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Jak bylo objeveno spontánní štěpení 

Vobecký M iloslav 

Ústav analytické chemie AVČR, v. v. i.. Veveří 97. 602 00 Brno 
vobeckv (gbiomed.cas.cz 

Spontánní štěpení je pro řadu aktinidních a transaktinidních nuklidů, vedle emise částice alfa. 
charakteristickým druhem radioaktivní přeměny (rozpadu). Objevili jej před sedmdesáti lety 
u tehdy známých aktinidních prvků uranu a thoria K. A. Petržak a G. N. F le rov 1 "Spon tánn í 
štěpení některých radionuklidů se stalo mj. základem významné aplikace jakou je např. fissi-
on-track metoda datování nebo vysoká hodnota emise štěpných neutronu radionuklidu ~"Cf 

yy 1 1 
(2,3 . 10 g 1 . s ). 

což přispělo k obohacení radionuklidových neutronových zdrojů o nový 
intenzivní zdroj. Naopak z nezanedbatelné hodnoty emise neutronů 24(,Pu (920 g"1 . s"1) vyply-
nulo nezbytné omezení přítomnosti tohoto izotopu při výrobě tzv. vojenského plutonia 2?9Pu. 
V polovině roku 1940 ukončili, postgraduální student profesora I. V. Kurčatova Petržak a 
mladý fyzik Flerov působící již během studia od roku 1937 v Kurčatovově laboratoři, práci na 
objevu spontánního štěpení uranu, do té doby neznámého druhu radioaktivního rozpadu. 
Zprávu o jejich objevu předložil Akademii věd Sovětského svazu dne 14. června 1940 aka-
demik V. G. Chlopin1 (Obr. 1). Akademik A. F. Ioffe, ředitel leningradského Fyzikálně-tech-
nického ústavu Akademie věd (FIZTECH), odeslal telegraficky zprávu o tomto objevu 
v rozsahu pěti vět nazvanou Spontaneous Fission of Uranium editorovi redakce Physical Re-
view" (Obr. 2). Tento objev se tehdy zařadil k posledním veřejně publikovaným poznatkům, 
které souvisely a navazovaly na o rok dříve L. Meitnerovou a O. R. Frischem formulovanou 
fyzikální interpretaci jaderné reakce neutrony indukovaného štěpení atomového jádra uranu a 
thoria3'4, jakými byly např. odpověď na možnost realizace řetězového štěpení uranu5'6 nebo o • >"7 8 objev následné emise zpožděných neutronů provázející proces štěpení ' . 

Mimořádně vysoká hodnota energie uvolněné štěpnou reakcí vyvolala v Německu již v dubnu 
a v létě 1939 porady v armádním zbrojním úřadu za účasti některých německých fyziků, kde 
bylo tehdy rozhodnuto o zahájení prací na využití štěpení atomového jádra. V USA Enrico 
Fermi v březnu 1939 informoval ministerstvo válečného námořnictva o možnosti vývoje ato-
mové bomby. Tehdy na počátku druhé světové války vědci ve Spojených státech, především 
emigranti z Evropy (např. Szilard. Fermi, Teller, Weiskopf). varovali před možným vojen-
ským zneužitím štěpení uranu Německem a navrhovali další poznatky tohoto zaměření ne-
publikovat. Szilardovi se podařilo ve věci vojenské aplikace štěpení uranu připravit a doručit 
informaci pro prezidenta F. D. Roosevelta prostřednictvím dopisu podepsaného Albertem 
Einsteinem, datovaným dnem 2. srpna 1939. V Evropě profesor F. Joliot-Curie v květnu 1940 
svěřil před postupující německou armádou přepravu 185 kg těžké vody (tehdejší veškerá ev-
ropská zásoba) do Anglie Halbanovi a Kowarskému.Ti s Joliotem studovali podmínky řetězo-
vého štěpení uranu a během války pak působili v britském jaderném výzkumu. Tyto právě 
zmiňované události připomínají dění spojené s objevem štěpení uranu v podmínkách počátku 
druhé světové války (po okupaci CSR, přepadení Polska, Belgie, Holandska a následujících 
expanzivních krocích nacistického Německa), kdy se Petržak a Flerov mohli ještě věnovat 
experimentálnímu dukazu jevu spontánního štěpení. 
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ťorapte* Itendus (Doklady) de PAradémie des Science« de l 'URSS 
1040. Volume XXVIII. .V B 

PHYSIK 

ÜBER DIE SPONTANE TEILUNG VON URAN 

Von K. A. PKTRZIIAK und U. FLEROV 

(Vorgelegt von V. G. hlilupin, Mitglied der Akademie, den 14. V I . 1940) 

N. Bobr und Willer haben auf die Möglichkeit der spontanen Teilung 
von Uran mit einer Halbperiode des Zerfall» in der Höhe von 10" Jahren 
hingewiesen. Libby's Versuche ergaben einen Grenzwert Tür die Halbperiode 
einer spontanen Teilung von 10" Jahren. 

Wir untersuchten dieses l'roblem mittels einer Ionisationskammer 
in Gestalt eines flachen mehrschichtigen Kondensators, dessen 15 Plat ten 
eine Gesammtoberfläche von 1000 cm' hat ten. Die Entfernung zwischen 
ihnen betrug je 3 mm; sie wurden mit einer Schicht bedeckt, welche auf 
je 1 cnrlO—20 1115 U , 0 , enthielt. Die Spannung in der Kammer betrug 
360 Volt. Um eine Überlagerung von Inipulsen zu vermeiden, welche durch 
vereinzelte a-Teilchen hervorgerufen werden konnten, wurde der ersten 
Lampe des linearen Verstärkers ein Widerstand von 10S<J vorgeschaltet. Die 
Kapazität des Übergangs von der ersten Lampe zur zweiten betrug 10 cm 
und der gesammte Verstärkungskoeffizient—10' Einheiten. 

Während der Regulierung les Verstärkers zwecks Registration der Uran-
bruchstückc wurde eine geringe Anzahl von spontanen Impulsen (ti je 1 Stunde) 
in Abwesenheit einer Neutronenquelle beobachtet. Dies entspricht dem Mit-
telwert aus 3<X> Impulsen, die in 3 Kammern von gleichem Typus gezählt 
worden waren. 

Die Entstehung von spontanen Impulsen könnte man auf 4 Ursachen 
zurückführen: 1) Einwirkung von äusseren Schwingungen lies Verstär-
kers; 2) Überlagerung von durch vereinzelte a-Teilchen hervorgerufenen 
Impulsen; 3) Eintreten von Gasverstärkung in der Ionisationskammer; 
4) zufällige Entladungen an der Uberfläche des Uranoxyds. 

Sondervcrsuche haben gezeigt, das» keine von diesen Ursachen zur 
Erklärung des beobachteten Effekts dienen kann. Wurde auf die Platten kein 
Uranoxyd aufgetragen, so gab die Kammer im Laufe von 5 Stunden nicht 
einen spontanen Impuls. Eine geringe Anzahl wurde in einer Kammer beobach-
tet, deren Platten mit ThO, bedeckt waren, und /.war nur 4 im Laufe von 
10 Stunden. Bei Verwendung von U,Og änderte die Einführung der Emanation 
des Thoriums in keiner Weise die Anzahl dieser Impulse, obgleich der von 
den a-Teilchen der Zerfallprodukte dieser Emanation erzeugte lonisations-
strom zweimal stärker war, als der von U , 0 , erzeugte. Und weiter: wurile 
auf Bronzefolie eine 11» starke Schicht von U , 0 , aufgetragen, so verminderten 
sich sowohl die Anzahl, als auch die Intensität der spontanen Impulse; 
genau den gleichen Effekt riefen die Uransplitter hervor, welche durch Neut-
ronen aus der Ampulle ( R n - f B e ) erzeugt worden waren. Dasselbe Mengen-
verhältniss besieht auch in liezug auf die Intensitätsverteilung zwischen 
den spontanen Impulsen und den durch Neutronen erzeugten. Dies folgt 
aus Versuchen, bei denen die Abhängigkeit der Anzahl der Impulse von 
der Verschiebung des Netzes in der Lampe des Systems ermittelt wurde. 

Auf Grund dieser Versuche kann gefolgert werden, dass die beobachteten 
spontanen Impulse den durch Teilung von Uran erzeugten Bruchstücken 
zuzuschreiben sind. Letztere können durch kosmische Neutronen erzeugt 
werden. Die gegenwärtig vorliegenden Versuchsergebnisse lassen diese 
Deutung als wenig wahrscheinlich erscheinen. Dem beobachteten Effekt der 
spontanen Abfälle entspricht ein Slrom von 5 Neutronen je Sekunde über 
1 ern, wenn die Schnittfläche fi irdie Teilung des Urankerns mittels Neutronen 
zu 3 x l O - 2 1 ein' angenommen wird. 

Schliesslich wurden Sonderversuche angestellt, um die Möglichkeit einer 
spontanen Teilung der Zerfallprodukte erster Ordnung des Urans zu untersu-
chen; hierbei enthielt die U.O,-Schicht 12 Mal mehr U X i , als der Uran selbst. 
Eine Verstärkung des Effekts war aber nicht zu bemerken. 

Somit ist die spontane Teilung einem der nicht erregten Isotopen des 
Urans zuzuschreiben. 

Institut für Railiuinforschung iler KincceanRen 

Akademie der Wissenschaften der U d S S R . den tr> VI 1U40 
Phvsikal-technisches Institut. 

Leningrad. 

Obr. 1 Sdělení objevu spontánního štěpení předložené Akademii věd SSSR akademikem 
V. G. Chlopinem 
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Spontaneous Fission of Uranium 

With 15 plates ionization chambers adjusted for detec-
tion of uranium fission products we observed 6 pulses per 
hour which we ascribe to spontaneous fission of uranium. 
A series of control experiments seem to exclude other pos-
sible explanations. Energy of pulses and absorption proper-
ties coincide with fission products of uranium bombarded 
by neutrons. No pulses were found with UX and Th . 
Mean lifetime of uranium follows ten to sixteen or 
seventeen years. 

F l e r o v 
P e t r j a k 

Physico Technical Institute (F). 
Radium Institute (P). 

Leningrad. U. S. S. R.. 
June 14. 1940 (by cable). 

Obr. 2 Stručné sdělení objevu spontánního štěpení editorovi Physical Review 

Kurčatovův úkol 
O úkolu jaký Petržakovi a Flerovovi tehdy uložil profesor I. V. Kurčatov a na jaké problémy 
již na počátku práce při testování vybudované aparatury narazili, jak s nimi za vedení Kurča-
tova zápasili, jakým směrem pokračovali a k jakému výsledku nakonec dospěli se pokusím 
popsat podle vyprávění obou autorů, které jsem měl možnost vyslechnout před třiceti lety 
během společenského programu při odborném jednání (Symposium on the Synthesis and Pro-
perties of New Elements) pořádaném pod záštitou IUPAC ve Spojeném ústavu jaderných vý-
zkumů (SÚJV) Dubna ve dnech 23.-27. 9. 1980, na něž se mě tehdy podařilo vycestovat pou-
ze díky osobnímu pozvání akademika G. N. Flerova (Obr. 3). 

