódy boli študované v kombinácii 

s metódami HPLC, LSC, ICP-MS a gama-spektroskopie. Ako komplexotvorné činidlá 

boli pouţité 8-hydroxychinolín a amónium pyrolidínditiokarbamát a ako detergent sa 

pouţil Triton
®
 X-114. Po optimalizovaní parametrov ako sú pH, koncentrácia ligandu 

a koncentrácia detergentu v micelárnom roztoku bola sledovaná výťaţnosť extrakcie 

jednotlivými metódami.  

 Kombinácia extrakcie s vyuţitím teploty zákalu micelárnych roztokov s gama-

spektroskopickým stanovením modelových rádionuklidov bolo sledované vyuţitím 

planárneho NaI(Tl) detektora a NaI(Tl) detektora studnicového typu. Zároveň bola 

porovnávaná detekčná účinnosť oboch detektorov v závislosti od vzdialenosti zdroja 

ionizujúceho ţiarenia od povrchu detektorov.  

 Na záver boli študované moţnosti kombinácie extrakcie technikou CPE so 

stanovením vybraných prvkov  hmotnostnou spektroskopiou s indukčne viazanou 

plazmou. Zároveň sa sledoval vplyv mikrovlnnej mineralizácie na výťaţnosť extrakcie 

CPE 

 Výsledky dizertačnej práce reprezentujú kľúčové metódy stanovenia 

záujmových analytov, ktoré budú pouţité v podmienkach poľnej analýzy v rámci 

vyvíjaného mobilného rádiometrického laboratória.  
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SUMMARY 

 The scope of this thesis is the optimization of the methods applicable for mobile 

analysis of radionuclides or eventually the development of new methods. The aim was 

to effectively combine separation and extraction techniques with nuclear detection 

methods (LSC, gamma-spectroscopy) and with common detection methods such are 

UV/VIS, ICP-MS or conductivity detection. The main object in view was the time 

necessary for conducting unambiguous analysis.  

 Under the objective of the optimization of separation techniques the possibility 

to use high performance liquid chromatography for separation and preconcentration of 

model elements has been studied. Methods such ion chromatography, chelation 

chromatography and reversed phase liquid chromatography have been utilized for 

separation of alkali metals, alkali earth metals, transition metals, heavy metals and 

lanthanides using chromatography columns IonPack
®
 CS5A, IonPack

®
 CS3 a Hypersil

® 

ODS C18 together with eluents based on 2,6-pyridinedicarboxylic acid, oxalic acid, 

ethylenediaminetetraacetic acid, L-histidine and ammonium pyrolidinedithiocarbamate. 

 From the detection techniques, employed in analysis of selected cations, direct 

UV/VIS detection and also UV/VIS detection with post column derivatization using 4-

(2-pyridylazo)resorcinol, has been used. For detection of alkali metals and alkali earth 

metals, suppressed conductivity detection has been used. The detection limits have been 

improved using preconcentration column TCC-2. Selected cations have been separated 

depending on chromatographic conditions between 5 to 20 minutes.  

Possibility to couple extraction techniques based on cloud point extraction together with 

HPLC separation and direct UV/VIS detection without further sample treatment has been 

also studied.  

 Using optimized separation conditions, possibility to separate selected 

radionuclides with ion chromatography coupled with flow scintillation analysis has 

been studied. Selected radionuclides 
55

Fe, 
210

Pb a 
60

Co were separated on IonPack
®

 

CS5A chromatography column using eluents based on 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 

oxalic acid and ethylenediaminetetraacetic acid. For detection of radionuclides 

separated using on 2,6-pyridinedicarboxylic acid and ethylenediaminetetraacetic acid, 

liquid scintillation cell has been used and for those, separated using oxalic acid eluent, 

solid scintillation cell has been used.  

 Liquid scintillation analysis has been studied coupled with cloud point extraction 

in complex matrices such is human urine. Method for determination of natural uranium 
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using LSC after cloud point extraction has been developed. Combination of liquid 

scintillation analysis and cloud point extraction has been studied also after separation of 

selected radionuclides using HPLC.  

 Cloud point extraction, as relatively cheap and simple preconcentration method, 

was studied in combination with HPLC, LSC, gamma-spectroscopy, ICP-MS. As 

ligands, 8-hydroxyquinoline and ammonium pyrolidinedithiocarbamate has been 

studied together with Triton
®
 X-114 as detergent. After optimization of parameters such 

are pH, concentration of ligand and concentration of detergent, recoveries of analytes 

were investigated using mentioned detection methods.  

 Combination of CPE and gamma-spectroscopy of selected metals was studied 

using planar and NaI(Tl) well-type detector. Detection efficiencies of the two detectors 

also were compared. 

Finally, combination of CPE and ICP-MS has been studied with previous microwave 

digestion of a rich phase.  

 The results of experiments conducted in this thesis represent the key methods of 

field analysis, which will be applied in mobile analysis of radionuclides and these 

methods will be embedded in standard operating procedures of mobile radiometric 

laboratory. 
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