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 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 5. skupina 

Pondelok 1 2 3 4 5 

Utorok 2 1 4 5 3 

Streda 3 5 2 1 4 

Štvrtok 4 3 5 2 1 

Piatok 5 4 1 3 2 

 

Spoločné pre všetky skupiny: 

Základné charakteristiky rádioaktívnych premien. Typy rádioaktívnych premien. 

Základné pojmy – premenová konštanta, aktivita, jednotka aktivity, doba polpremeny. 

Vzťah medzi aktivitou a hmotnosťou.  

 

Úloha č. 1: Základné charakteristiky Geiger-Müllerovho detektora a meracej aparatúry 

  Detekcia a meranie jadrového žiarenia – ionizačné metódy. 

Úloha č. 2: Chemická dozimetria ionizujúceho žiarenia 

Expozícia, dávka, výťažok radiačno-chemickej reakcie. Rádiolýza vody a vodných roztokov. 

Chemická dozimetria. Biologické účinky žiarenia. 

Úloha č. 3: Stanovenie hmotnostnej aktivity 90Sr 

Všeobecná charakteristika nuklidov. Prírodná rádioaktivita. Detekcia a meranie jadrového 

žiarenia – ionizačné metódy.  

Úloha č. 4: Sledovanie chemických foriem technécia Tc(IV) a Tc(VII) metódou papierovej 

chromatografie 

  Detekcia a meranie jadrového žiarenia – scintilačné metódy. 

Úloha č. 5: Aktivačná analýza 

Základné charakteristiky jadrových reakcií. Neutrónové jadrové reakcie. Zdroje neutrónov. 

Aktivačná analýza – kvantitatívna analýza, všeobecný postup aktivačnej analýzy, neutrónová 

aktivačná analýza. 

Hodnotenie: cvičenie  25 %   A 100 - 85  

 protokoly 25 %   B  84 - 70 

 aktivita  20 %   C  69 - 55 

 test  30 %   D  54 - 45 

 Spolu           100 %   E  44 – 35  FX < 34 
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CHEMICKÁ DOZIMETRIA IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA 

TEORETICKÝ ÚVOD 

Kvantitatívnym základom sledovania vplyvu ionizujúceho žiarenia na akýkoľvek objekt je dozimetria (meranie 

dávok). Predmetom dozimetrie je sledovanie radiačnej energie, prenesenej na prostredie, ktorým žiarenie 

prechádza. Jadrové žiarenie pri prechode látkovým prostredím odovzdáva svoju energiu látke, teda látka 

absorbuje energiu. Podľa zmien vyvolaných v prostredí sa predpokladá množstvo energie vyžiarenej zo zdroja 

alebo množstvo energie pohltenej v prostredí. Absorpcia energie žiarenia sa deje rôznymi spôsobmi v závislosti 

od druhu energie žiarenia ako aj od absorpčných vlastností látky.  

Radiačné zmeny môžu byť rôznej povahy: 

o fyzikálne, 

o chemické, 

o biologické. 

Úspech sledovania chemických zmien (radiačná chémia), biologických zmien (rádiobiológia) alebo vplyvu 

ionizujúceho žiarenia na technologické procesy (radiačná technológia) závisí v prvom rade na tom, nakoľko 

správne a presne sa určí dávka, resp. dávková rýchlosť. 

Radiačná dozimetria čiže meranie radiačných dávok spadá do oblasti detekcie jadrového žiarenia. Úlohou 

jadrovej dozimetrie je spravidla stanovovať absorbovanú radiačnú energiu v širokom intervale hodnôt podľa 

toho, či ide o  

o osobnú dozimetriu (stanovujú sa relatívne malé radiačné dávky) 

o stanovovanie dávok v radiačnej chémii (stanovujú sa relatívne veľké radiačné dávky). 

Metódy radiačnej dozimetrie môžu byť 

o absolútne (zakladajú sa na priamom meraní absorbovanej dávky – ionizačné komory, kalorimetre), 

o relatívne (podkladom sú sekundárne štandardy). 

Uvedené oblasti určujú aj mimoriadne široký rozsah dávok, ktoré je potrebné merať od 10-6 Gy v rádiobiológii, 

individuálnej dozimetrii a radiačnej ochrane až do 108 Gy v radiačnej chémii a radiačnej technológii. 

Neexistuje univerzálna metóda, ktorá by umožňovala merať takýto široký rozsah dávok s požadovanou 

presnosťou, a preto sa rôzne intervaly dávok merajú metódami, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

metóda 
interval dávok 

[Gy] 

ionizačná 10-8 – 106 

kalorimetrická 1 – 106 

chemická 10-3 – 108 

luminiscenčná 10-5 – 102 

scintilačná 10-8 – 10-4 
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Dozimetrické postupy dejov vyvolaných žiarením môžu mať povahu  

o fyzikálnu, 

o fyzikálno-chemickú, 

o chemickú. 

FYZIKÁLNA DOZIMETRIA 

Ide o bežnú metódu osobnej dozimetrie. Najrozšírenejší postup sa zakladá na radiačnej ionizácii. Ionizačná 

dozimetria pracuje najmä pomocou ionizačných komôr. 

Pre potreby osobnej dozimetrie sa používajú malé a ľahké ionizačné komôrky tvaru plniaceho pera (vreckové 

dozimetre). Hranica použiteľnosti vreckových dozimetrov je 26 – 52 µC.kg-1 s presnosťou ± 10 /. funkcia 

dozimetra závisí od energie fotónového žiarenia. 

CHEMICKÁ DOZIMETRIA 

Dozimetria veľkých zdrojov žiarenia, ktoré sa používajú v radiačnej chémii a radiačnej technológii sa 

najčastejšie robí pomocou chemických dozimetrických systémov, ktoré sa využívajú na meranie veľkých 

absorbovaných dávok žiarenia. Tieto metódy sa zakladajú na chemických, resp. fyzikálnochemických účinkoch 

žiarenia v prostredí, ktorým žiarenie prechádza. Dozimetrickým účelom vyhovuje každá radiačno-chemická 

premena, pri ktorej vznik určitého množstva produktu s definovaným zložením zodpovedá absorbovanej 

radiačnej dávke. 

Na dozimetrické použitie vyhovuje taký radiačno-chemický proces, ktorý nezávisí od 

o koncentrácie východiskových látok, 

o dávkového príkonu žiarenia, 

o druhu žiarenia, 

o zmeny pH, 

o zmeny teploty a pod. 

V súčasnosti je navrhnutých a aj odskúšaných niekoľko desiatok chemických dozimetrov. Ideálny dozimeter by 

mal spĺňať nasledovné požiadavky: 

- radiačno-chemický výťažok dozimetrickej reakcie je nezávislý od koncentrácie reagentov, produktov 

reakcie a výťažok lineárne vzrastá s absorbovanou dávkou, 

- technika analýzy radiačno-chemickej reakcie má byť jednoduchá, použité reagenty majú byť dostupné 

v dostatočnej čistote, 

- na dozimetrický systém nevplýva svetlo ani zmena teploty a po ožiarení sa jeho zloženie nemení 

dostatočne dlhú dobu, 

- výťažok produktu je v potrebnom rozsahu dávok dostatočne vysoký a ľahko stanoviteľný, 

- radiačno-chemický výťažok je nezávislý od dávkovej rýchlosti a od hodnoty lineárneho procesu energie 

pre dané žiarenie, 

- dozimeter je vhodný pre meranie dávok v zmiešaných radiačných poliach, 
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- presnosť stanovenia dávky je limitovaná presnosťou stanovenia zmeny koncentrácie produktu. Chyba 

stanovenie neprevyšuje 5 %. 

Metódy chemickej dozimetrie je možné členiť podľa viacerých hľadísk, napr. podľa skupenstva dozimetrickej 

sústavy, a to na: 

o  kvapalné (Firckeho, Draganičov, Taplinov, céričitý, MO dozimeter), 

o  tuhé (polyvinylchloridový, polymetylmetakrylátový, polyizobutylénový, filmový, fotografický, sklený 

dozimeter), 

o  plynné (metánový dozimeter, N2O). 

CHEMICKÉ DOZIMETRE KVAPALNEJ POVAHY 

FRICKEHO DOZIMETER 

Patrí medzi najpoužívanejšie dozimetre. Podľa autora sa nazýva Frickeho dozimeter. Zakladá sa na vodnom 

roztoku FeSO4, NaCl a H2SO4: 2 g FeSO4, 0,3 g NaCl, 110 ml konc. H2SO4; zriedené na 5 l. Pri ožiarení roztoku 

Fe2+ sa oxidujú na Fe3+ pomocou rádiolytických produktov vody 

2222 0,,,0 HHOHHH
••

→  

••
→+ 22 HOHO  

+−+
•

+→+ 32 FeOHFeOH  

+
•

−+ ++→+ 32
22 FeOHOHFeOH  

++
•

+ +→++ 3
22

2
2 FeOHFeHOH  

Radiačno-chemický výťažok oxidačnej reakcie 

eViónovG
Fe

100/5,06,153 ±=+  

tzn., že absorpciou 100 eV energie γ-žiarenia sa oxiduje 15,6 iónov Fe2+ na Fe3+. Hodnota radiačno-chemického 

výťažku oxidácie iónov Fe2+ závisí od lineárnej ionizácie použitého žiarenia. Uvedená hodnota radiačno-

chemického výťažku sa vzťahuje na podmienky: koncentračný rozsah 10-4 – 5.10-2 mol.l-1 a dávkový interval 

4.104 – 4.105 m.J.kg-1. V prípade γ-žiarenia nezávisí radiačno-chemický výťažok oxidácie od dávkového príkonu 

žiarenia. 