Bezprostředně po objevu štěpení uranu3'4 na jaře roku 1939 uložil profesor Kurčatov Petrža-
kovi a Flerovovi studovat proces štěpení uranu v závislosti na energii bombardujících neutro-
nů. K řešení tohoto zadání použili ionizační komoru a registrační elektroniku vlastní výroby. 
Terčová plocha tenké vrstvy uranu (10-20 mg U30g/cm2) činila celkem 1000 cm2. 

Jejich aparatura registrovala od U^Og nízkou ale reprodukovatelnou odezvu štěpných trosek 
(6 imp/chod.), přičemž po odstranění uranu tento efekt nebyl vůbec registrován. K vyloučení 
eventuálního vlivu různých zdrojů používaných v RIAN (Ústav radia Akademie věd), kde na 
Petržakově působišti experimentovali, přestěhovali aparaturu do FIZTECH, ale tam všechna 
opakovaná měření poskytla stejné výsledky. Poté zbývalo ještě vyloučit možnost původu im-
pulsů štěpených trosek interakcí uranu s kosmickým zářením. K tomuto účelu se zaměřili na 
potlačení účinku kosmického záření opakováním již provedených měření v podzemí. Vhod-
ným pracovištěm se ukázala stanice moskevské podzemní dráhy Dinamo, která se nachází 
v hloubce padesáti metrů. Ale ani zde těch impulsů od štěpných trosek neubylo. Autoři při 
vyprávění během symposia neopomněli vzpomenout na dnes úsměvnou překážku kolem pře-
pravy aparatury osobní železniční dopravou z Leningradu do Moskvy, kdy na jejich aparaturu 
měla přijít řada až za tři měsíce. Akademik Ioffe se v této věci obrátil dopisem na lidového 
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komisare dopravy (ministra dopravy), jeho odpověď jim umožnila bez otálení potřebnou pře-
pravu i podmínky pro jejich činnost v podzemí moskevského metra. Měření prováděli v noci 
po skončení provozu elektrických zařízení metra. Opakovaná měření vyloučila eventuální 
účast kosmického záření na indukci štěpení uranu. Kurčatovovo původní zadání sice splněno 
nebylo, ale za jeho trvalé podpory a pozornosti objevili spontánní štěpení uranu a u thoria 
jejich měření ukázalo na jeho nižší pravděpodobnost spontánního štěpení než u uranu1. Dne 

i 
14. června 1940 kdy byl tento objev oznámen " vstoupila německá vojska do Paříže. Poté se 
Petržak věnoval zpracování kandidátské disertační práce, Flerov s Rusinovem při studiu mož-
nosti řetězového štěpení uranu9 zjistili pro počet neutronů uvolněných v aktu štěpení hodnotu 
3±1, což bylo v souladu s dříve publikovanými výsledky5 

Obr. 3 Účastníci Internatioal Symposium on the Synthesis and Prperties of New Elements 
SÚJV Dubna, 1980. V první řadě čtvrtý zleva A. K. Petržak, pátý G. N. Flerov. 
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Válečná léta, účast objevitelů na vývoji atomové bomby 
Německé přepadení Sovětského svazu 22. června 1941 přerušilo jak Petržakovu práci nad 
disertací, tak Flerovovy badatelské aktivity. Flerov byl zařazen k vojenskému letectvu a od-
velen do vojenské letecké akademie. Jeho pozornosti však ani v této situaci neuniklo, že na-
stala náhlá publikační odmlka do té doby četných sdělení o výzkumu jaderného štěpení, což 
ho vedlo k domněnce o zahájení utajování pokračujícího výzkumu za účelem vojenské apli-
kace. Tato oblast výzkumu se tehdy stala v USA, Anglii, Kanadě, Německu a posléze i 
v SSSR na dlouhá léta mimořádně utajovanou. V prosinci 1941 poukázal na konferenci 
v Kazani (kam byly evakuovány ústavy Akademie věd) jíž se mj. účastnili akademici A. F. 
Ioffe a P. L. Kapica, na nezbytnost výzkumu řetězových jaderných reakcí indukovaných ne-
utrony, přičemž nastínil řešení základních problémů. Posléze se v roce 1942 poručík Flerov 
obrací na Státní výbor obrany s návrhem na okamžité zahájení vývoje atomového zbraňového 
systému. Je to podobná aktivita jakou nezávisle v USA vyvíjel maďarský fyzik Leo Szilard 
v roce 1939. Poručíci Petržak a Flerov byli během roku 1942 demobilisováni s určením pro 
práci v Akademii věd v Kazani, kde Petržak v listopadu obhájil kandidátskou disertační práci. 
V únoru 1943 Státní výbor obrany pověřil vedením úkolu vývoje atomové bomby profesora 
Kurčatova a k realizaci tohoto úkolu v dubnu téhož roku byla založena Laboratoř č. 2 Aka-
demie věd SSSR. G. N. Flerov v počáteční struktuře Laboratoře č. 2 vedl sektor 7 - výzkum 
fyziky rychlých neutronů. Spolu s V. A. Davidenkem experimentálně prokázali správnost 
teorie kinetiky neutronů v heterogenním uspořádání vypracované I. I. Gurevičem a I. Ja. Po-
merančukem, podílel se dále na řešení vědeckých a konstrukčních úloh budování uran-gra-
fitového reaktoru a konstrukce bomby. Jako vynikajícímu a zkušenému experimentátorovi 
svěřil Kurčatov Flerovovi před první zkouškou atomové bomby (1949) kontrolu nadkritič-
nosti celého štěpného souboru. K tomu mu s Ju. B. Charitonem doporučili spolupracovníky 
Ju. S. Zamjatnina a D. P. Širšova10. 

G. N. Flerov a K. A. Petržak 
Co měli tito dva žáci profesora Kurčatova společného byly především jejich intelektuální 
předpoklady a nástup k universitnímu vzdělání. 

Konstantin Antonovič Petržak (1907-1998) pracoval od 12 let jako malíř skla a porcelánu. 
Roku 1928 jej závodní výbor pracujících doporučil k přijetí do přípravného oddělení ke studiu 
na Leningradské státní universitě, kde pak od března 1931studoval radiologii. Vedoucím Petr-
žakova zadání diplomní práce „Stanovení rozpadové konstanty 23::Th" byl v roce 1935 určen 
profesor Kurčatov. Tato práce odměněná ve Všesvazové soutěži mladých vědců upoutala 
v roce 1937 pozornost manželů I. a F. Joliot - Curieových během jejich návštěvy lenigrad-
ských pracovišť. V listopadu 1942 obhájil v Kazani kandidátskou disertační práci, vědeckou 
hodnost doktora věd obhájil v roce 1948. Za objev spontánního štěpení obdržel spolu s G. N. 
Flerovem v roce 1946 Stalinovu cenu, posléze řády a vyznamenání. Vedle vědeckého oddě-
lení, které založil v RIAN (1946), rozvíjel vědeckopedagogickou činnost v Leningradském 
technologickém institutu, kde vybudoval oddělení jaderné fyziky. 

Georgij Nikolajevič Flerov (1913-1990) se narodil v Roštově na Donu, kde od roku 1929 po 
absolvování školy pracoval v místním železničním depu jako pomocný dělník, mazač a elek-
trikář, v roce 1931 odešel do leningradského závodu Rudý Putilovec, kde ho roku 1933 výbor 
pracujících doporučil ke studiu na Lenuingradském polytechnickém institutu. Diplomní práci 
v oboru jaderné fyziky vypracoval pod vedením profesora Kurčatova. Po aktivní účasti na 
vývoji sovětské atomové bomby se věnoval studiu štěpných složek kosmického záření, z jeho 
iniciativy a pod jeho vedením byly vypracovány metody a vyvinuta zařízení k neutronové 
karotáži ložisek nafty. Od roku 1953 se orientoval na studium procesů vedoucích k syntéze 
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nových transaktinidních prvků jadernými reakcemi urychlených mnohonásobně nabitých ja-
der těžších prvků. Ve SÚJV Dubna vybudoval Laboratoř jaderných reakcí, která v této oblasti 
zaujímá významné postavení. Věnoval se rovněž hledání pozůstatků supertěžkých prvků 
v přírodě. G. N. Flerov byl v roce 1953 zvolen členem korespondentem Akademie věd SSSR. 
akademikem roku 1968. Dále byl členem Dánské královské akademie věd, řada zahraničních 
univerzit mu udělila čestný doktorát včetně ČVUT v Praze. Obdržel též řadu sovětských řádů 
a vyznamenání. 

Ač byl objev spontánního štěpení publikován v renomovaných a tehdy dostupných periodi-
kách nevyvolal tehdy odpovídající odezvu. V Table of Isotopes, přinášejících aktuální data o 
jaderných vlastnostech nuklidů, publikovaných v periodiku Reviews of Modern Physics již od 
roku 1940" nacházíme data o spontánním štěpení radionuklidů teprve v tabulce publikované 
v roce 195312. 

1. Petrzhak K. A. Flerov G. N„ Comptes Rendus Acad. Sci. URSS, 28( 1940)500 
2. Flerov, Petrjak, Phys. Rev., 58(1940)89 
3. Meitner L.. Frisch O. R„ Nature, 143( 1939)239 
4. Frisch O., Nature, 143( 1939)276 
5. Halban H„ Joliot F„ Kowarski L„ Nature, 143(1939)470 
6. Szilard L„ Zinn W.H., Phys. Rev., 55( 1939)799 
7. Roberts R. B.. Meyer R. Č .Wang P., Phys. Rev., 55( 1939)510 
8. Roberts R. B.. Hafstad L.R., Meyer R.C., Wang P.. Rev. 55( 1939)664 
9. Rusinov L„ Flerov G.N., Izv. AN SSSR. ser.fiz.. 4(1940)311 
10. Golovin I. N., Ponomarev-Stepnoj N. N., Sokolovskij L. L., Atomnaja Energija. 86( 1999)247 
11. Livingood J. J.. Seaborg G. T.. Revs Modern Phys., 12( 1940)30 
12. Hollander J. M. Perlman I.. Seabog G. T., Revs. Modern Phys., 25( 1953)469 

How are observed spontaneous fission 

Vobecký Miloslav 

Institute of Analytical Chemistry of the ASCR.v.v.i., Veveří 97, 620 00 Brno, Czech Republic 
vobecky@biomed.cas.cz 

A brief contribution commemorates the discovery of one of the modes (types) of radioacive transformation (de-
cay). Experimental evidence of spontaneous fission was announced in June 14, 1940 by young Russian physicits 
Konstantin A. Petrzhak and Georgii N. Flerov. 
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Úloha neutronové aktivační analýzy v chemické metrologii 
v 7 2 Kučera Jan ' 

'Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež 
2Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Řež 

Úvod 
Neutronová aktivační analýza (NAA) má pro své mnohé výhody1 nezastupitelné místo 
v chemické metrologii pro zabezpečení jakosti výsledků stanovení stopových koncentrací 
prvků a zejména při přípravě referenčních materiálů (RM) chemického složení. Vzhledem 
k vyššímu potenciálu pro správnost než jiné analytické metody, zejména při stanovení prvků 
ve stopových a ultrastopových koncentracích, byla NAA dlouho označována jako „refe-
renční", „arbitrážní" nebo „nezávislá" analytická metoda. Nedávno byl NAA přiznán statut 
primární měřicí metody. Lze tedy očekávat, že úloha NAA v chemické metrologii se stane 
ještě významnější. 