Založený je na sledovaní oxidácie iónov Fe2+ produktmi rádiolýzy vody. Keďže však výťažok iónov Fe3+ značne 

závisí od druhu ionizujúceho žiarenia, tento typ dozimetra nie je vhodný na meranie dávok žiarenia 

reaktorového typu (žiarenie γ a neutrónov rôznej energie). Preto sa meranie dávok v ožarovanom kanále 

reaktora častejšie používa tzv. Draganičov dozimeter. 

DRAGANIČOV DOZIMETER 

Je založený na radiačnej deštrukcii kyseliny šťavelovej H2C2O4 vo vodnom roztoku. Tento dozimetrický systém 

možno použiť pre meranie dávok 104 až 2.106 Gy, pričom dávka bude stanovená s chybou menšom ako 5 %. 
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Výťažok H2C2O4 v roztokoch s koncentráciou 0,025 – 0,1 mol.dm-3 je 4,9 molekúl na 100 eV a je rovnaký pre 

neutróny a fotóny širokého energetického spektra. 

CERIČITÝ DOZIMETER 

Funkcia tohto dozimetrického systému sa zakladá na radiačnej redukcii vodného roztoku Ce(SO4)2. Redukcia je 

úmerná absorbovanej radiačnej dávke. Redukcia Ce4+ → Ce3+ prebieha podľa reakcií 

++
•

+ +→+ HCeHCe 34
 

•
+++ ++→+ 2

3
22

4 HOHCeOHCe  

2
3

2
4 OHCeHOCe ++→+ ++

•
+

 

−+
•

+ +→+ OHCeOHCe 44
 

Hodnota radiačno-chemického výťažku redukcie sa podľa podmienok reakcie pohybuje v intervale 

eViónovG
Ce

100/0,35,23 −=+  

V relatívne širokom intervale je takmer nezávislý od koncentrácie dozimetrického roztoku, energie žiarenia 

a dávkového príkonu žiarenia. Ceričitý dozimeter je vhodný na meranie veľkých radiačných dávok 1 – 103 kJ.kg-

1. Nevýhodou dozimetra je citlivosť na svetlo a nečistoty.  

TAPLINOV DOZIMETER 

Radiačno-chemický rozklad organických zlúčenín sa môže využiť aj na určovanie radiačných dávok.  

Rozklad indolu je vhodný na stanovovanie nízkych dávok < 10-1 J.kg-1.  

Z chlórovaných uhľovodíkov sa radiačne odštepuje HCl. Na tomto reakčnom princípe pracuje chloroformový 

dozimeter, ktorý sa podľa autorovi nazýva aj Taplinov dozimeter. Chloroform je prevrstvený redestilovanou 

vodu, ktorá obsahuje farebný pH-indikátor. Zložky dozimetrického systému vytvárajú dve fázy, preto sa tento 

typ dozimetra radí medzi dvojfázové dozimetrické systémy. Ožiarením sa z chlorofomu uvoľní chlorovodík, 

ktorý prejde do vodnej fázy, mení jej pH, čo sa môže merať potenciometricky, konduktometricky, 

kolorimetricky alebo titračne. Dávka ožiarenia sa určuje po porovnaní so štandardom. Nevýhodou je teplotná 

a energetická závislosť dozimetrckého systému. Rozsah merania je do 10 kJ.kg-1, lebo radiačno chemický 

výťažok má hodnotu až  

eViónovGHCl 100/40=  

Na podobnom princípe pracuje dvojfázová sústava trichlóretylén-voda a môže sa použiť v radiačnom dávkovom 

rozsahu 1 – 10 kJ.kg-1. 

K tejto skupine dozimetrov patrí aj chlórbenzénový dozimeter. 
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METYLÉNOVÁ MODRÁ 

Používa sa vo funkcii radiačného dozimetra na základe odfarbenia jej vodného roztoku pod vplyvom žiarenia. 

Odfarbenie je spôsobené premenou MO v dôsledku redukcie radikálmi 
•
H na bezfarebnú leukozasádu. Dávková 

oblasť použiteľnosti je 10 – 6.103 kJ.kg-1. 

RADIAČNO-NUKLEÁRNE VELIČINY A JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V DOZIMETRII 

Špeciálnym prejavom absorpcie energie vysokoenergetického, a teda aj jadrového žiarenia je ionizácia 

prostredia. Ak je absorbujúcim prostredím plyn, je ionizácia dobre merateľná, pretože vznikajúce ióny majú 

dostatočne vysokú pohyblivosť, aby sa dali dobre vychytávať na elektródach. 

Radiačná expozícia (ožiarenie) – hodnota ionizácia vzduchu. Je to pomer súčtu elektrických nábojov jedného 

znamienka (∆Q), ktoré vzniknú vo vzduchu pri zabrzdení všetkých elektrónov vzniknutých ionizáciou v objeme 

vzduchu a hmotnosti ∆m tohto objemu vzduchu 

[ ]1. −

∆
∆= kgC

m

Q
X  

V minulosti sa používala pre vyjadrenie veľkosti expozície vedľajšia jednotka röntgen 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1. 

Expozičná rýchlosť –  stredný prírastok expozície ∆X v časovom intervale ∆t 

[ ]11 .. −−
•

=
∆
∆= kgAkgC

t

X
X  

Energia odovzdaná žiarením na ionizáciu je len časťou energie absorbovanej látkou, pretože druhá časť energie 

sa odovzdá pri excitačných procesoch.  

Dávka žiarenia – celková energia žiarenia absorbovaná v látke. Definuje sa ako stredná energia ionizujúceho 

žiarenia ∆E, ktorá sa absorbovala objemovým elementom látky s hmotnosťou ∆m 

[ ]GykgJ
m

E
D =

∆
∆= −1.  

Jej hlavnou jednotkou je gray (1 Gy = 1 J.kg-1). V minulosti sa používala vedľajšia jednotka rad, 1 rad = 10-2 Gy.  

Dávková rýchlosť (dávkový príkon) – stredný prírastok absorbovanej dávky ∆D v časovom intervale ∆t 

[ ]1111 .... −−−−
•

==
∆
∆= sGykgWskgJ

t

D
D  

Hlavnou jednotkou je Gy.s-1 = W.kg-1. 

Radiačno-chemický výťažok – udáva počet radiačne pozmenených molekúl, atómov, iónov pri absorpcii 100 eV 

radiačnej energie 

[ ]eVenergiaáabsorbovan

xmolekúlpozmenýchpocet
G

100
=  

Dávka absorbovaná dozimetrickým systémom sa vypočíta z hodnôt udávajúcich veľkosť chemickej zmeny 

a radiačno-chemického výťažku. ak sa dávka D vyjadruje v eV/l, potom sa vypočíta podľa vzťahu 
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=
l

eV

G

n
D ;

100.
 

n – počet molekúl látky vznikajúcej alebo zanikajúcej pri ožiarení 1 l dozimetrického roztoku 

G – radiačno-chemický výťažok, t. j. počet premenených molekúl na 100 eV absorbovanej energie. 

Pri prechode k molárnej koncentrácii látky sa ostatný matematický vzťah mení na 
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l
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G

c
D ;

.10.022,6 25

 

c – molárna koncentrácia 

alebo 









=

g

eV

G

c
D ;

.

.10.022,6 25

ρ
 

alebo 

[ ]Gy
G

c
D ;

.

.10.65,9 6

ρ
=  

výťažok radiačnej deštrukcie H 

ρ – merná hmotnosť dozimetrického systému v g.cm-3. 
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

TÉMA 

Chemická dozimetria ionizujúceho žiarenia – Draganičov a Taplinov dozimeter. 

ÚLOHA 

1. Stanovenie dávky a dávkovej rýchlosti v ožarovacom kanále jadrového reaktora. 

POUŽITÉ CHEMIKÁLIE, RÁDIONUKLIDY, PRÍSTROJE A POMÔCKY  

Dozimetrické roztoky (Draganičov a Taplinov), titračné roztoky (NaOH alebo KOH), byreta, titračné banky, 

pipety.  

POSTUP  

1. Draganičov dozimeter (radiačná deštrukcia H2C2O4 vo vodnom roztoku) 

Z každého ožiareného dozimetrického roztoku odoberieme 3 ml, ku ktorému pridáme 2 – 3 kvapky indikátora 

(MČ, FF) a titrujeme odmerným roztokom KOH, resp. NaOH (0,1 M). Každú titráciu uskutočníme 3 krát. 

Vypočítame priemernú spotrebu. 

V prípade, ak sa ako odmerný roztok použije NaOH, tak tesne pre bodom ekvivalencie pridáme 1 ml CaCl2 

(maskuje predčasný bod ekvivalencie), ktorý musí reagovať neutrálne na použitý indikátor. 

Namerané a vypočítané hodnoty sa zapíšu do tabuľky 

číslo 

vzorky 

doba 

ožarovania 

[min] 

spotreba 

odmerného roztoku 

NaOH 

[ml] 

priemerná spotreba 

odmerného roztoku 

NaOH 

[ml] 

c (H2C2O4) 

[mol.dm-3] 

úbytok 

H2C2O4 

[mol.dm-3] 

dáv

ka 

[Gy] 

dávková 

rýchlosť 

[Gy.min-1] 

        

        

        

        

        

        

 

Z výsledných hodnôt sa znázorní závislosť D = f(t), resp. [H2C2O4] = f(t). 

Zo zistenej koncentrácie H2C2O4 sa vypočíta dávka, pričom merná hmotnosť roztokov H2C2O4 je ρ = 1g.cm-3. 

Z vypočítaných dávok a doby ožarovania sa zistí dávková rýchlosť v ožarovacom kanále.  
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2. Taplinov dozimeter (chloroformový nasýtený roztok CHCl3 v H2O) 

V prípade Taplinovho dozimetra postup postupujeme pri titráciách ako v bode 1, s tým rozdielom, že ako 

indikátor sa použije FF. 

číslo 
vzorky 

doba 
ožarovania 

[min] 

spotreba odmerného 
roztoku NaOH 

[ml] 

priemerná spotreba 
odmerného roztoku NaOH 

[ml] 

c (HCl) 

[mol.dm-3] 

dávk
a 

[Gy] 

dávková 
rýchlosť 

[Gy.min-1] 

       
       
       
       
       

Z výsledných hodnôt sa znázorní závislosť koncentrácie HCl od absorbovanej dávky alebo závislosť dávky 

od času. 

 

KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Aký je význam prítomnosti kyslíka v Taplinovom dozimetri? 

2. Prečo musia byť ampulky počas ožarovania zatavené?? 

3. Bude zistená dávka rovnaká aj pri ožarovaní iných látok? 

4. Zistite akú dávku za rovnakých podmienok ožarovania absorbuje metanol a volfrámový drôt. 

5. Prečo sa dozimetrické systémy obsahujúce kovové ióny nehodia na meranie dávok žiarenia? 

6. Navrhnite schému rádiolýzy Taplinovho a Draganičovho dozimetrického systému  
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STANOVENIE HMOTNOSTNEJ AKTIVITY RÁDIOIZOTPU 90Sr 

V MATRICIACH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

TEORETICKÝ ÚVOD 

STRONCIUM 

Stroncium je ľahký mäkký kov, objavené bolo chemikom M. H. Klaprothom v roku 1793. Pomenované je podľa 

minerálu stroncianitu, nájdeného blízko škótskeho Strontianu. Prvýkrát ho v relatívne čistej podobe pripravil 

H. Davy v roku 1808. V prírode sa vyskytuje v mineráloch, najmä v celestíne SrSO4 a v stroncianite SrCO3.  

V zlúčeninách s inými prvkami sa vyskytuje v oxidačnom čísle II. 

V súčasnosti je známych 32 izotopov stroncia; od 73Sr až po 104Sr, z ktorých medzi prírodné izotopy patria   
84Sr (0,56 %), 86Sr (9,86 %), 87Sr (7,00 %) a 88Sr (82,58 %). Premenovú schému 90Sr uvádza rovnica I. 

msMeVhodMeVr

ZrYSr
2,809

90
40

274,21,64

90
39

546,07,28

90
38 →→

−− ββ
 /I./ 

Rádioizotopy stroncia, z ktorých najdôležitejšie sú 90Sr a 89Sr vznikajú podobne ako 137Cs s veľkým výťažkom pri 

jadrovom štiepení, takže jadrové testy (v rokoch 1961 a 1962) a jadrová energetika sú jeho hlavnými zdrojmi. 
90Sr sa dostáva zo stratosféry prostredníctvom spádu na zemský povrch, čo vedie ku kontaminácii pôdy, riek 

a morí, taktiež rastlinstva. Po prieniku rádionuklidov do životného prostredia dochádza k ich migrácii, 

sorbovaniu sa na rôzne prírodné matrice a tiež k ich začleneniu sa do potravového reťazca. Prítomnosť 

takýchto rádiotoxických kovov v živých organizmoch môže vyvolávať rôzne somatické a genetické zmeny. 

Rádioizotop 89Sr sa správa rovnako ako 90Sr, má však podstatne kratšiu dobu polpremeny (iba ≈ 52,7 dňa). Tento 

rozdiel viedol k tomu, že pri vzorkách kostí kojencov bola aktivita 89Sr prevládajúca, kým u starších detí stále 

výraznejšie dominuje aktivita 90Sr. Z hľadiska celoživotnej expozície jedinca je úloha 89Sr málo významná. O to 

viac, že 89Sr sa premieňa na stabilný nuklid 89Y, kým 90Sr je materským nuklidom ďalšieho rádionuklidu  
90Y s dobou polpremeny 64,1 hodín, ktorý emituje vysokoenergetické častice beta. 

K človeku sa rádiostroncium dostáva potravovým reťazcom, a to buď s povrchovo kontaminovanými plodinami, 

kedy dochádza k rýchlemu prenosu stroncia k človeku, alebo pomalšou cestou cez pôdu a koreňový systém 

rastlín, napr. cez ďalšie články reťazca (mäso, mlieko a pod.). 

Rádioizotop 90Sr tvorí rozpustné zlúčeniny a pre svoju chemickú podobnosť s vápnikom sa pomerne ľahko 

pohybuje biologickým systémom. V žalúdočno-črevnom trakte resorbované stroncium nahrádza vápnik 

v chrupavkách a kostiach. Beta častice 90Sr a hlavne jeho dcérskeho produktu 90Y ožarujú kostnú dreň  

a predstavujú tak značné biologické nebezpečenstvo pre krvotvorbu. 

Vzhľadom na intenzitu jeho tvorby, dlhú dobu polpremeny (≈ 28,7 roka), dlhý biologický polčas a skutočnosť, 

že sa intenzívne ukladá v kostiach, je rádioizotop 90Sr považovaný za veľmi nebezpečný. Prakticky všetko 

stroncium, ktoré sa dostalo do stratosféry pred rokom 1963, sa deponovalo na zemský povrch do konca 

sedemdesiatych rokov. 

Kumulatívna depozícia 90Sr vykazovala veľké rozdiely v jednotlivých zemepisných oblastiach. Výrazný je rozdiel 

medzi severnou a južnou pologuľou, čo súvisí s podstatne menším počtom jadrových výbuchov, uskutočnených 

na južnej pologuli a s obmedzenou výmenou vzdušných más cez rovník. Veľké lokálne rozdiely boli spôsobené  

aj množstvom zrážok. Rádioaktívny spád v suchých oblastiach predstavoval iba niekoľko percent v porovnaní 

s hodnotami, nameranými v oblastiach s vysokým zrážkovým priemerom. 
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Rádiologická závažnosť 90Sr a vysoká aktivita 90Sr v spáde priviedli zdravotnícke organizácie na celom svete 

k sústavnému monitorovaniu koncentrácie stroncia v potravinách. Najzávažnejším zdrojom 90Sr bolo mlieko, 

preto v kritických rokoch bola vytvorená hustá sieť kontrolných meracích staníc, ktoré venovali pozornosť 

koncentrácií tohto rádionuklidu v tejto dôležitej zložke potravy človeka. 

TBP, TRIBUTYLFOSFÁT  

Tri-(n-butyl)ester kyseliny fosforečnej /(C4H9O)3PO Mr = 266,32/ patrí do skupiny neutrálnych jednodonorových 

organofosforečných činidiel. TBP je priezračná viskózna kvapalina s hustotou 0,9766 g.cm-3, bodom tuhnutia  

– 80 °C, bodom varu 173 °C (pri 115 torr) a 289 °C pri normálnom tlaku 

(kedy sa rozkladá). Je stály voči pôsobeniu silných minerálnych kyselín. 

Komerčne dostupný TBP obsahuje často prímesi kyseliny dibutylfosforečnej, 

a preto je nutné ho čistiť.  

Rozkladné produkty (prevažne kyselina dibutylfosforečná) môžu vznikať 

v TBP buď radiolýzou alebo za prítomnosti niektorých katalyzátorov,  

napr. zirkónia. Prítomnosť i malých množstiev kyseliny dibutylfosforečnej 

môže ovplyvňovať kinetiku oddeľovania fáz. TBP má sklon k tvorbe emulzií 

pri extrakcii. Tento jav je možné odstrániť použitím rozpúšťadiel, pridaním neutrálnych solí alebo malého 

množstva iného organického činidla, napr. oktylalkoholu, alebo znížením pH vodnej fázy. Tiež odstreďovanie 

fázy je často krát potrebné. 

TBP ako hydrofóbne činidlo vytesňuje molekuly vody kovalentne viazanej k centrálnemu atómu a vzniknutý 

komplexný katión sa extrahuje vo forme iónového asociátu s vhodným aniónom. 

EXTRAKCIA 

Extrakcia je separačný (deliaci) proces, pri ktorom sa kontaktujú dve vzájomne nemiešateľné fázy. Látky 

(analyty) sa rozdeľujú medzi dve fázy na základe rozdielnej rozpustnosti (rozdielnych rozdeľovacích 

koeficientov) v použitých rozpúšťadlách. Čím je rozdiel v hodnotách rozdeľovacích koeficientov látok väčší, 

tým dokonalejšie je ich oddelenie. Proces extrakcie možno rozdeliť do troch po sebe nasledujúcich krokov,  

a to: vytvorenie extrahovateľnej formy sledovanej látky – úprava vzorky, ustálenie rozdeľovacej rovnováhy – 

vlastná extrakcia a izolácia extrahovanej látky z organickej fázy – reextrakcia, odparenie rozpúšťadla. Cieľom 

extrakcie je selektívne až špecifické oddelenie analytu od ostatných zložiek alebo naopak, oddelenie rušivých 

(interferujúcich) látok od analytu. 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

TÉMA 

Stanovenie mernej aktivity rádioizotopu 90Sr v matriciach životného prostredia. 

ÚLOHA 

Stanoviť aktivitu 90Sr vo vzorke prostredníctvom 90Y pomocou kvapalinovej extrakcie s tributylfosfátom. 

PRINCÍP METÓDY 

• 90Sr je v rádioaktívnej rovnováhe s 90Y 

• 90Y dcérsky produkt 90Sr sa oddelí kvapalinovou extrakciou s TBP 

• 90Y je spätne extrahované z organickej fázy deionizovanou vodou, vyzrážané ako šťaveľan a merané  

na nízkopozaďovom β meracom zariadení 

 

Obr. 1 Štruktúra tri-(n-

butyl)esteru kyseliny fosforečnej 
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• chemicky výťažok je stanovený gravimetricky 

POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A RÁDIONUKLIDY  

TBP, konc. HNO3, Y
3+ nosič 

PRÍSTROJE A POMÔCKY  

nízkopozaďový β detektor, laboratórny extraktor, oddeľovací lievik a ďalšie. 