NAA jako pr imární měřicí metoda 
Metrologie je v mezinárodním měřítku řízena řadou institucí, jejichž hierarchie je znázorněna 
na Obr. 1. Na Obr. 2 je uveden seznam odborných komisí ustavených Mezinárodním výborem 
pro váhy a míry (International Committee for Weights and Measures, Comité international 

CIPM Consultative Committees 

for Electricity and Magnetism 
(CCEM) 

for Photometry and Radiometry 
(CCPR) 

for Thermometry (CCT) 

for Length (CCL) 

for Time and Frequency (CCTF) 

for Ionizing Radiation (CCRI) 

for Units (CCU) 

for Mass and Related Quantities 
(CCM) 

for Amount of Substance 
(CCQM) 

)br. 2 Seznam odborných komisí 
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des poids et measures - CIPM), jejichž úkolem je posuzovat pokroky v jednotlivých vědních 
oborech, které přímo ovlivňují metrologii a připravovat doporučení k diskusi na úrovni CIPM, 
plánovat a provádět klíčová porovnání národních měřicích standardů a navrhovat CIPM smě-
ry vědecké práce v laboratořích Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (International Bureau 
of Weights and Measures, Bureau international des poids et measures - BIPM). Oblast che-
mické metrologii zajišťuje odborná komise pro látkové množství (Consultative Committe for 
Amount of Substance, Comité consultatif pour la quantité de matiěre - CCQM), která byla 
založena jako jedna z posledních komisí, teprve v r. 1993. 

9 'j 
CCQM definuje primární měřicí metodu následovně"'": Primární metoda měření je taková 
metoda, jež má nejvyšší metrologické vlastnosti, jejíž provedení může být kompletně popsáno 
a pochopeno a pro níž může být napsána kompletní specifikace nejistot v jednotkách SI. Roz-
lišují se dva druhy primárních měřicích metod: 

- Přímá primární metoda: měří hodnotu neznámé veličiny bez referenčního standardu 
téže veličiny. 

- Poměrná primární metoda: měří hodnotu poměru neznámé veličiny ke standardu téže 
veličiny; její postup musí být kompletně popsán měřicím vztahem. 

Do roku 2008 CCQM ustanovila jako potencionálně primární metody měření hmotnostní 
spektrometrii s izotopovým zřeďováním (IDMS), coulometrii gravimetrii, titrimetrii a stano-
vení snížení bodu mrznutí. Z pěti uvedených metod umožňuje stanovení stopových koncent-
rací prvků ve složitých matricích jedině metoda IDMS, v provedení hmotnostní spektrometrie 
s indukčně vázaným plazmatem s izotopovým zřeďováním (ED-ICPMS). Stejné možnosti 
nabízí i metoda NAA. Proto navrhli CCQM uznání NAA jako primární měřicí metody již v r. 
2000 Bode, Fernandes a Greenberg. Ačkoliv jejich úsilí dosud nevyústilo v konečné doporu-
čení, CCQM se rozhodla uvažovat o NAA jako o primární měřicí metodě4'5. 

Pro návrh uznání NAA přeformulovali výše uvedené požadavky na primární měřicí metodu 
takto: 

- Postup metody musí být plně chápán a popsán měřicím vztahem; 

- Kompletní specifikace nejistot může být vyjádřena v jednotkách SI nebo bezrozměr-
ných poměrech; 

- Metoda má nejvyšší metrologické vlastnosti. 

Splnění prvních dvou požadavků vyplývá z principu a dobrých teoretických základů NAA a je 
snadnou záležitostí při použití relativní (komparátorové) metody standardizace, neexistují 
však žádná objektivní kritéria pro posouzení, že metoda má nejvyšší metrologické vlastnosti. 

Měřicí postup NAA může být popsán několika způsoby, z nichž je pro metrologické účely 
nejvhodnější vztah (1): 

Aq vz 
mvz = mst —'—RqRqRqRz — blank (1) 

A0,st 

kde mvz = hmotnost prvku v neznámém vzorku; m s U Í = hmotnost prvku ve standardu (kom-
parátoru); Rq = poměr izotopového zastoupení prvku ve vzorku a standardu; Rq = poměr 
fluence neutronů ve vzorku a standardu (zahrnuje pokles hustoty toku, samoabsorpci a rozptyl 
neutronů); = poměr efektivního účinného průřezů, liší-li se spektrum neutronů ve vzorku 
a standardu; R£ = poměr účinnosti měření pro vzorek a standard (zahrnuje geometrii měření a 
samostínění záření gama) a 
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AC e 1" 
A> = ( l - e ^ ) ( l ~ e ^ ) f p f l ' c ( 2 ) 

kde počet impulzů za jednotku času korigovaný na rozpad; Cx = čistý počet impulzů 

v píku záření gama korigovaný na jaderné interference; A- = přeměnová konstanta; f j = doba 

rozpadu; tc= skutečná doba měření (life time); řř = doba ozařování; / „ = korekce na efekt 

nakupení impulzů; f/tc= korekce na skutečnou dobu měření. Stojí za zmínku, že všechny 
hodnoty R jsou normálně velmi blízké hodnotě 1 (nebo se dají velmi přesně stanovit či vypo-
čítat) a všechny jednotky jsou buď jednotkami SI nebo bezrozměrné poměry. Protože všechny 
jednotky jsou jednotky SI, specifikace nejistot může být vyjádřena v těchto jednotkách (nebo 
jejich poměrech). 

Všechny zdroje nejistot v NAA mohou být úplně vyhodnoceny, jak ukázali autoři prací6'7. 
Jedním z nich7 byl i autor tohoto článku, což lze považovat za jeho příspěvek k uznání NAA 
jako primární měřicí metody. 

Důkaz nejvyšších metrologických vlastností metody NAA navrhl Greenberg provést rozbo-
rem výsledků NAA a již dříve uznané primární měřicí metody ID-ICPMS v rámci „klíčových 
porovnání" organizovaných CCQM. Obě metody vykazovaly stejně kvalitní výsledky 
z hlediska správnosti i nejistot dosažených hodnot a tak byl naplněn i třetí požadavek k uznání 
NAA jako primární měřicí metody4. 

Princip interní verifikace výsledků NAA 
Možnost stanovení daného prvku použitím několika neutrony indukovaných jaderných reakcí 
s jeho izotopy vytváří další speciální výhodu NAA, která nemá analogii u jiných analytických 
metod. Protože tato výhoda je základem unikátní vlastnosti NAA verifikovat výsledky, které 
NAA produkuje, Byrne a Kučera nazvali tento speciální rys principem interní verifikace8'9. 
Základní prvky principu interní verifikace jsou ukázány na obr. 3. Primárním zdrojem nezá-
vislosti analytických dat je izotopový princip NAA, tj. aktivace různých izotopů jednoho prv-
ku reakcí (n,y) a možnost využití různých, opět nezávislých, jaderných reakcí, např. (n,y), 
(n,p), (n,a), (n,2n), (n,f) jednoho izotopu. Bylo ukázáno8, že více jak 25 prvků často stanovo-
vaných v biologických a environmentálních vzorcích může být stanoveno nejméně dvěmi 
nezávislými reakcemi za vzniku radionuklidů emitujících záření gama. Kromě nepochybné 
nezávislosti analytických dat zjištěných NAA s využitím různých jaderných reakcí, existují 
v NAA i další složky nezávislosti. Interní nezávislé cesty k analytické informaci mohou být 
v NAA získány následujícími přístupy: 

a) použitím různých postupů NAA, zejména nedestrukční, tzv. instrumentální NAA 
(IN A A) a radiochemickou NAA (RNAA); 

b) použitím selektivní aktivace tepelnými, epithermálními a rychlými neutrony (postupně 
TNAA, ENAA, FNAA); 

c) použitím různých postupů měření indukované radioaktivity (a-, y-spektrometrie a 
spektrometrie záření X, spektrometrie záření y s potlačením Comptonova kontinua, y-
y nebo (3-y koincidenční měření, měření záření P a Cerenkovova záření, měření zpož-
děných neutronů a štěpných trosek u štěpitelných materiálů); 

d) kombinací výše uvedených metod a postupů. 
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Pre-irradiation 
chemical separation 

Selective neutron irradiation 
(TNAA, ENAA, FNAA) 
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Obr. 3 Blokový diagram strategií interní verifikace výsledků NAA 

V Tab. 1 jsou ukázány příklady interní verifikace při analýze referenčního materiálu NIST 
SRM 1633a Coal Fly Ash. 

Tab. 1 Výsledky stanovení TI, U a I v NIST SRM 1633a Coal Fly Ash s použitím principu 
interní verifikace10 

Prvek (jednotka) Jaderná reakce NAA mode Tato práce Hodnota NIST 

T1 (ng-g1) 203Tl(n,2n)202Tl RNAAa 5,70 ± 0,57 5,7 ± 0,2 
203Tl(n,y)204Tl RNAAb 5,58 ±0 ,25 
203Tl(n,y)204Tl RNAAC 5,41 ±0 ,67 
203Tl(n,y)204Tl RNAAd 5,80 ± 1,14 

U (ng-g 1') 238U(n,y,p.)239Np INAA 10,4 ± 0,3 10,2 ±0 ,1 
238U(n,f)131I RNAA 10,3 ± 0,4 

I (M-g-g') 127I(n,y)128I INAAe 0,47 (2) -

127I(n,y)128I RNAA f 0,441 ±0 ,043 
127I(n,2n)126I RNAAg 0,446 ± 0,025 

a: měření záření y 202T1; b: měření záření X (Hg) 204T1; c: LSC 204T1; d: měření Čerenkovova 
záření 204T1;e: předaktivační separace; f: tavení s KOH; s: spalování s kyslíkem 
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Obr. 4 Interní verifikace výsledků stanovení Se v erytrocytech metodou ENAA s využitím 
dvou nezávislých jaderných reakcí10. 