POSTUP  

1. Príprava TBP 

- 15 ml TBP nalejeme do extrakčnej banky, pridáme 20 ml HNO3 (konc.) a premiešavame  

na laboratórnom extraktore 5 min 

- v oddeľovacom lieviku oddelíme vodnú fázu (spodná) do kadičky na odpad 

- k organickej fáze pridáme 20 ml konc. HNO3 a opakujeme tento krok 2 krát 

- pripravený TBP si odložíme do odmerného valca 

 

2. Extrakcia s TBP 

- do extrakčnej banky odoberieme 8 ml upravenej vzorky pôdy (obsahuje 20 mg Y3+ - nosiča a po 

prepočítaní zodpovedá 10 g pôdy vysušenej pri teplote 105 °C), pridáme 20 ml konc. HNO3 a 10 ml TBP 

- zapíšeme čas začiatku extrakcie 

- po 5 minútach k oddelenej vodnej fáze pridáme zvyšný TBP a premiešavame 5 min., organickú fázu 

odložíme do extrakčnej banky 

- po oddelení, spojené organické fázy premyjeme 3 krát po 20 ml konc. HNO3, trepeme vždy 5 min. 

(vodné fázy tvoria odpad) 

 

3. Spätná extrakcia 

- 10 ml destilovanej vody 

- 10 ml 2 M HNO3 

- 10 ml 2 M HNO3 

- premiešavame vždy 5 min.! 

- vodné fázy zberáme do čistej kadičky! 

 

4. Zrážanie šťaveľanov 

- k spojeným vodným fázam po spätnej extrakcii pridáme 5 ml nasýteného roztoku kyseliny šťaveľovej 

- upravíme pH na 2 – 3 vodným roztokom amoniaku (zriedený 1:1) 

- zahrievame 20 min pri teplote 70 °C, ochladíme 

- zvážime kovovú misku s filtračným papierom na analytických váhach! 

- zrazeninu prefiltrujeme, premyjeme dôkladne destilovanou vodou a nakoniec alkoholom 

- zrazeninu vysušíme 

- zvážime kovovú misku s filtračným papierom a zrazeninou šťaveľanu ytria! 

 

5. Meranie na nízkopozaďovom β počítači 
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- zmeriame pozadie misky po dobu 30 000 s 

- zmeriame vzorku v tej istej pozícii po dobu 30 000 s 

- zapíšeme si čas začiatku merania! 

6. Výpočty 

a) pre výpočet hmotnostnej aktivity 90Sr platí 

[ ]10 .
..

−= kgBq
QRE

n
a  /II./ 

 

n0  – korigovaná početnosť impulzov vzhľadom na pozadie i vlastnú premenu 90Y 

E  – účinnosť detekcie E = 0,43 

R  – chemický výťažok ytria 

Q  – hmotnosť vzorky, kg 
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t1  – doba od začiatku separácie po začiatok merania, min 

∆t  – doma merania, min 

λ  – 1,8022.10-4 min-1 

fpfp ttkdeNNN =−= ;  /IV./ 

 

Np  – počet impulzov vzorky 

Nf  – počet impulzov pozadia 

tp  – doba merania vzorky 

tf  – doba merania pozadia 

Y
zraz m

F
mR =  /V./ 

 

F  – gravimetrický faktor, F = 0,2944 

mzraz – hmotnosť získanej zrazeniny šťaveľanu ytria, mg 

mY  – hmotnosť pridaného ytria, mg 

 

b) pre výpočet rozšírenej štandardnej neistoty U(a) platí 

)(.)( aukaU =                      konfidenčný interval P = 95 % /VI./ 

koeficient pokrytia k = 2 
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nY  – početnosť impulzov vzorky korigovaná vzhľadom na pozadie 

u(X)  – štandardná neistota hodnoty veličiny X 

X

Xu )(
- relatívna štandardná neistota hodnoty veličiny X 

 

c) výsledná hodnota 

 1.))(( −± kgBqaUa  /X./ 

 

KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Vysvetlite ekotoxický význam rádioizotopov stroncia 89Sr a 90Sr. 

2. Napíšte vzťah pre Nernstov rozdeľovací zákon za ideálnych podmienok, čo vyjadruje? 

3. Definujte pojem merná aktivita, napíšte jej matematické vyjadrenie. 

4. V rádioaktívnej rovnováhe je pomer medzi počtom atómov dcérskeho a materského nuklidu 

konštantný konšt
N

N
==

2

1

1

2

λ
λ  

Uveďte prečo. 

5. Navrhnite mechanizmus extrakcie Sr extrakčným činidlom TBP. 
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SLEDOVANIE CHEMICKÝCH FORIEM TECHNÉCIA Tc(IV) A Tc(VII)  
METÓDOU PAPIEROVEJ CHROMATOGRAFIE 

TEORETICKÝ ÚVOD 

TECHNÉCIUM 

Striebrosivý kov podobný réniu, technécium – bolo pravdepodobne objavené v roku 1925 nemeckým chemikom 

W. Noddackom a I. Tackeovou ako doposiaľ neznámy prvok. Nazývali ho masurium podľa kraja Mazúrsko. 

Existenciu tohto antropogénneho prvku a jeho vlastnosti predpovedal M. Mendelejev, ktorý ho pomenoval 

ekamangán vzhľadom na jeho umiestnenie v periodickej sústave prvkov. Tento významný člen umelých 

cisuránov sa po mnohoročných bezúspešných hľadaniach v prírode podarilo pripraviť umelou cestou v roku 1937 

talianskymi vedcami (E. Segré, C. Perrier) ožarovaním molybdénového terča deuterónmi ako produkt reakcie 
94Mo(d, n)95Tc. Jeho názov pochádza z gréckeho slova technetos, čo znamená umelý. Až v roku 1961 sa podarilo 

z uránovej rudy (o hmotnosti 5300 kg) izolovať 1 nanogram 99Tc. V súčasnej dobe je známych okolo 31 jeho 

izotopov (85Tc – 115Tc), z ktorých najväčší praktický význam (v chémii a technike) má mileniálny rádioizotop 
99Tc (T1/2 = 2,12.105 r, β-žiarič s energiou Emax = 294 keV) a jeho izomér 99mTc (T1/2 ≅ 6 hod), ktorý  

je najrozšírenejším rádiožiaričom v nukleárnej medicíne, využívaným pri rádiodiagnostike pečene, žalúdka, 

pľúc, pri zobrazovaní myokardu, na sledovanie funkcie obličiek, sleziny a iných orgánov. 99mTc sa získava 

v rádionuklidových generátoroch ako dcérsky produkt 99Mo (rovnica I.). 

izotopýstabi
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Do životného prostredia sa technécium dostáva najmä testovaním jadrových zbraní, únikom  

zo spracovateľských závodov pre vyhorené jadrové palivo a nepatrným príspevkom je používanie 99mTcO4
-. 

Hlavnou chemickou formou technécia v aeróbnych podmienkach je technecistanový anión TcO4
-, ktorý je známy 

svojou vysokou environmentálnou mobilitou. V redukčnom prostredí, ako sú hlbinné geologické podmienky 

(prítomnosť minerálov obsahujúcich železo a anaeróbne podmienky), prítomnosť mikroorganizmov schopných 

redukovať Tc(VII), môže byť táto mobilná chemická forma Tc redukovaná na Tc(IV) a imobilizovaná. 

Technécium sa správa ako nutričný analóg a môže sa koncentrovať v rastlinách cez ich koreňový systém, 

pričom sa absorbuje do rastlinných membrán. U ľudí a živočíchov sa technecistanový ión lokalizuje v tráviacom 

trakte a štítnej žľaze, prípadne v slinných žľazách, pečeni a močovom mechúre.   

Na selektívnu separáciu technecistanu sa zvyčajne využíva extrakcia s použitím rôznych organických 

extrakčných sústav, najčastejšie je to tetrafenylarzónium chlorid v chloroforme (TPACl v CHCl3), respektíve  

3-n-oktyl amín. 

CHROMATOGRAFICKÉ METÓDY 

V procese chromatografie sa chromatografovaná látka pohybuje kolónou alebo vrstvou v systéme dvoch fáz, 

z ktorých je jedna stacionárna (napr. tuhé látky alebo kvapaliny ukotvené na vhodných nosičoch)a druhá 

mobilná(kvapaliny alebo plyny). Zakladateľom chromatografických metód bol ruský botanik M. S. Cvet,  

ktorý pri filtrácii petroléterového roztoku listových farbív v kolóne naplnenej uhličitanom vápenatým zistil,  

že zmes sa separuje do zón, ktoré postupujú kolónou rôznymi rýchlosťami. Ak do kolóny namiesto roztoku 

listových farbív začal pridávať čistý petroléter, zóny sa podarilo úplne oddeliť. Cvet nazval výsledok tohto 

procesu chromatogramom a metódu chromatografickou.  
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Chromatografia je fyzikálna separačná metóda, ktorá sa používa na čistenie látok od prímesí, na oddelenie 

jednej alebo viacerých látok zmesi, na rozdelenie zmesi na chemicky čisté látky, na identifikáciu týchto látok.  

Chromatografické metódy je možné klasifikovať z rôznych hľadísk a do rôznych skupín. Najčastejšie je to, 

napr. podľa: princípu, ktorý prevažuje pri separácii (adsorpčná, rozdeľovacia, ionexová, gelová, afinitná), 

pracovnej - deliacej techniky (frontálna, vytesňovavacia, elučná), fáz, ktoré sa používajú pri separácii (názvy 

sa odvodzujú zo skupenstva mobilnej fázy, napr. kvapalinová LC, plynová GC, papierová PC, kolónová CC, ), 

experimentálneho usporiadania (kolónová, papierová, tenkovrstvová). 