Příklad interní verifikace výsledků stanovení Se v erytrocytech metodou INAA s využitím 
dvou nezávislých jaderných reakcí 74Se(n,y)7?Se a 76Se(n,y)77mSe je uveden na Obr. 4. 

Použití strategií a) - d) a různých reakcí izotopů nebo různých reakcí jednoho izotopu zajišťu-
je, že možné chyby, vůči nimž není ani metoda NAA zcela imunní se u alternativních postupů 
NAA nebudou opakovat, budou minimalizovány nebo budou jiné. le možno konstatovat, že 
stanovení prvku (jeho izotopů) metodou NAA s využitím různých reakcí s neutrony a dalších 
možností interní verifikace podle obr. 3 zvyšuje v případě shody věrohodnost výsledků NAA. 

Použití NAA při přípravě referenčních materiálů chemického složení 
Metoda NAA má nezastupitelnou úlohu při přípravě referenčních materiálů (RM) pro svoje 
výhodné vlastnosti, což si již dříve uvědomovala řada autorů a institucí. Při testování homo-
genity se uplatňuje zejména INAA vzhledem k možnosti dosažení malých nejistot pro velké 
množství prvků na různých koncentračních úrovních, od jednotek procent až po koncentrace 
na úrovni sub-pg-g Při certifikaci látkového množství prvků přítomných ve stopových až 
ultrastopových koncentrací hraje důležitou roli jak INAA, tak RNAA, zejména pro velmi níz-
ké meze detekce mnoha prvků, malé nejistoty a vysokou správnost stanovení, což souvisí 
např. s praktickou nepřítomností blanku a možností stanovit výtěžek separace v RNAA něko-
lika způsoby a nezávislým principem analýzy v porovnání s jinými analytickými metodami. 
Podíl NAA při certifikaci koncentrací prvků v RM vyrobených nejvýznamnějšími producenty 
proto vždy převyšoval podíl jiných analytických metod11. Z těchto důvodů se autor často po-
dílel na testování homogenity a certifikačních analýzách hlavně environmentálních a biolo-
gických RM. Jednalo se o testování homogenity a certifikaci celkem 15 československých 
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nebo českých RM, certifikační analýzy 4 polských RM, 10 RM International Atomic Energy 
Agency (IAEA), 2 RM připravených v Institute of Reference Materials and Measurements 
(IRMM) a 7 RM amerického National Institute of Standards and Technology (NIST). Přehled 
a podrobnosti těchto aktivit jsou uvedeny v práci12. Příklad nedávno provedeného stanovení 
velmi nízkých koncetrací V a Ni metodou RNAA 1 ' v novém NIST SRM 1577c Bovine Liver 
je uveden v tabulce 2. 

Tab. 2 Výsledky RNAA pro V a Ni v novém NIST SRM 1577a Bovine Liver 

Prvek, ng-g 1 V Ni 

Tato práce3 8,4 ± 1,0 44,0 ± 6,4 

Hodnota NIST 8,17 ±0 ,66 44,5 ± 9,2 
a - kombinovaná nejistota (faktor rozšíření k=l ) 

V tomto případě umožnila kombinace výsledků RNAA s hodnotami dosaženými v NIST me-
todou ICP-MS stanovit certifikované hodnoty pro oba prvky. V jiných případech přispěl autor 
k certifikačním analýzám stanovením až 35 prvků kombinací metod INAA a RNAA12. 

NAA při detekci chyb 
Celá řada případů, kdy metoda NAA, díky svému vyššímu potenciálu pro správnost 
v porovnání s jinými analytickými metodami, přispěla k odhalení chybných výsledků analýz 
nebo i několika chybně certifikovaných hodnot v RM je uvedena v monografii11. Nejznáměj-
šími případy odhalení chybně certifikovaných hodnot RM v laboratoři autora jsou uvedeny 
v tabulkách 3 a 4. V nich jsou uvedeny původně přiřazené hodnoty, výsledky dosažené 
v laboratoři autora a nově stanovené certifikované hodnoty. 

Tab. 3 Porovnání původních a nových hodnot pro Cu a Mn v IAEA RM A-11 Milk Pow-
der12 

Prvek, jednotka Původní hodnota IAEA Tato práce Nová hodnota IAEA 

Cu, ng-g1 838 ± 4 5 0 400 ± 20 378 ± 3 1 

Mn, ng-g ' 377 ± 177 258 ± 14 257 ± 6 

Tab. 4 Porovnání původních a nových hodnot pro V a Mn v NIST SRM 1648 Urban Par-
ticulate Matter12 

Prvek, jednotka Původní hodnota NIST" Tato práce Nová hodnota NISTa 

Mn, ng-g"1 (860) 768 ± 18 786 ± 17 

V, ng-g'1 140 ± 3 128 ± 4 127 ± 7 
J-hodnoty NIST s nejistotou jsou certifikované, necertifikované (informační) hodnoty jsou 
uvedeny v závorce 
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Zatímco v případě IAEA RM A-11 Milk Powder se jednalo o korekci hodnot Cu a Mn vy-
hodnocených z výsledků dosažených v rámci otevřeného mezilaboratorního porovnání, jehož 
se zúčastnily zkušené i méně zkušené laboratoře, u NIST SRM 1648 Urban Particulate Matter 
byly korigovány hodnoty V a Mn docílené výhradně v laboratořích NIST. 

Závěr 
V této práci byla demonstrována prominentní pozice NAA v chemické metrologii, zejména 
při přípravě referenčních materiálů chemického složení a při detekci chyb jiných analytických 
metod, která byla oceňována již dříve. Je možné očekávat, že po nedávném uznání NAA za 
primární měřicí metodu, důležitá a nezastupitelná úloha NAA v chemické metrologii dále 
poroste. 

Tato práce byla finančně podpořena výzkumnými záměry IRP AVOZ 1048901 a MSM 
26722444501.' 
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The role of neutron activation analysis in chemical metrology 

Kučera Jan 

Nuclear Physics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Řež near Prague, Czech Republic 

Neutron activation analysis (NAA) plays an indispensable role in chemical metrology, namely in the preparation 
of reference materials (RMs) of chemical composition and in analytical quality control due to many advantages, 
which are briefly reviewed. A special feature of NAA to verify analytical data that the technique produces has 
been termed the self-verification principle. The strategies of the self-verification principle are explained and 
examples of its utilization are presented. Recently, NAA has been recognized as a primary method of measure-
ment. Hence, it can be expected that the role of NAA in chemical metrology will become even more important. 
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Ochrana hutní výroby před radioaktivní kontaminací 

Mayer Jiří 

VÚHŽ a.s.,739 51 Dobrá 

Před několika lety se i u nás podařilo přetavit v jedné ocelárně pravděpodobně defektoskopic-
ký zářič radionuklidu 60Co o poměrně vysoké aktivitě. Takto se vyrobilo několik desítek tun 
oceli kontaminované radionuklidem 60Co o hmotnostní aktivitě vyšší než 2 kBq.g"1. Tato sku-
tečnost vedla k tomu, že se hutní podniky a následně i společnosti zabývající se sběrem a do-
dávkou kovového odpadu začaly zabývat touto problematikou. 

Zákon čís. 18/1997 Sb. a také vyhláška SÚJB čís. 307/2002 v platném znění ukládá každému, 
kdo provádí činnosti vedoucí k ozáření, povinnost dodržovat takovou úroveň radiační ochra-
ny, aby riziko ohrožení zdraví osob a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze rozumně do-
sáhnou z hlediska společenských a hospodářských hledisek. 

V § 4 odst. (14) zákona čís. 18/1997 v platném znění stojí psáno, že „Každý, kdo nalezne 
zdroj ionizujícího záření nebo jaderný materiál, nebo má podezřeni, že jde o zdroj ionizujícího 
záření nebo jaderný materiál, je povinen neprodleně oznámit jeho nález Policii České republi-
ky nebo Úřadu." 

V několika posledních letech roste počet záchytů radioaktivních materiálů, to je takových 
látek, které obsahují jeden nebo i více radionuklidů a jejichž aktivita není z hlediska radiační 
ochrany zanedbatelná. Zásluhu na tom mají zejména detekční systémy několika různých firem 
(např. Eberline typ FHT-1388, Exploranium typ GR-526 příp. AT-900S, Empos typ EMSD-
2) instalované na vstupech do hutních podniků, do objektů s kovovým odpadem, do spaloven 
a dříve také i na hraničních přechodech. V převážné většině se jedná o případy, které souvisí 
s manipulací s druhotnými, převážně kovovými surovinami nebo se týká používání výrobků 
z kontaminovaných kovových materiálů. V některých případech se však jedná i o uvedení 
přímo zdrojů ionizujícího záření do oběhu. 

Pravidla pro postup ve výše uvedených případech záchytu radioaktivních materiálů jsou sta-
novena v doporučení „Postup při záchytu radioaktivních materiálů" vydaném SÚJB. Pracov-
níci Laboratoří a zkušeben VÚHŽ a.se již několik let zabývají v souladu s platným Rozhodnu-
tím SÚJB dohledáváním zdrojů ionizujícího záření zejména ve šrotu. 

Pokud stacionární detekční systém na kontrolním místě signalizuje opakovaně alarm na zá-
kladě zvýšeného dávkového příkonu, je správnost potvrzena následným proměřením vozové 
jednotky (železniční vagon, nákladní automobil). Záchyt radioaktivního materiálu je oznámen 
příslušnému RC SÚJB a vozová jednotka se obvykle vrací odesilateli nákladu. 

Při následném dohledávání zdroje ionizujícího záření v dodávce kovového odpadu se provádí 
za dozimetrické kontroly postupné vyložení nákladu, vhodnou pomůckou je v tomto případě 
dodaná dokumentace o alarmu (viz obr. 1). Cílem této kontrolované vykládky je nalezení 
zdroje ionizujícího záření tak, aby nedošlo k nepřípustnému ozáření osob ani k úniku radioak-
tivního materiálu do životního prostředí. 

Při dohledávání zdroje ionizujícího záření je používán přenosný spektrometr firmy Explorani-
um typ GR-130 miniSpec. V první etapě při použití tohoto přístroje v režimu „scintilometr" se 
provede lokalizace zdroje a jeho vyjmutí z železničního vagónu nebo 
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přepravního kontejneru. Následně při použití přístroje v režimu „dávka" se provedou přísluš-
ná dozimetrická měření, aby bylo možno zajistit požadavky radiační ochrany. Spektrometrem 
v režimu „analýza" je možno ve většině případů stanovit kontaminující radionuklid. 