ROZDEĽOVACIA PAPIEROVÁ CHROMATOGRAFIA 

Zmes sa delí medzi stacionárnu a mobilnú fázu na základe rôznych hodnôt distribučných koeficientov (KD).  

Čím sú rozdiely v hodnotách KD jednotlivých separovaných zložiek väčšie, tým ľahšie sa tieto zložky oddelia. 

Pri papierovej rozdeľovacej chromatografii predstavuje stacionárnu fázu voda, ktorá je pevne viazaná  

do komplexu s celulózou spracovanou do formy špeciálneho filtračného papieru. Priemerný obsah viazanej vody 

sa v papieri pohybuje okolo 5 %, maximálny môže dosahovať až 20 %. Mobilnú fázu tvorí najčastejšie organické 

rozpúšťadlo alebo jeho zmes s vodným roztokom minerálnych kyselín. 

Počas delenia zmesí látok, pôvodne prítomných v stacionárnej fáze (nanesením roztoku delených látok  

na určite označené miesto papiera, tzv. ŠTART), sa tieto plynule vymývajú mobilnou fázou. Intenzita  

ich vymývania je určená predovšetkým hodnotou distribučného (rozdeľovacieho) koeficientu KD. Látka 

s najvyššou hodnotou KD sa vymýva najviac a pohybuje sa najrýchlejšie v smere toku pohyblivej fázy.  

Charakteristickou veličinou udávajúcou aj kvalitu chromatografovanej látky je hodnota RF, ktorá určuje pomer 

(R – ratio) vzdialenosti stredu škvrny (koncentrácie, rádioaktivity) chromatografovanej látky od miesta štartu 

a vzdialenosti čela (F – fronty) rozpúšťadla od miesta štartu. Hodnota retenčného faktora RF danej chemickej 

frakcie závisí v určitej miere od použitého vyvíjacieho roztoku. Hodnoty RF získané v chromatografických 

experimentoch pre niektoré vyvíjacie roztoky sa uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 

Hodnoty retenčného faktora pre vybrané elučné činidlá 

Elučné činidlo H2O NaCl 
0,1 mol.dm-3 

HCl 
0,1 mol.dm-3 

acetón 
 

RF 0,90 0,75 0,75 1,0 

Hodnota retenčného faktora sa určuje zo vzťahu II.: 

c

a
RF =  /II./ 

a  – vzdialenosť maxima aktivity vzorky od štartu 
b  – vzdialenosť čela mobilnej fázy od štartu 

V metóde papierovej rozdeľovacej chromatografie pri separácii Tc sa využíva rozdielna pohyblivosť 

jednotlivých chemických foriem technécia na jeho identifikáciu. Tc(VII) je mobilnejšou - pohyblivejšou formou 

ako jeho tetravalentná forma Tc(IV). Princíp papierovej chromatografie spočíva v tom, že na štart 

chromatogramu sa nanesie malý objem skúmaného roztoku, ktorý sa potom vyvíja v príslušnom elučnom 

roztoku. Hodnota retenčného faktora RF danej chemickej frakcie Tc závisí v určitej miere od použitého 

vyvíjacieho roztoku.   
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Chromaotgrafický papier musí mať homogénnu štruktúru, vhodnú nasiakavosť a obsahovať čo najmenej 

nečistôt. Komerčne sa vyrába mnoho druhov chromatografického papiera, napr. na separáciu anorganických 

látok sa najčastejšie používa papier Whatman č.1, Schleicher.Schull č. 2043 b,... 

SPÔSOBY ZÍSKAVANIA CHROMATOGRAMU 

Po nanesení roztoku separovaných prvkov na miesto SŤARTU sa vzniknutá vlhká škvrna vysuší.  

Ak je koncentrácia delených látok príliš malá, možno nanášanie zmesi niekoľkokrát opakovať. 

Roztok zmesi prvkov sa nanáša na papier obvykle v množstve niekoľko desiatok µlitorv, a to buď vo forme 

guľatej škvrny (dotykom pipety s roztokom v mieste štartu) alebo vo forme prúžku (ťahaním pipety pozdĺž čiary 

štartu). Štart sa volí pri pruhoch papiera blízko kraja, pri kruhovom spôsobe symetricky okolo stredu papiera. 

Vysušený papier sa potom prenesie do chromatografickej nádoby s elučným činidlom.  

Vlastné delenie, t.j. vyvíjanie chromatogramu sa môže uskutočňovať rôznymi spôsobmi, rozlíšenými podľa 

smeru toku mobilnej fázy: vzostupným spôsobom, zostupným spôsobom alebo vodorovne (horizontálne). 

Najčastejšie sa chromatogramy vyvíjajú vzostupným spôsobom, kde chromatogram sa ponorí do elučného 

činidla tak, aby štart s nanesenými vzorkami bol nad úrovňou hladiny eluenta. Smer vyvíjania je potom zdola 

na hor. 

Zriedkavejší je zostupný spôsob vyvíjania, pri ktorom je rezervoár s elučným činidlom umiestnený v hornej 

časti vyvíjacej komory. Smer vyvíjania je potom zhora nadol. 

Vyvíjanie v prípade vzostupného a aj zostupného spôsobu môže byť buď: 

• jednorozmerné – mobilná fáza tečie jedným smerom, 

• dvojrozmerné – chromatogram sa vyvíja jedným smerom a po jeho vysušení sa chromatografuje 

znovu, avšak elučné činidlo sa pohybuje kolmo k smeru stoku elučného činidla pri prvom vyvíjaní, 

• viacrozmerné – kedy čiastočne rozdelení zložky pôvodnej zmesi obsiahnuté v jednej škvrne sa prenesú 

na iný chromatografický papier a znovu sa chromatografujú. 

Po ukončení vyvíjania chromatogramu sa papier vysuší a na chromatograme sa vyhodnotí poloha jednotlivých 

škvŕn. Vedľa hodnoty RF, ktorá určuje kvalitu rozdelenia zložky, je možno uskutočniť kvalitatívnu 

a kvantitatívnu analýzu látky v škvrne po jej vymytí z papiera.  

DETEKCIA ŠKVŔN 

Pred chemickými metódami sa uprednostňujú skôr fyzikálne metódy vzhľadom na skutočnosť, že nedochádza 

k znečisteniu škvŕn. 

Najpoužívanejšie detekčné postupy sú založené na absorpcii žiarenia vo viditeľnej alebo ultrafialovej oblasti 

spektra; možno použiť aj fluoroscenčné, elektrochemické alebo rádiometrické metódy. 

Pri použití rádiometrických metód na identifikáciu polohy jednotlivých škvŕn sa postupuje niekoľkými spôsobmi 

určenými charakterom separovaných látok: 

• rozdeľuje sa zmes obsahujúca rádionuklidy, 

• rozdeľuje sa zmes neradioaktívnych látok, pričom vzniknutý chromatogram je vyfarbený rádioaktívnym 

detekčným činidlom, 

• rozdelená zmes nerádioaktívnych prvkov sa premení ožiarením vhodnými časticami na rádioaktívne 

izotopy. 
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SCINTILAČNÉ METÓDY 

Pri prechode jadrového žiarenia látkou, sa radiačná energia prenáša zväčša elektrónovou excitáciou atómov 

alebo molekúl absorbujúceho prostredia. Excitované útvary sa zbavujú nadbytku energie emisiou fotónov 

ultrafialového, viditeľného alebo infračerveného žiarenia. Tento dej môže mať povahu fotoluminiscencie 

a fluorescencie alebo fosforescencie. Pri scintilačnej metóde detekcie jadrového žiarenia sa využívajú všetky 

uvedené javy deexcitácie na vznik scintilácie – záblesku. Radiačná energia sa teda mení na svetelnú energiu. 

Scintilačné metódy sú založené na schopnosti scintilátorov emitovať v podobe záblesku viditeľného svetla časť 

kinetickej energie, ktorá im bola odovzdaná pri zabrzdení priamo ionizujúcej častice žiarenia. Premena 

pôvodne kinetickej energie v konečnú podobu fotónov scintilačného záblesku prebieha prostredníctvom 

parciálnych reakčných mechanizmov, ktorých povaha je daná druhom scintilátora. 

PRINCÍP ČINNOSTI SCINTILAČNÉHO DETEKTORA 

 Scintilačná sonda (obr. 1) sa skladá z 2 základných funkčných častí:  

 

• scintilátora – má funkciu detektora žiarenia, 

• fotonásobiča – premieňa záblesky a zosilňuje ich efekt. 

 

Iónové žiarenie, β-žiarenie a elektromagnetické žiarenie pri dopade 

na scintilátor v ňom vyvoláva scintilačné javy. Časť fotónov 

vysielaných molekulami scintilátora dopadá na fotokatódu 

fotonásobiča, kde sa v procese fotoelektrického javu uvoľňujú 

fotoelektróny. Emisia fotoelektrónov z fotokatódy je veľmi slabá, 

nemožno ich priamo registrovať, preto sa 

znásobujú vo fotonásobiči. Fotonásobič sa skladá 

z fotokatódy a z celého radu ďalších elektród 

(dynód), ktoré po dopade urýchlených 

elektrónov emitujú sekundárne elektróny. Počet 

emitovaných elektrónov je väčší, než je počet 

dopadajúcich elektrónov. Počet elektrónov sa od 

dynódy k dynóde zvyšuje, až silný prúd 

elektrónov dopadne na anódu fotonásobiča. 

Takto vzniknutý elektrický impulz sa vedie do 

registračného zariadenia. 

Scintilátor a fotokatóda fotonásobiča sú 

navzájom spojené svetlovodom, aby sa znížila 

strata fotónov. Schéma fotonásobiča je na obr. 2.  

 

 

Scintilátormi môžu byť látky, ktoré: 

� účinne absorbujú primárne žiarenie, 

� majú vysoký svetelný výťažok, 

� zanedbateľne absorbujú fotóny deexcitácie, 

� majú krátky čas záblesku. 

Obr. 1 Schéma scintilačnej detekčnej 

sondy 

Obr. 2 Schéma 

fotonásobiča 



Sledovanie chemických foriem Tc M. Galamboš, O. Rosskopfová 

Jadrová chémia 2 

Katedra jadrovej chémia PRIF UK Bratislava ©2008 20 

Rozlišujeme scintilátory:  

1. anorganické tuhé scintilátory (+ aktivátor): NaI(Tl), KI(Tl), Li(Tl), CsI(Tl), CaI2(Tl),  Li(Sn), ZnS(Ag), 

CdS(Ag); 

2. organické tuhé scintilátory: antracén, naftalén, stibién, fenantrén, difenyl, tetrafenyl; 

3. organické roztoky 

o tuhé (plastické scintilátory): tetrafenyl v polystyréne, terfenyl v polyvinyltouléne; 

o kvapalné: antracén v toluéne, terfenyl v toluéne, antracén v xyléne, terfenyl v xyléne. 

 NaI(Tl) – monokryštál. Tálium v množstve 0,1 – 0,5 % má funkciu aktivátora. NaI má najlepšiu energetickú 

účinnosť (8 – 10 %). Čas trvania záblesku je asi 0,25.10-6s. Vysoké protónové číslo jódu umožňuje určovať 

energetickú distribúciu γ-žiarenia v intervale 50 keV – 5MeV. Nevýhodou pri meraní β-žiarenia je vysoký stupeň 

spätného rozptylu. Ďalšou všeobecnou nevýhodou NaI(Tl) je ich veľká hygroskopickosť, preto sa používajú 

hermeticky uzavreté kryštály. 

Anorganický kryštál reaguje podľa pásovej teórie ako celok, pričom v ňom pohltená energia žiarenia vyzdvihne 

valenčné elektróny do vodivostného pásma. Elektróny (prípadne diery) putujú k aktivačným centrám, kde pri 

rekombinačných pochodoch dôjde k emisii fotónov. Najčastejšie sa používa kryštál NaI aktivovaný 1% Tl. Dĺžka 

trvania svetelného impulzu je približne 3.10-7 s a maximum spektra emitovaných fotónov leží v 0,45 µm. 

Veľkosť svetelného záblesku je priamo úmerná energii absorbovanej v scintilátore a rovnaká závislosť platí  

aj medzi veľkosťou svetelného záblesku a veľkosťou elektrického impulzu na výstupe fotonásobiča. 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

TÉMA 

Sledovanie chemických foriem technécia Tc(IV) a Tc(VII) metódou rozdeľovacej papierovej chromatografie. 

ÚLOHA 

Redukcia TcO4
- iónmi Sn2+ a následná indentifikácia metódou rozdeľovacej papierovej chromatografie. 

POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A RÁDIONUKLIDY  

Generátorový roztok 99mTcO4
-, SnCl2, HCl. 

PRÍSTROJE A POMÔCKY  

Scintilačná sonda na detekciu aktivity 99mTc, papier Whatman No. 2, plastová skúmavka, odmerný valec, 

pinzeta. 

POSTUP  

1. Príprava scintilačnej sondy na detekciu aktvitiy 99mTc 

 Detekčný prístroj necháme nahrievať cca 10 – 15 minút. Potom zmeriame jeho pozadie po dobu 15 – 30 

min. 

2. Príprava kyslého roztoku SnCl2  

 S koncentráciou SnCl2 c = 0,1 mol.dm-3 v prostredí 0,1 mol.dm-3 HCl do objemu 25 ml. HCl sa pripraví  

do objemu 100 ml.  

Navážený SnCl2 rozpustíme v malom množstve 0,1 mol.dm-3 HCl (5 – 10 ml) a kvantitatívne prenesieme do 25 ml 

odmernej banky. Odmernú banku doplníme po risku 0,1 mol.dm-3 HCl. Takto pripravený roztok SnCl2 použijeme 

na redukciu technecistanového aniónu. 
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3. Papierová chromatografia 

Z filtračného papiera sa vystrihne pásik – chromatogram, dlhý cca 15 cm a široký cca 2 cm. Rozdelí  

sa na ŠTART, 10 dielikov (pričom 1 dielik = 1cm) a ČELO. Chromatogram bude zavesený na háčiku, 

pričom spodná časť bude ponorená vo elučnom - vyvíjacom roztoku. 

Do odmerného valca nalejeme 75 ml 0,1 

mol.dm-3 HCl, ktorý slúži ako vyvíjací (elučný) 

roztok. 

20 – 40 µl generátorového roztoku TcO4
- 

(najskôr sa nariedi, aby nedával vysoký počet 

impulzov) sa nanesie opatrne a rovnomerne  

na ŠTART chromatogramu, tak aby vznikol 

rovnomerný pásik po celej šírke 

chromatogramu a necháme vysušiť  

pod infralampou. Pri nanášaní väčšieho objemu 

okolo 40 µl a viac, sa vzorka nanáša postupne 

tak, že najprv nanesieme 20 µl vzorky, 

vysušíme a opäť sa nanesie 20 µl vzorky. 

Nanesený rozsah vzorky by nemal presahovať  

Rf = 0,0. 

Po vysušení vložíme chromatogram  

do odmerného valca s vyvíjacim roztokom, tak 

aby hladina vyvíjacieho roztoku (HCl) bola asi 3 

– 4 cm od ŠTARTU chromatogramu a prikryjeme 

alobalom. Chromatogram vyvíjame dovtedy, 

kým vyvíjací roztok dosiahne ČELO 

chromatogramu. Potom chromatogram 

vyberieme a vysušíme pod infralampou.  

REDUKCIA Tc(VII) → Tc (IV) 

500 µl kyslého roztoku SnCl2 pridáme k 2 ml generátorového roztoku TcO4
- a premiešame. Necháme 

kontaktovať 20 minút. Po skončení kontaktovania nanesieme, tak ako v predchádzajúcom prípade 20 – 40 µl 

tohto roztoku (SnCl2 v HCl + TcO4
-) na ŠTART chromatogramu a postupujeme podobne ako pri vyvíjaní TcO4

-. 

DETEKCIA ŠKVŔN 

Po ukončení vyvíjania chromatogramu sa papier vysuší a na chromatograme sa vyhodnotí poloha jednotlivých 

škvŕn.  

Vysušený chromatogram potom nastriháme na 1 cm pásiky, ktoré meriame v plastovej skúmavke scintilačným 

detektorom. Každú vzorku meriame najmenej po dobu 3 minút. Vzhľadom na krátku dobu polpremeny  

je potrebné upraviť namerané početnosti každej meranej vzorky na polpremenu k prvej podľa vzťahu: 

t

p
opr e

n
n λ−=  [s-1] /III./ 

 

 

Obr. 3 Zariadenie na vzostupné vyvíjanie papierového 

chromatogramu 
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2/1

2ln

T
=λ  [s-1] /IV./ 

 
np  – nameraná početnosť preparátu 
t  – čas merania uplynutý medzi začiatkom merania prvej a danej vzorky 
T1/2  – doba polpremeny 
λ  – premenová konštanta 

 

Nameraný počet impulzov zapisujeme, tiež jednotlivé časy. Treba uviesť aj:  

� počet impulzov pozadia (Nf), 

� dobru merania pozadia tf;[s-1], 

� početnosť pozadia nf = Nf/ tf; [s-1]. 

Namerané hodnoty početností z oboch meraní zapisujeme do dvoch tabuliek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostrojíme grafy:  

1. Závislosť 99mTc(IV) opravenej početnosti od hodnoty retenčného faktora. 

2. Závislosť 99mTc(VII) opravenej početnosti od hodnoty retenčného faktora. 

Tabuľka č. 1 

Hodnoty pre 99mTc(IV), retenčný faktor (RF), 
počet impulzov a početnosti. 

Rf Np np [s-1] np-f = np – nf [s-1] nopr [s-1] 

0,0     

0,1     

0,2     

0,3     

0,4     

0,5     

0,6     

0,7     

0,8     

0,9     

1,0     

 

Tabuľka č. 2 

Hodnoty pre 99mTc(VII), retenčný faktor (RF), 
počet impulzov a početnosti. 

Rf Np np [s-1] np-f = np – nf [s-1] nopr [s-1] 

0,0     

0,1     

0,2     

0,3     

0,4     

0,5     

0,6     

0,7     

0,8     

0,9     

1,0     
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

 
1. Ako a kde vzniká rádioizotop 99Tc? Napíšte možné zdroje kontaminácie životného prostredia 99Tc. 

2. Aké fázy sa používajú v papierovej rozdeľovacej chromatografii? Uveďte príklad. 

3. Aby v atómovom jadre mohlo dôjsť k β-premene, je potrebné, aby tam bola k dispozícii energia  

na vytvorenie príslušných ľahkých častíc. O ktorú skupinu častíc ide? Vymenujte jej členov. 

4. Rovnicami popíšte zmeny protónových čísel nuklidov, ku ktorým  dochádza v základných 

procesoch β-premien. Napíšte tiež rovnice pre procesy β, ku ktorým dochádza pri interakcii 

neutrína s jadrom. 

5. Definujte pojem jadrová izoméria. U ktorej skupiny rádionuklidov sa vyskytuje častejšie, 

v skupine umelých alebo prírodných rádionuklidov? Uveďte príklad na jadrové diméry a triméry.  
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AKTIVAČNÁ ANALÝZA 

TEORETICKÝ ÚVOD 

AKTIVAČNÁ ANALÝZA 

Aktivačná analýza, ktorej základy položil Hevesy a Levi už v roku 1936 sa radí do rádioanalytických metód, 

ktoré stanovujú stopové koncentrácie prvkov využitím binukleárnych jadrových reakcií. Jej prednosti sú hlavne 

vysoká medza stanovenia a možnosť nedeštruktívneho stanovenia vzorky. Aktivačná analýza patrí medzi 

interakčného metódy, ktoré využívajú interakčné deje jadrového, neutrónového a röntgenového žiarenia 

s látkou, ktoré spôsobujú jeho absorpciu a rozptyl. 