Po dohledání zdroje ionizujícího záření jsou odebírány vzorky jak radioaktivních úsad, tak i 
kontaminované oceli, které jsou přepraveny do radioizotopové laboratoře VÚHŽ a.s. v Dobré 
za účelem spektrometrického stanovení aktivity přírodních i umělých radionuklidů. Měření 
jsou realizována na spektrometrickém systému Canberra typ DSA-2000 s polovodičovým 
HpGe detektorem, přičemž měření jsou realizována ve vhodných ověřených geometriích 
podle pracovního postupu VÚHŽ čís. PP-624/01. 

Zachycený radioaktivní materiál lze rozdělit do několika kategorií, v prvé řadě se jedná o ma-
teriály obsahující přírodní radionuklidy. Z hlediska přírodních radionuklidů se velmi často 
vyskytly případy, kdy příčinou alarmu na stacionárních detekčních systémech byly ocelové 
roury nebo trubky s úsadami ve formě vodního kamene (viz obr. 1 až 4), 

Obr. 19 Obr. 20 
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Obr. 3 Obr. 4 

které pochází zejména z důlní činnosti. Tento kovový materiál kontaminovaný povrchově 
přírodními radionuklidy spadá do skupiny tzv. materiálů typu NORM. Přítomné úsady obsa-
hují poměrně značné množství přírodních radionuklidů, jejich hmotnostní aktivita se pohybuje 
okolo 20 Bq.g 1 až 30 Bq.g"1 radionuklidu 226Ra a okolo 10 Bq.g"1 radionuklidu 228Th. 
V několika případech se jednalo o dovoz kovového odpadu z Polska, likvidace byla v tomto 
případě řešena předáním kontaminovaného materiálu příslušné firmě z Polska, která 

Obr. 5 Obr. 6 

byla povinna zajistit reexpedici do Polska. U těchto povrchově kontaminovaných materiálů 
se však vyskytlo i několik případů se značně vyšším obsahem přírodních radionuklidů (viz 
obr. 5 a 6), a to až 150 Bq.g"1 radionuklidu 226Ra a okolo 60 Bq.g"1 radionuklidu 228Th. Závaž-
ným problémem je ve všech těchto případech skutečnost, že se jedná o množství v řádu něko-
lika tun. Přijatelným způsobem likvidace těchto kontaminovaných materiálů by bylo jejich 
prokazatelné uložení v podzemních prostorách dolů. 

Existují však i případy, kdy se vyskytly povrchově kontaminované materiály obsahující pouze 
radionuklid radia 226Ra, a to jak ve formě trubek z nerezové oceli (viz obr. 7 a 8), tak i částí 
technologických zařízení (viz obr. 9 a 10), přičemž hodnoty hmotnostní aktivity úsad se po-
hybují v řádu desítek Bq.g"1 radionuklidu ~26Ra. Lze předpokládat, že tyto kontaminované 
materiály mohou pravděpodobně pocházet z uranového průmyslu. 

Obr. 19 Obr. 20 
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Obr. 9 Obr. 10 

Mimořádně se vyskytly i případy, kdy příčinou alarmu detekčních systémů byly materiály, 
které nejsou přímo klasifikovány jako radioaktivní materiály, ale obsahují určité množství 
přírodních radionuklidů. Jedná se např. o šamotovou vyzdívku (viz obr. 11) nebo o draselná 
hnojiva obsahující pouze radionuklid 4Í)K (viz obr. 12). V těchto případech je celková deteko-
vatelná aktivita materiálu způsobena jeho relativně velkým množstvím. 

Obr. 11 Obr. 12 

Dalším poměrně častým zdrojem ionizujícího záření jsou nálezy součástí převážně z vojenské 
techniky; v tomto případě se jedná zejména o radionuklid 226Ra, který byl součástí radioaktiv-
ních svíticích barev. Jedná se o textové štítky a stupnice výškoměru, tlakoměru, teploměrů a 
dalších přístrojů, které podle označení pocházely z bývalého Sovětského svazu, ale také 
z Československa a Polska (viz obr. 13 až 16). Použití této radioaktivní svíticí barvy bylo 
rovněž radiometricky prokázáno na stupnicích velitelského dalekohledu TZK a dělostřelecké-
ho dálkoměru DS-2. Uvedené součástky byly v převážné míře zhotoveny ze slitin hliníku, 
jejich hmotnost činila desítky až stovky gramů. Celková aktivita těchto stupnic s radioaktivní 
svíticí barvou se pohybuje v rozmezí desítek až stovek kBq radionuklidu " Ra. 

Obr. 14 
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Obr. 17 Obr. 18 

Tyto kontaminované součástky jsou dočasně skladovány v prostorách radioizotopové labora-
toře VUHZ a posléze likvidovány v souladu s předpisy jako radioaktivní odpad. 

U umělých radionuklidů se ve většině případů jedná o záchyt ocelových výrobků kontamino-
vaných radionuklidem 60Co, jejichž sortiment je poměrně značný. Na začátku zmíněný mate-
riál s vysokou hmotnostní aktivitou radionuklidu 6()Co byl použit pro výrobu součástí země-
dělské techniky (např. pružný držák předřadíičky kultivátoru viz obr. 17 až 20). Tento materi-
ál byl nalezen také na Slovensku, ale známé jsou i případy z Polska. 

Obr. 16 Obr. 15 

Obr. 19 Obr. 20 
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Nižší hmotnostní aktivity radionuklidu Co v oceli byly zjištěny i v dalších různých záchy-
tech ocelových výrobků - kroužky ložiska válců, součásti nákladních vozidel, různé ocelové 
profily, ocelový drát, vázací páska (viz obr. 21 až 24). 

Mezi ojedinělé, avšak v mnoha případech velmi závažné náleží záchyty přímo zdrojů ionizu-
jícího záření o poměrně vysokých aktivitách umělých radionuklidů. Takovými případy byly i 
dva záchyty defektoskopických krytů MGD-300 s radionuklidem 60Co (viz obr. 25), případně 
dva záchyty krytů MDN-202 pro měření hustoty s radionuklidem 137Cs (viz obr. 26). Kdyby 
sc tyto zářiče dostaly do ocelárny hutního podniku a byly následné roztaveny, 

Obr. 23 Obr. 24 

způsobilo by to s vysokou pravděpodobností velmi nepříjemnou situaci, jak z hlediska vysoké 
kontaminace vyrobené oceli radionuklidem 60Co, tak zejména při kontaminaci pracoviště a 
také ovzduší radionuklidem n 7 Cs. Jediným možným způsobem likvidace těchto nálezů je 
předání oprávněné osobě k likvidaci formou radioaktivního odpadu v zařízeních SURAO. 

Obr. 25 Ohr. 26 
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Uvedené problémy s výskytem kovových materiálů, kontaminovaných jak celoobjemově tak i 
povrchově, a jejich případným zpracováním byly řešeny v rámci projektu „Výzkum a pilotní 
ověření recyklačních technologií pro radioaktivně kontaminované kovy v ČR bez výstavby 
specializovaného zpracovatelského závodu". 

V rámci tohoto projektu byly řešeny některé možnosti likvidace uvedených kontaminovaných 
materiálů jejich metalurgickým zpracováním v hutních podnicích. Uvolňovací úrovně pro 
radionuklid kobaltu 60Co podle § 57 vyhlášky SÚJB o radiační ochraně se rovná 300 Bq.kg" , 
jako tzv. „business" limit byla pro tyto případy přijata hodnota 100 Bq.kg"1 ekvivalentní akti-
vity radionuklidu <,0Co. U kovových odpadů kontaminovaných radionuklidem f>(lCo se jako 
ekologicky přijatelný způsob jeví metalurgické zpracování metodou řízené přetavby na velko-
tonážních ocelářských agregátech s cílem snížení hmotnostní aktivity, kombinací vsázky kon-
taminovaného a neaktivního šrotu, pod výše uvedenou limitní hodnotu 100 Bq.kg"1. 

Většina laboratoří hutních podniků je v současnosti již vybavena mnohokanálovým spektro-
metrem záření gama jako např. systémy GR-320 nebo novějším systémem RT-50 od firmy 
Georadis. V některých případech se měřicí systém nachází přímo na ocelárně, což by umožni-
lo v případě výskytu kontaminace vyráběné oceli pružně reagovat na vzniklou situaci. 

Odlišná je situace u kovového odpadu povrchově kontaminovaného úsadami, které obsahují 
přírodní radionuklidy. Žádný z uvedených přírodních radionuklidů prakticky nepřechází 
v průběhu ocelářského procesu do kovové taveniny, což je dáno fyzikálně-chemickými záko-
nitostmi a nezpůsobí radioaktivní kontaminaci hutních výrobků. Uvedené radionuklidy pře-
cházejí do strusky, které již obsahují přírodní radionuklidy pocházející ze vstupních surovin, 
takže dochází pouze k určitému zvýšení hmotnostní aktivity těchto strusek. Uvedené strusky 
jsou používány např. ve formě kameniva jako stavební materiál, na které se vztahují podmín-
ky, uvedené v § 96 citované vyhlášky SUJB - směrné hodnoty obsahu přírodních radionukli-
dů stanovené indexem hmotnostní aktivity a mezní hodnoty hmotnostní aktivity radionuklid 
226Ra. 

Uvedeným způsobem bylo v rámci projektu likvidováno několik tun kontaminovaných kovo-
vých materiálů. Další realizační využití, protože na území České republiky se nachází desítky 
tun těchto druhotných surovin, se však setkává jak s některými legislativními požadavky, tak i 
s určitým odporem hutních podniků. 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu 1H- PK2/47 - „Výzkum a pilotní ověření 
recyklačních technologií pro radioaktivně kontaminované kovy v ČR bez výstavby specializo-
vaného zpracovatelského závodu ", který byl realizován za účelové finanční podpory ze stát-
ních prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Prevention of metallurgical production against the radioactive contamination 

Mayer Jiří' 

VÚHŽ a. s„ 739 51 Dobrá. Czech Republic 

There are established systems on the inputs into the metallurgical plants, which detect the presence of ionising 
radiation source in scrap. Tracking by means of hand instruments enables removing various radioactive materials 
from scrap. It deals with materials contaminated by natural radionuclides (e.g. materials of type NORM) and 
artificial ones (e.g. steel products containing radionuclide ^Co). Disposal of found radioactice materials is pro-
vided in accordance with legislative requirements. 
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Stanovení fluoru v geochemických referenčních materiálech a uhlí 
instrumentální fotonovou aktivační analýzou 

Krausová Ivana 1, Mizera Jiří1, Řanda Zdeněk1, Chvátil David1, Sýkorová Ivana' 

'Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., Řež u Prahy 
"Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., Praha 

Stanovení velmi nízkých koncentrací fluoru v uhlí a jiných geologických materiálech je dlou-
hou dobu předmětem zájmu analytických laboratoří po celém světě, a to nejen 
z environmentálního a toxikologického hlediska, ale především z hlediska jeho analytické 
obtížnosti. Stanovení fluoru standardními metodami (spcktrofotometrie, potenciometrie 
s iontově selektivní elektrodou, iontová chromatografie) vyžaduje rozklad a chemické úpravy 
vzorku pro převedení F do aniontové formy, které kromě časové náročnosti přinášejí riziko 
ztráty či kontaminace vzorku. Možnosti nedestruktivního instrumentálního stanovení F jsou 
omezeny prakticky pouze na radioanalytické metody. Z nich je nejcitlivější metoda PIGE 
(proton induced gamma-ray emission). Možnosti instrumentální neutronové aktivační analýzy 
(INAA) jsou omezené vzhledem k relativně vysoké mezi detekce, a to i při selektivní aktivaci 
rychlými neutrony. Využitelná je též aktivace fotony. Analyticky využitelný produkt fotoja-
derné reakce 18F je však čistý pozitronický zářič emitující pouze nespecifické anihilační záře-
ní gama 511 keV, které je interferováno dalšími vznikajícími radionuklidy, především 45Ti a 
34mCl (viz Tab. 1). Předpokládalo se tedy využití pouze v kombinaci s radiochemickou sepa-

i f 

raci. Na našem pracovišti se Randa a kol. zabývali i možnostmi nedestruktivní, instrumen-
tální fotonové aktivační analýzy (IPAA). Ukázalo se však, že při optimalizaci experimentál-
ních podmínek s použitím korekčních standardů lze F stanovit instrumentálně v uhlí a biolo-
gických materiálech s mezí detekce na úrovni jednotek až desítek (ig g '. 

Tab. 1 Radionuklidy a fotojaderné reakce vedoucí k jejich vniku, které byly uvažovány při 
stanovení F metodou PAA (podle Řandy a Kreisingera3) 

Radionuklid Poločas Jaderná reakce Prahová energie (MeV) Hlavní linky y(keV) 
18p 1,83 h 19F (y, n) l8F 10,43 511 
34mcl 32,2 m 35C1 (y, n) 34mCl 12,78 511; 146,4 
45Ti 3,08 h 46Ti (Y, n) 45Ti 13,1 511; 719,6 
47Sc * 3,3 d 48Ti (y,p)4 7Sc 11,44 159,4 
89Zr 3,27 d 90Zr (y, n) 89Zr 11,99 511:909,1 
44Sc 3,93 h 45Sc (y, n) 44Sc 11,32 511;1157 
57Ni 1,5 d 58Ni (y- n) 57Ni 12,2 511; 1377,6 
7 4As 17.8 d 75As (y, n)74As 10,24 511:595,9 
84Rb 32,9 d 85Rb (y, n) 84Rb 10,48 511; 881,7 

* pomocná reakce pro vyhodnocení interference 45Ti 
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Předkládaná studie prezentuje možnosti další optimalizace metody IPAA pro stanovení F 
s cílem snížení meze detekce a nejistoty stanovení a vypracování rutinního, prakticky využi-
telného analytického postupu vhodného i pro větší série vzorků. Podrobnější studium si za-
slouží optimalizace energie svazku, neboť hlavní interferující radionuklidy vznikají fotojader-
nými reakcemi, jejichž energetický práh je o více než 2 MeV vyšší než při produkci 1SF. Po 
modernizaci mikrotronu MT-25 lze použít i vyšší střední proud elektronového svazku. Opti-
malizace je možná i v případě ozařovací, vymírací a měřicí doby. Kromě radionuklidů 45Ti a 
U mCl je vhodné vyhodnotit i příspěvky dalších interferujících radionuklidů (viz Tab. 1). Rov-
něž je ověřována možnost nedestrukěního stanovení F touto metodou v geologických vzorcích 
horninového charakteru. Jako materiály vhodné pro optimalizaci metody byly vybrány refe-
renční materiály hornin a uhlí s certifikovanými hodnotami obsahu F: geochemické referenční 
materiály USGS QLO-1 Quartz Latite a Sco-1 Cody Shale, a standardní referenční materiály 
NIST SRM 1632b Subbituminous Coal a SRM 1635 Bituminous Coal. Optimalizovaný po-
stup je aplikován při stanovení F v reálných vzorcích uhlí těžených v České republice a pou-
žívaných především jako palivo v elektrárnách i lokálních topeništích. 

Experimentální část 
Práškové vzorky (cca 1,5 g) byly smíseny se škrobem (cca 1 g), tabletovány (tablety 
o průměru 27 mm a tloušťce 3 mm) a zataveny jednotlivě do diskových pouzder z vysoce 
čisté, v kyselině prané polyethylénové fólie. Spolu se vzorky byla připravena sada monoele-
mentních standardů (pro F a interferující prvky, uvedeny v Tab. 1) v množství odpovídajícímu 
10-80 mg prvku, ze stechiometricky definovaných sloučenin (LiF, KC1, oxidy Ti, Sc, Zr, a 
As, NaiCOí, NÍCO3 a RbSOj). Mezi každé dva vzorky byly umístěny měděné fóíie jako mo-
nitory toku fotonů. Ozařování fotony brzdného záření (bremsstrahlung) bylo provedeno na 
mikrotronu MT-25. Vzorky, standardy a monitory byly ozařovány v polystyrénovém válco-
vém pouzdru umístěném v ose svazku, vzdálenost vzorků od wolframového konvertoru byla 
5-11 cm. Při optimalizaci metody byly použity čtyři ozařovací energie (Ey.max = 18, 17, 16 a 
15 MeV) a ozařování po dobu 4 hodin, optimalizovaný postup pro analýzu uhlí používal oza-
řování při 17 MeV po dobu 2 hodin. Střední proud elektronů byl při všech ozařováních stejný, 
15 fiA. Pro měření byly použity dva koaxiální HPGe detektory (53 a 78 % relativní účinnost, 
FWHM 1,8 ke V pro linku 1332,5 keV 60Co) spojené s gama-spektrometrickým systémem 
Canberra Genie 2000. Všechny vzorky a standardy byly měřeny při stejné geometrii, 2 cm od 
čela detektoru. Při optimalizaci byl každý vzorek měřen nejméně dvanáctkrát, mezi 1 a 12 
hodinami od konce ozařování po dobu 20-30 minut. Poslední měření následující den (30-40 
hodin vymírání) bylo čtyřhodinové. V optimalizovaném postupu bylo měřeno třikrát 30 mi-
nut, po 1-3, 4-6 a 23-25 hodinách vymírání. Standardy F a korekční standardy ostatních prvků 
byly při optimalizaci měřeny jednou 10 minut, s výjimkou Ti, který byl měřen třikrát při růz-
ných časech vymírání. Při optimalizovaném postupu již ozařování a měření korekčních stan-
dardů nebylo nutné, data byla dostupná z optimalizačních experimentů, s výjimkou standardu 
Ti, který musel být vzhledem ke složitější korekci (viz níže) při rozdílné době ozařování vy-
hodnocen znovu. 

Výsledky a diskuze 
S ohledem na fakt, že průběh fotojaderných reakcí společně se spektrální distribucí brzdného 
záření fotonů závisí na energii, výsledné výtěžky l 8F (tj. specifické aktivity ISF vznikajícího 
při jednotkovém proudu elektronového svazku a ozařovacím čase) závisí na energii ozařová-
ní. Maximální výtěžek ls,F za experimentálních podmínek této studie byl získán při maximální 
energii svazku 17 MeV. Korekční faktory, tj. poměr plochy anihilačního píku 511 keV k plo-
še píku specifického (viz. Tab. 1), byly vypočítány z hodnot získaných měřením korekčních 
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standardů. Tyto faktory, vztažené ke specifické fotojaderné reakci se nemění s energií ozařo-
vání a časem vymírání. Mohly by se lišit pro různé detektory, ale odchylka pro oba použité 
HPGe detektory byla zanedbatelná. Specifická linka 4STi (719,6 ke V) má velmi nízkou rela-
tivní intenzitu, proto jsme použili pomocnou jadernou reakci dalšího izotopu, 48Ti, vedoucí ke 
47Sc (viz Tab. 1). Protože obě reakce Ti a jeho produktů jsou charakterizovány rozdílnými 
excitačními funkcemi a poločasy přeměny, je korekční faktor vypočítaný z plochy píku 159,4 
keV 47Sc funkcí vymírací doby i ozařovací energie. Časová závislost může být snadno vypo-
čítána jako poměr vymíracích faktorů pro 4STi a 47Sc, zatímco energetická závislost musí být 
stanovena experimentálně. 

Anihilační pík 511 keV je složen z příspěvků několika radionuklidů s různým poločasem 
života, takže jeho časový průběh (rozpad) je složenou exponenciální funkcí, jejíž fitování je 
vzhledem k velkému počtu složek obtížné, nicméně pro výpočet faktoru vymírání byla uspo-
kojivě fitována dvouparametrickou mocninnou funkcí. Po odečtení příspěvků jednotlivých 
interferujících radionuklidů, které byly vypočítány z plochy specifického píku v každém mě-
ření s využitím korekčních faktorů, byl získán korigovaný anihilační pík. Jeho plocha by mě-

1 o 
la být tvořena výhradně aktivitou F, což potvrzovala rozpadová křivka v semilogaritmickém 
měřítku, která měla pro analyzované referenční materiály obecně mezi 2 a 8 hodinami tvar 
téměř dokonalé přímky. Distribuce složek píku 511 keV se mění v čase. Frakce 34mCl rychle 
klesá a po 4 hodinách od konce ozařování téměř zaniká. Podíl l 8F pomalu klesá a je postupně 
nahrazen stoupajícím podílem 45Ti. Příspěvky 45Ti a 34niCl klesají se stoupající energií ozařo-
vání a časové okno, ve kterém frakce l8F převládá, se rozšiřuje. Příspěvky dalších interferují-
cích nuklidů jsou mnohem nižší a stávají se významnými pouze po delším vymírání. Napří-
klad v NIST SRM 1632b (certifikovaný obsah: F-42 ngg"1, Ti-454 pgg"1 , Cl-1260 pgg"1) 
byly při ozařování 17 MeV poměry 18F-45Ti-34mCl - ostatní (v %) zhruba 60-20-20-0 po 2 ho-
dinách vymírání, 60-35-3-2 po 4 hodinách vymírání a 40-50-0-10 po 9 hodinách vymírání. 
Mezi příspěvky ostatních interferujících radionuklidů převládaly 44Sc a 84Zr. Pokles příspěvků 
interferujících radionuklidů 4STi a ,4mCl se stoupající energií svazku je žádoucím efektem, 
avšak spolehlivost jejich vyhodnocení na základě specifických linek klesá, takže při 15 MeV 
je již nejistota stanovení příspěvku 45Ti nepřijatelně vysoká. V některých měřeních nebyl po-
mocný korekční pík 47Sc (159,4 ke V) vůbec detegován. 