Metódou aktivačnej analýzy možno stanoviť množstvo skúmaných prvkov na základe vytvárania ich umelých 

rádioizotopov. Princípom metódy je, že analyzovaná vzorka sa vystaví toku kladne nabitých častíc, neutrónov 

alebo fotónov a jadrovými reakciami s prvkami prítomnými vo vzorke vznikajú príslušné rádionuklidy.  

Všeobecný postup aktivačnej analýzy možno rozdeliť do niekoľkých, po sebe nasledujúcich krokov: 

1. príprava vzorky a štandardu, 

2. aktivácia,  

3. A) deštruktívna (rádiochemická) aktivačná analýza, chemický rozklad vzorky a štandardu, pridanie 

nosičov, homogenizácia, 

B) nedeštruktívna (inštrumentálna) aktivačná analýza, vzorka sa nerozkladá, 

4. meranie aktivity vzorky a štandardu, 

5. vyhodnotenie 

Kvalitatívne stanovenie metódou aktivačnej analýzy je založené na určení jadrových vlastností rádionuklidu 

ako doba polpremeny, druh a energia emitovaného žiarenia, z ktorých je možné identifikovať vzniknuté 

rádionuklidy, a tým aj spätne prvky, z ktorých vznikli. Kvantitatívne stanovenie využíva priamu úmernosť 

medzi aktivitou rádionuklidu a hmotnosťou príslušného prvku vo vzorke. 

NEUTRÓNOVÁ AKTIVAČNÁ ANALÝZA 

Najrozšírenejším interakčným variantom aktivačnej analýzy je technika, pri ktorej sa na aktiváciu používajú 

neutróny – neutrónová aktivačná analýza. Aktivujúcimi časticami sú teda neutróny a obsah prvku vo vzorke  

sa stanoví na základe merania indukovanej aktivity rádionuklidu vytvoreného v procese jadrovej reakcie  

zo stabilného nuklidu. Neutróny indukujú predovšetkým reakcie typu (n, γ), ktoré prebiehajú s tepelnými 

neutrónmi u väčšiny stabilných nuklidov a veľmi často ich produktmi sú rádioaktívne nuklidy. Terčový atóm 

zachytáva neutrón za vzniku nuklidu s nukleonovým číslom zväčšeným o 1 a zároveň dochádza k vyžiareniu 

gama kvanta ZX + 1n → ZX + γ. Protónové číslo atómu sa nemení a novo vzniknutý nuklid patrí k tomu istému 

analyzovanému prvku s rovnakými chemickými vlastnosťami. 

Absorpcia neutrónov môže viesť aj k inými typom jadrových binukleárnych reakcií, pri ktorých sú ako produkty 

emitované nabité častice, napr. (n, p), (n, d), (n, α) a ďalšie. 

Aktivita rádionuklidu, ktorý vznikol neutrónovou aktiváciou skúmanej látky je určená vzťahom: 

M

eemhN
A

tt
A

t

21 .. .)1(.... λλσ −−−Φ
=  /I./ 

Φ – hustota toku neutrónov [m-2.s-1], 
σ – účinný prierez aktivačnej reakcie [m2], 
h – relatívny izotopový výskyt aktivovaného izotopu v prírode (ak napr. daný prvok obsahuje 30 % tohto izotopu, tak h = 30 %, 
λ – premenová konštanta rádionuklidu [s-1] 
t1 – čas aktivácie [s], 
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t2 – čas od ukončenia aktivácie po začiatok merania [s], 
M – mólová hmotnosť stanovovaného prvku [kg.mol-1], 
NA – Avogadrova konštanta, 6,023.1023 [mol-1]. 
Pri dostatočne dlhom čase aktivácie, je možné vzťah I. zjednodušiť vypustením prvého exponenciálneho člena. 

Keďže ostatné predexponenciálne členy sú konštanty, rovnica I. nadobúda tvar 

2.. t
St eAA λ−=  /II./ 

AS – nasýtená (saturačná) aktivita. 

Vlastná aktivačná analýza sa môže uskutočňovať absolútnou alebo relatívnou metódou. 

Vzťahy I. a II. sa používajú pre výpočet obsahu prvku vo vzorke po aktivácii vzorky pri absolútnej metóde alebo 

pre odhad aktivity vzorky podľa tabuľkových hodnôt. Pri absolútnej metóde je z indukovanej aktivity možné 

vypočítať množstvo stanovovaného prvku. Pretože určenie hodnoty absolútnej aktivity všetkých údajov je veľmi 

náročná úloha, pri praktickom uskutočnení aktivačnej analýzy sa používa častejšie relatívna, porovnávacia 

metóda. 

V praktickom prevedení neutrónovej aktivačnej analýzy sa používa relatívna metóda stanovenia. Jej podstatou 

je porovnanie aktivity skúmanej vzorky s aktivitou štandardu pri dodržaní rovnakých podmienok aktivácie 

a merania. Obsah prvku vo vzorke sa potom stanoví 

š

vz
švz A

A
mm =  /III./ 

mvz – hmotnosť stanovovaného prvku vo vzorke, 
mš – hmotnosť stanovovaného prvku v štandarde, 
Avz – aktivita stanovovaného prvku vo vzorke, 
Aš – aktivita stanovovaného prvku v štandarde. 

V prípade ak faktor početnosti je rovnaký pre štandard aj pre stanovovanú vzorku, používa sa vzťah 

š

vz
švz n

n
mm =  /IV./ 

nvz – početnosť vzorky, 
nš – početnosť štandardu. 

NEUTRÓNOVÉ ZDROJE POUŽÍVANÉ V AKTIVAČNEJ ANALÝZE 

Prírodným zdrojom neutrónov je kozmické žiarenie. Neutrón je častica bez elektrického náboja. Podľa veľkosti 

energie rozdeľujeme neutróny na: 

� relativistické (E > 20 MeV), 

� veľmi rýchle (10 MeV < E < 20 MeV), 

� rýchle (0,5 MeV < E < 10 MeV), 

� stredne rýchle (1 keV < E < 500 MeV), 

� pomalé (E < 1 keV). 

Pomalé neutróny môžu byť: 

� rezonančné (E > 0,1 eV), 

� tepelné (E < 0,1 eV). 

Neutróny vznikajúce v jadrových reakciách bývajú väčšinou rýchleho charakteru. Jadrové reakcie však 

najúčinnejšie vyvolávajú pomalé neutróny.  Na spomaľovanie (moderovanie), resp. na zníženie kinetickej 

energie sa využívajú ľahké jadrá, ako napr. parafín (nasýtený alifatický uhľovodík), polyetylén, voda, olej, 

grafit a ďalšie. Energia 0,025 eV zodpovedá kinetickej energii tepelného pohybu molekúl.  

Neutróny je možné získať výlučne jadrovými reakciami, a to z rozličných zdrojov (tab. 1): 

� rádionuklidové zdroje (neutróny vznikajú reakciami typu (x, n) alebo samovoľným štiepením), 
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� urýchľovače (urýchlené častice sekundárne reagujú procesom typu (x, n), 

� jadrové reaktory (reťazová reakcia typu (n, f), kde okrem štiepnych produktov vznikajú neutróny), 

� jadrové explózie (reťazová reakcia typu (n, f), kde okrem štiepnych produktov vznikajú neutróny). 

Tabuľka 1 

Prehľad rôznych zdrojov neutrónov 

zdroj 
celkový tok 
neutrónov 

[s-1] 

približná hustota toku 
neutrónov v moderátore 

[m-2s-1] 

Ra(α)Be, 37 GBq 1,3.107 109 

252Cf, 37 GBq 4,4.109 - 

neutrónový generátor, T(d, n);  
d: 150 keV, 1 mA; T: 0,5 TBq 

5.1010 1012 

cyklotron 9Be(d, n); 
d: 8 MeV, 1 mA 

3.1013 1015 

jadrový reaktor - 1015 – 1020 

pulzný reaktor - 1020 – 1022 

puma A, 20 kt TNT (10-6 s) 4.1024 - 

puma H, 1 Mt TNT (10-6 s) 2.1027 - 

 

V neutrónovej aktivačnej analýze sa v prevažnej miere používajú tepelné neutróny (0,025 eV), ale aj neutróny 

s väčšou energiou (0,025 eV – 14 MeV). Najmohutnejším zdrojom neutrónov sú jadrové reaktory. Hustoty toku 

neutrónov v aktívnej zóne reaktorov sa pohybujú (podľa typu a výkonu reaktora) zhruba v rozmedzí  

1012 – 1020 m-2s-1 (najčastejšie asi 1016 – 1018 m-2s-1), pri výkone od 10 kW do 100 MW. V laboratórnej praxi  

sa používajú generátory alebo rádionuklidové neutrónové zdroje. Prehľad rádikonuklidových zdrojov je uvedený 

v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 

Prehľad rádionuklidových zdrojov neutrónov 

zdroj 
jadrová 
reakcia 

Q 
[MeV] T1/2 

stredná 
energia 

neutrónov 
[MeV] 

výťažok 
neutrónov pre 
1 GBq zdroja 

[104s-1] 

neutrónový 
tok 
[s-1] 