Tab. 2 Výsledky stanovení F (pg g"1) metodou IPAA při různých ozařovacích energiích 

Ozařovací energie E0,[uax (MeV) Certifikovaná Jiná referenční 
Vzorek 

18 17 16 15 hodnota hodnota4 

USGS QLO-1 
278 ±14 

Quartz Latite 

USGS SCo-1 760 ± 26 
Cody Shale 

NIST SRM 1632b 53.3 ± 4,2 

Subbituminous Coal 

NIST SRM 1635 28.4 ± 2,9 Bituminous Coal 

nekorigována interference JSTi 

27 

332 ± 16 

814 ± 22 

61.4 ±2,7 

26,4 ± 3,5 

306 ± 20 

760 ±26 

51,4 ±5,7 

26,9 ± 6.6 

317 ± 3 7 

726 ± 33 

69.5 ± 4 ,6 ' 

35.6 ± 4,4 * 

280 ± 20 

770 ± 60 

41,7± 3,2 

25.9 ± 3,3 

58.7± 3,6 

30.5 ± 2,2 



Výsledky stanovení F metodou IPAA v analyzovaných referenčních materiálech při čtyřech 
energiích svazku spolu s referenčními hodnotami jsou uvedeny v Tab. 2. Hodnoty stanovené 
v prezentované práci jsou středními hodnotami vypočítanými z 5-6 hodnot měření mezi 3 a 9 
hodinami vymírání a uvedené nejistoty jsou jejich směrodatnými odchylkami (1 a) . Hodnoty 
stanovené metodou IPAA v rámci nejistot vcelku dobře souhlasí s certifikovanými hodnota-
mi. Hodnoty stanovené IPAA pro NIST SRM 1632b jsou systematicky vyšší (o ca 30 %) než 
certifikované hodnoty, ale jsou v dobré shodě s vyššími referenčními hodnotami, stanovenými 
Roelandtsem a kol.4 metodou PIGE. Odchylku lze vysvětlit částečnou ztrátou nebo nedokona-
lým spálením vzorku při destruktivních metodách, které byly použity při stanovení certifiko-
vané hodnoty. Je také zřejmé, že hodnoty stanovené IPAA při ozařování 15 MeV jsou spojeny 
s velkou nejistotou z výše diskutovaných důvodů a v obou standardech uhlí NIST jsou zkres-
leny nekorigovatelným příspěvkem Ti. 

Na základě výše uvedené optimalizace a verifikace byl navržen postup pro rutinní stanovení F 
v uhlí metodou IPAA. Vzorky uhlí těžené v České republice, které byly vybrány pro stanove-
ní F optimalizovanou metodou IPAA, jsou uvedeny v Tab. 3. Pro ozařování byla vybrána op-
timální energie svazku 17 MeV. Byla také zkrácena doba ozařování ze 4 na 2 hodiny, což 
kromě ekonomického aspektu přispívá i ke snížení příspěvku 45Ti bez významného ovlivnění 
spolehlivosti jeho korekce přes 4 Sc. Každý vzorek byl měřen třikrát (viz Experimentální 
část), ačkoliv první měření je nutné pouze u vzorků s vysokým obsahem Cl pro vyhodnocení 
jeho příspěvku v druhém měření (např. u NIST SRM 1632b s obsahem Cl-1260 ng g 1 po 4 
hodinách vymírání tvořil í4n ,Cl ještě cca 2 % z plochy píku 511 keV). Z prvních dvou měření 
byly stanoveny příspěvky 34mCl, 45Ti (přes 47Sc) a 44Sc. Třetí měření uskutečněné jeden den 
po ozařování vykazovalo pouze „zbytkovou" plochu píku 511 keV, která byla jednoduše ode-
čtena z ploch píků získaných v prvním a druhém měření. Díky dostatečně dlouhým poloča-
sům přeměny ostatních interferujících radionuklidů (hlavně syZr) mohly být zanedbány indi-
viduální korekce jejich rozpadu. Pro kontrolu správnosti analýzy byly analyzovány stejné 
čtyři referenční materiály použité při optimalizaci metody, výsledky se opět dobře shodovaly 
s certifikovanými hodnotami (u SRM 1632b s publikovanou hodnotou4). 

Obsahy F (střední hodnoty ze 2 měření ± o) ve vzorcích uhlí stanovené optimalizovanou ru-
tinní metodou IPAA jsou uvedeny v Tab. 3 spolu s charakteristikami uhlí zahrnujícími obsah 
popela, celkový obsah S, obsah anorganického COi, obsah C, H, S, N a O v organické matrici 
uhlí, odraznost a obsah macerálových skupin. Omezený počet analyzovaných vzorků uhlí 
nedovoluje detailní interpretaci možných korelací mezi obsahem F a charakteristikami uhlí. Je 
však zřejmé, že obsahy F ve třech vzorcích českých uhlí jsou významně vyšší než ve dvou 
vzorcích moravských uhlí a jsou doprovázeny významně vyšším obsahem popela (Ad), což 
souhlasí s očekávanou vazbou F spíše v minerální než organické části uhelné matrice. Na dru-
hou stranu opačná korelace může být pozorována mezi obsahem F a obsahem inertinitu a také 
vitrinitu/huminitu. Interpretace těchto možných korelací by však vyžadovala analýzu většího 
souborů vzorků se srovnatelným minerálním podílem. 
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Tab. 3 Výsledky technické a petrografické analýzy a obsahy F stanovené metodou IPAA ve 
vybraných vzorcích uhlí těžených v ČR 

Označení vzorku 07/051 06/211 49/211 06/142 08/074 

Uhelný revír sokolovský severočeský severočeský jihomoravský ostravský 

Sloj / důl Jiří Bílina Sverma Mikulčice směs 

Typ uhlí hnědé uhlí hnědé uhlí hnědé uhlí hnědé uhlí černé uhlí 

Ad(hm%) 28,6 40,9 27,7 12,9 8,6 

S,d (hm<7P) 1,07 0.88 1,08 1,26 0,46 

C02
d(hm%) 1,46 - - 0,17 0,64 

Cdaf (hm%) 69.1 67,2 69,8 65.1 84,9 

Hdaf(hm%) 5,67 6,15 5,92 4,84 5.19 

S0
daf (hm%) 0,17 0,36 0,74 1.06 0,50 

Ndaf (hm%) 1,54 0,95 0,83 1,69 1.00 

Odař (hm%) 23,6 25.3 22,7 27,3 8.45 

Ro(%) 0,39 0,36 0,37 0,32 0,98 

Vitrinit 

Huminit (obj%) 
85,4 72,3 81,4 66,2 52,9 

Liptinit (obj%) 10,1 24.5 10,2 12,3 7,8 

Inertinit (obj%) 3,5 3,2 8,4 21,5 39,3 

Fluor (|ig g ') 362 ± 39 450 ± 12 455 ± 22 26 ± 7 98 ± 9 

Závěr 
Byl vyvinut a optimalizován postup instrumentální fotonové aktivační analýzy (IPAA) pro 
nedestruktivní stanovení fluoru v geologických vzorcích, zejména uhlí. Postup byl ověřen 
analýzou čtyř referenčních materiálů s certifikovanými hodnotami obsahu F, zahrnujících dva 
geochemické referenční materiály USGS a dva standardy uhlí NIST. Fluor byl v referenčních 
materiálech stanoven metodou IPAA v dobré shodě s certifikovanými hodnotami s výjimkou 
vzorků NIST SRM 1632b, kde byly hodnoty stanovené IPAA systematicky o cca 30 % vyšší 
než certifikované. Výsledky IPAA pro tento materiál jsou však v dobré shodě 
s publikovanými hodnotami získanými nedestruktivní metodou PIGE. Certifikované hodnoty 
obsahu F v materiálu NIST SRM 1632b tedy mohou být nižší než skutečný obsah, pravděpo-
dobně kvůli ztrátám nebo nekompletnímu uvolnění F při destruktivních metodách použitých 
při certifikaci. Detekční limit vyvinutého postupu IPAA pro stanovení F je odhadován na 
úrovni 10 fxg g"' v závislosti na matrici vzorku. Optimalizovaný a zjednodušený postup IPAA 
byl použit jako rutinní metoda pro stanovení F ve vybraných vzorcích uhlí těžených v České 
republice. Obsahy F v uhlích se pohybovaly v rozmezí 20-480 (J.g g"1 a korelovaly především 
s obsahem popela, což potvrzuje předchozí poznatky, že F je v uhlí přítomen primárně ve 
formě jeho běžných minerálů. 

Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou České republiky v rámci projektů 
GA205/09/1162 a GA205/09/0991. 
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Determination of fluorine in geochemical reference materials and coal by instrumental photon activation 
analysis 

Krausová Ivana Mizera Jiří1. Řanda Zdeněk', Chvátil David1, Sýkorová Ivana2 

'Nuclear Physics Institute,v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic 
"Institute of Rock Structure and Mechanics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic 

Reliable determination of very low concentrations of fluorine is difficult. Standard analytical methods require 
tedious procedures for sample decomposition and dissolution, and chemical conversion of fluorine into the ani-
onic form. The present work has been aimed at studying possibilities of nondestructive determination of fluorine 
in coal and other geological materials by instrumental photon activation analysis (IPAA). The determination has 
been based on counting of the non-specific 511 keV annihilation gamma rays of ISF, product of the photonuclear 
reaction l9F(y, n)18F and a pure positron emitter. The determination is interfered by simultaneous formation of 
several other positron emitters, particularly 45Ti and 34mCl. Interference contributions from ~:Na, "Sc , 89Zr,74As, 
and 84Rb are small or negligible. By optimization of beam energy and irradiation-decay-counting times, and 
using correction standards for the interfering nuclides. IPAA allowed determination of fluorine in selected USGS 
geochemical reference materials and NIST coal standards down to the ten ppm level. The optimized procedure 
has been applied to assaying fluorine in selected coals mined in the Czech Republic. 
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Stanovení nejduležitejších transportních parametru sorpce 1251-,
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Palágyi Stefan , Stamberg Karel

lOddelení ukládání odpadu, Divize chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, Ústav
jaderného výzkumu Rež a. s., 250 68 Husinec-Rež (e-mail: pas@ujv.cz)
2Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálne inženýrská, Ceské vysoké ucení tech
nické v Praze, 115 19 Praha

Ukládání vysoce aktivního odpadu do geologických formací vyžaduje studium migrace nebo
transportu radionuklidu v poli vzdálených interakcí kde kapalnou fází jsou podzemní vody.
Kriteriem schopnosti prírodních bariér (hostitelského prostredí), tj. hornin nebo pud, event.
sedimentu, brzdit transport kontaminantu jsou retardacní koeficienty; ty jsou nejcasteji získá
vány z hodnot rozdelovacích koeficientu pocházejících ze statických experimentu.1,2 Dyna
mické kolonové metody umožnují nejen prímé stanovení techto koeficientu, ale navíc i dal
ších významných transportních parametru sorpce jakými jsou rozdelovací koeficient a hydro
dynamický disperzní koeficient. Výhoda dynamických kolonových postupu v tzv. otevreném
systému oproti statických postupum v tzv. uzavreném systému spocívá, krome jiného
v mnohem reálnejším prístupu ke skutecným podmínkám studovaného, reílného systému. Pro
laboratorní migracní (nebo transportru) studie sorpce radionuklidu, kolonové metody jsou
užitecné zejména tam, kde advektivní transport dominuje nad difusí3,4. Literární rešerše pro
kázala, že dynamické kolonové metody jsou hojne využívané pri vyšetrování transportu radi
onuklidu v porézních materiálech4-7. Pri transportu radionuklidu pres krystalické horniny,
pudy a písky s vysokým obsahem kremene, které patrí také mezi porézní substráty, dochází
k interakci radionuklidu v systému pevná fáze - podzemní voda ruznými mechanizmy (sorp
ce, iontová výmena, povrchová komplexace, difúze v matrici, disperze, zredení a pod)5-7, kte
ré ruznou mírou prispívají k retardaci radionuklidu.