226Ra-Be 9Be(α, n)12C  1 602 r 3,6 40 1,3.104 – 1,3.106 
222Rn-Be 9Be(α, n)12C  3,82 d 3,6 40 - 
210Po-Be 9Be(α, n)12C  138,4 d 4,3 6,8 104 - 108 
227Ac-Be 9Be(α, n)12C  21,6 r - 40 - 
228Th-Be 9Be(α, n)12C  1,91 r - 54 - 
238Pu-Be 9Be(α, n)12C 5,70 86,4 r 4 7,7 - 
239Pu-Be 9Be(α, n)12C  2,44.104 r 4,5 5,4 1,6.106 – 1,6.107 
241Am-Be 9Be(α, n)12C  458 r 4 5,4 2,2.103 – 2,2.107 
242Cm-Be 9Be(α, n)12C  162,5 d 4 11 - 
244Cm-Be 9Be(α, n)12C  17,6 r 4 8 - 

88Y-Be 9Be(γ, n)24He  108,1 d 0,158 4,6 - 
124Sb-Be 9Be(γ, n)24He -1,57 60,4 d 0,024 4,3 - 
226Ra-Be 9Be(γ, n)24He  1 602 r 0,2 3,5 - 

252Cf spontánne 
štiepenia (3,1 %)  2,65 r 12.103 12.103 2,3.104 – 6,9.109 
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K získavaniu nie príliš veľkých aktivít reakciami typu (n, γ), a to predovšetkým krátkodobých rádionuklidov,  

si svoj význam stále zachovávajú laboratórne rádionuklidové zdroje. Aktivita takýchto zdrojov býva v rozmedzí 

108 až 1012 Bq. Aktivovaný objekt sa umiestňuje v blízkosti zdroja. Vzhľadom na skutočnosť, že hustota toku 

neutrónov klesá so štvorcom vzdialenosti, vo vzdialenosti r pre hustotu toku n platí 

t

N

r ∆
∆=Φ

π4

1
 /V./ 

kde ∆N/ ∆t je emisia zdroja, t. j. výťažok neutrónov. 

Experimentálne zariadenie, ktoré sa bude používať pre aktiváciu, je zhotovené na základe rádionuklidového 

neutrónového zdroja 241Am-Be parafinového bloku. Pre ožarovanie sa používajú otvory v parafínovom zdroja. 

Blok je obložený oloveným plechom pre odtienenie γ-žiarenia amerícia. V parafíne sa na jadrách vodíka 

neutróny spomaľujú a vznikajú neutróny s energiou 0,025 eV. S týmito tepelnými neutrónmi prebiehajú jadrové 

reakcie (n, γ) na jadrách s dostatočnými veľkými účinnými prierezmi. Prvky, ktoré majú veľké hodnoty 

účinného prierezu pre záchyt neutrónov a vzniknutý rádionuklid má krátku dobu polpremeny, sú vhodné pre 

aktivovanie pomocou rádionuklidových neutrónových zdrojov. Sú to napr. mangán, zlatom vanád, striebro, 

europium, dysprozium a ďalšie.  

CITLIVOSŤ METÓDY AKTIVAČNEJ ANALÝZY 

Pri prvých prácach sa pri aktivačnej analýze používali prírodné rádionuklidové zdroje ako napr. Ra-Be, ktoré 

poskytujú však relatívne malý tok neutrónov.  

Najvyššia citlivosť tejto metódy sa dosahuje pri použití jadrových reaktorov, ktoré predstavujú mohutný 

neutrónový zdroj. Hranice neutrónovej aktivačnej analýzy sú dané skutočnosťou, že vytvorený rádionuklid 

možno dokázať iba vtedy, ak má určitú minimálnu aktivitu. Aktivita vytvorená v analyzovaných vzorkách závisí 

do rôznych faktorov. Čím väčšia je hustota neutrónového toku Ф [m-2s-1], hodnota aktivačného účinného 

prierezu σakt [m
2], čas aktivácie t, tým väčšia je citlivosť aktivačnej analýzy. Na citlivosť aktivačnej analýzy 

vplýva okrem uvedených faktorov aj charakter žiarenia emitovaného získaným rádionuklidom a účinnosť 

detekčného systému, ktorým sa meria aktivita preparátu. 

Prehľad dosiahnuteľnej citlivosti aktivačnej analýzy s tepelnými neutrónmi pri ožarovaní s hustotou 1013 cm-2s-1 

počas doby 150 hodín je uvedený v tabuľke 3. V mnohých prípadoch citlivosť tejto metódy dosahuje hodnoty 

10-10 až 10-13 g.  

  Tabuľka 3 

Citlivosť aktivačnej analýzy 

prvok medza stanovenia [g] 

Eu, Dy menej než 10-13 

Mn, Co, Rh, Ag, In, Sm, Ho, Lu, Re, Ir, Au 10-12 – 10-11 

Na, Sc, V, Cu, Ga, As, Br, Kr, Pd, Sb, I 10-11 – 10-10 

La, Pr, Tb, Tm, Yb, W, Hg, Th  

Al, Cl, Ar, K, Cr, Zn, Ge, Se, Rb, Sr, Y 10-10 – 10-9 

Nb, Cd, Cs, Gd, Er, Hf, Ta, Os, U  

P, Ni, Mo, Ru, Sn, Te, Xe, Ba, Ce, Nd, Pt, Tl 10-9 – 10-8 

Mg, Si, Ca, Ti, Bi 10-8 – 10-7 

S, Fe, Zr 10-7 – 10-6 

Pb 10-6 
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

TÉMA 

Metóda neutrónovej aktivačnej analýzy 

ÚLOHA 

2. Nameranie analytickej krivky striebra po aktivácii tepelnými neutrónmi. 

3. Stanovenie obsahu striebra vo vzorke neutrónovou aktivačnou analýzou. 

POUŽITÉ CHEMIKÁLIE, RÁDIONUKLIDY, PRÍSTROJE A POMÔCKY  

Am-Be neutrónový zdroj, sada štandardov striebra 3 ks, vzorka s neznámym obsahom striebra, držiak 

z plexiskla, analytické váhy, stopky, GM detektor, skrutkovač. 

POSTUP  

1. Zostrojenie analytickej krivky striebra po aktivácii tepelnými neutrónmi 

Štandardy so známym obsahom striebra odvážime na analytických váhach a vložíme do skúmavky z plexiskla. 

Skúmavku vložíme do držiaka a opatrne pritiahneme skrutkou. Do jedného zo štyroch otvorov vložíme držiak  

až na doraz tak, aby rovina disku štandardu bola kolmo na zdroj neutrónov. Spustíme stopky a po 20 minútach 

držiak z ožarovacieho otvoru vyberieme a opäť spustíme stopky.  

Disk so štandardom vyberieme z držiaka a vložíme do otvoru podložky z plexiskla v meracom domčeku  

GM-trubice. Po ubehnutí dvoch minút zapneme meranie na merači impulzov. 

Štandard meriame po dobu 1O minút. Po nameraní celej sady štandardov zistíme početnosť pozadia tak,  

že nameriame počet impulzov po dobu 10 minút bez vzorky. Výsledky usporiadame do tabuľky: 

čas t1 doba 
ožarovania 

[min] 

čas t2 
(čas po 
začiatku 
merania) 

[min] 

hmotnosť 
štandardu 

[g] 

hmotnosť 
Ag 

[g] 

% obsah 
Ag 

N čas 
merania 

[min] 

npr 

[min-1] 

npr - 
npozadia 

[min-1] 

          

          

          

Zostrojíme graf: Závislosť početnosti impulzov štandardu od hmotnosti Ag. 

2. Stanovenie obsahu Ag vo vzorke neutrónovou aktivačnou analýzou 

Vzorku s neznámym obsahom Ag odvážime a vložíme do držiaka. Držiak so vzorkou vložíme do rovnakého 

ožarovacieho otvoru ako v predchádzajúcej časti. Dodržiavame rovnaký čas aktivácie, čas do začiatku merania 

a čas merania vzorky ako v prípade štandardov.  

Hmotnosť Ag vypočítame podľa vzťahu IV. pre všetky štandardy. Z vypočítaných hodnôt hmotností Ag vo vzorke 

vypočítame priemernú hodnotu a odhad smerodajnej odchýlky s 
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2
)( 2mm

s i −Σ=  /VI./ 

Z analytickej krivky zistíme aká hmotnosť Ag vo vzorke zodpovedá nameranej početnosti. Údaj priemernej 

hodnoty porovnávame s takto získaným údajom. 

Zostavíme tabuľku s údajmi 

hmotnosť 
vzorky 

[g] 

početnosť 
vzorky 

[min-1] 

priemerná hmotnosť Ag vo 
vzorke 

[g] 

smerodajná odchýlka 
s 

[ ± g] 

obsah Ag vo 
vzorke 

[%] 

     

 

KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Napíšte úplné rovnice aktivácie pre oba v prírode sa vyskytujúce stabilné izotopy striebra 

prítomné vo vašej vzorke Ag2SO4. Využite údaje v tabuľke: 

izotop 
zastúpenie v prvku 

(% atom.) typ premeny 
doba polpremeny  

T1/2 
účinný prierez σ 

[10-28m2] 
107Ag 51,35 stabilný - 45 

108Ag - β- 2,4 min - 

109Ag 48,65 stabilný - 84 

110Ag - β- 24 sek - 

 

2. Nech doba aktivácie vzorky je T, 2T, 3T, 4T, 7T a 10T. Akú hodnotu (%) z nasýtenej aktivity  

pre uvedené doby môžete dosiahnuť? Nakreslite graf A = f(k.T). 

 

3. Ak vzorku Ag2SO4 aktivujete 24 minút, aký je pomer aktivít 108Ag a 110Ag 

o v okamihu po ukončení aktivácie t2 = 0 

o po uplynutí 1 minúty t2 = 1 min 

o po uplynutí 4 minút t2 = 4 min 

 

4. Ako dlho sa musí aktivovať vzorka (čas v jednotkách doby polpremeny aktivovaného prvku),  

aby sa mohol použiť vzťah II.? 

 

5. Podľa ktorých fyzikálnych veličín sa dajú z tabuľkových údajov porovnať medze stanovenia 

prvkov metódou neutrónovej aktivačnej analýzy? 

 