V této práci byly studovány dve metody stanovení nejduležitejších transportních parametru, a
sice rovnovážných parametru a hydrodynamického disperzního koeficientu, pro sorpci 125r,
137Cs+a 85Sr2+.Pevná fáze byla tvorena podrcenými granitoidními horninami typu dioritu a
tonalitu, nebo jílovitou hlinitopíscitou pudou, kapalná pak syntetickou podzemní vodou. První
metoda se zakládá na predpokladu reverzibilní lineární sorpce radionuklidu na pevnou fázi, tj.
s konstantní hodnotou rozdelovacího koeficientu (:K!), kdežto druhá metoda predpokládá re
verzibilní nelineární sorpci, charakterizovanou nelineární sorpcní izotermou. Obe metody
využívají experimentální prunikové krivkl-1l, které se fitují pomocí integrované formy výše
zmínené 1-D advekcne-disperzní rovnice (ADE), vyjádrené explicitne pro pulzní zpusob za
vádení radionuklidu do proudu syntetické podzemní vody bezprostredne pred jejím vstupem
do kolony. Integrovaná forma ADE rovnice byla modifikována tzv. koeficienty polohy a výš
ky maxima príslušné prunikové krivky. Druhá metoda je složitejší, protože vyžaduje výpocet
nejen retardacního koeficientu menícího se behem transportu, ale i dvou parametru Freundli
chovy rovnice nelineární izotermy. V obou prípadech byla k výpoctu zmínených parametru
používána metoda nelineární regrese. Navržené metody byly vzájemne porovnávány pri fito
vání experimentálních prunikových krivek a pri stanovení transportních parametru uvede
ných radionuklidu.

Experimentální cást

Podmínky laboratorních experimentu byly podrobne popsány v naších pracích, které byly
uverejneny ve sbornících semináru Radioanalytické metody IAA'07, IAA'08 a IAA'0912-14.
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Vodné roztoky beznosicových preparátu 125r, 137Cs+and 85Sr2+,o vysoké radiochemické cis
tote (min. 99%), byly dávkovány ve forme pulsu do dané kolonky (o daném objemu a pocá
tecní aktivite Ao). Aktivita kapalných vzorku odebíraných na výstupu z kolonky byla merena
danou dobu za použití automatického NaJJTI gamma pocítace.

Transportní modely

Obe výše zmínené metody jsou založeny na analyticky integrované forme jednoduché ad
vekcne-disperzní rovnice (ADE), která byla použita pro fitování experimentálních dat a se
strojení prunikové krivky (PK) více ci méne nesymetrického zvonkového tvaru.

Lineární (i nelineární) model je založen na rovnici (1) II:
Arel = (l/k,Jkp·Rexp·exp[ -(kp·Rexr npv)2/( 4kp.Rexp·npv/Pe )]/( 4n .kp.Rexp.npv/Pe )0.5, (1)

která v podstate vyjadruje závislost relativní aktivity (Arel) na poctu párových objemu (npv)

vodní fáze vytékající z kolony. Pricemž, Arel = Anpv/Anpv,max, kde A,IPV je aktivita daného npv a
AlIpv,max je maximální aktivita dosažená pri npV,Arel,max, který odpovídá Arel,max = 1. Jak je patr
né, rovnice 1 obsahuje dva korekcní koeficienty, jmenovite koeficient na korekci polohy píku
(kp) a koeficient na korekci výšky píku (k,J Dále platí následující vztahy:

Rexp = npV,Arel,max (2)

Rtheor = kp·Rexp (3)
Rtheor = I+ (p-Kd/8) (4)

kh = 0.5 . (kp' Pe/n)0.5 . exp[ -0.25 . Pe(kp - li/kp] = Anpv,max / Ao (5)

Když kp konverguje k I, potom:
kh = 0.5 . (Pe/n)05 (6)

V uvedených rovnicích Rexp a Rtheor oznacují experimentální a teoretické retardacní koeficien
ty, p je sypná hmotnost, 8 je porosita náplne, Pe = u.LlDd je Pecletovo císlo, u je prusaková
rychlost SPV (cm.s-I), L je délka náplne kolony (cm) a Dd je hydrodynamický disperzní koe
ficient; Ao je výchozí aktivita roztoku na vstupu do kolony.

Vyhodnocení experimentálních dat pomocí rovnice 1 pozustává z jejich fitování použitím
Newtonovy-Raphsonovy vícedimensionální metody nelineární regrese (schéma algoritmu
výpoctu je v naší publikaci 17),v rámci které jsou hledány hodnoty parametru kp a Pe15. Jako
fitovací kritérium se používá hodnota WSOS/DF (Weighted Sum Of Squares divided by the
Degrees of Freedom)16; shoda Uakost fitování) je prijatelná, když platí: 0.1 :5 WSOS/DF:5 20.

Nelineární model

Tento model je více sofistikovaný, protože krome výpoctu retardacních koeficientu, které
behem transportu obecne se mení (a také kp a kh), vyžaduje výpocet parametru rovnice Freu
ndlichovy izotermy, jakož i Pe císla. Podrobné zduvodnení idee použití nelineárního modelu,
založeném na klasické ADE rovnici, je možné nalézt v naší publikacil7. Podstata nelineárního
modelu spocívá v definici Rtheor (rovnice (7)), kde namísto Kd je dosazena první derivace rov
novážné izotermy v bode C - viz. rovnice (7-9):

Rtheor = 1 + (p·/8).f'( C)
q = kP-elF (rovnice Freundlichovy izothermy)
dq/dC = r(C) = (nF· kP- (Are! . Co/nF-I))

(7)

(8)

(9)

Zde znací: r(C) první derivaci Freundlichovy rovnice, q rovnovážnou koncentraci dané kom
ponenty v pevné fázi, C rovnovážnou koncentraci dané komponenty v roztoku, kF sorpcní
kapacitní koeficient, nF koeficient charakterizující tvar izotermy, a Co koncentraci dané kom
ponenty ve vstupní kapalné fázi.
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(10)
(11)
(12)

Pro hodnocení exterimentálních dat je použita opet výše zmínená vícedimensionální metoda
nelineární regrese 5, pomocí které data jsou fitována za použití regresní funkce, pozustávající
ze trech následujících rovnic (10-12):

Arel = (l/kh)-Rrheor·exp [-(Rrheor- npvi/( 4Rrheor·npv/Pe ))/( 4n .Rrheor.npv/Pe )0.5

kit = 0.5 . «Rrlteo,lRexp) . Pe/n) °5 . exp[-O.25 . Pe«Rrheo,lRexp)-ly2/(Rrheo,lRexp))

Rrlteor = 1 + (p·/S)· (nF· kF (Arel . kit . co/nF. I)).

Jako primární výsledky regrese jsou získány tri parametry: kF, nF a Pe, soucasne se pocítají i
hodnoty Rrheor. kp a kit. I v tomto prípade kritériem fitování je hodnota WSOS/DFI6.

Výsledky a diskuse

Jako príklad jsou uvedeny PK transportu 137Cs+ a 8SSr2+ získané pri prutoku syntetické pod
zemní vody, SPV, kolonkou s podrceným dioritem-I (prusaková rychlost: u= 0.2 cm/min). PK
byly vypocítány použitím lineárního i nelineárního sorpcního modelu (Obr. 1). Namerené a
vypocítané hodnoty významných transportních parametru pro všechny radionuklidy a vzorky
hornin jsou uvedeny v Tab. 1 a 2.
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Obr. 1 Experimentální hodnoty transportu Obr.2 Experimentální hodnoty transportu
137Cs ( .• ) a 8SSr (L'l) v dioritu- I a je- 137Cs (.) a 8SSr (o) v povrchové pu-
jich fitování teoretickou PK: lineární de a jejich fitování teoretickou PK:
sorpcní model (tenká cára) a neline- lineární sorpcní model (tenká cára) a
ární model (tucná cára) nelineární model (tucná cára)

Podobne pro experimentální hodnoty transportu 137Cs+ a 8SSr2+ v pudních vzorcích byly se
strojeny príslušné PK (Obr. 2). Hodnota prusakové rychlosti SPV, zde byla 0.06 cm/min. vý

znamnejší transR0rtní parametry jsou uvedeny v Tab. 3 a 4. Z výsledku je evidentní, že katio
ny 137Cs+ a 8SSr + jsou efektivneji zachycovány (sorbovány) pudami než horninami, takže ná
mi studované pudy vykazují vyšší sorpcní kapacitu a tím i vyšší hodnoty retardacních koefici
entu (resp. i vyšší distribucní koeficienty, Kd).

Podle hodnot WSOS/DF pro 137Cs a 8SSr v Tab. 1-4, nelineární model pravidla poskytuje lepší
shodu s experimentálními daty než model lineární, a to jak pro horniny tak i pro pudy. Platí to
zejména v prípadech, když parametry nF se líší od 1 (nF -:f. 1). Jestliže nF = 1, potom kF =
Kd. Nelineární model ukazuje na to, že hodnota retardacního koeficientu, jakož i korekcních
koeficientu se mení behem transportu a pomocí príslušných rovnic dá se vypocítat, že se Rrheor

dosahuje minimální hodnoty v maximu PK, resp., když Rrheor:::::;Rexp. Rozdíly mezi maximál
ními a minimálními hodnotami retardacních koeficientu jsou prímým dusledkem odklonu
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izotermy od linearity17. Velmi nízkou sorbci anionu 12Sr potvrzuje i nízká hodnota parametru
kF.

Tab. 1. Nejduležitejší transportní parametry 12S{, I37CS+a 8SSr2+ v drcených horninách (zrni-

tost: 0.25 - 0.8 mm, délka kolony: L = 7.3 cm) -lineární sorpcní modelDrcené

RetardacníKoeficientKoeficientPecletDisperzníParametr

horniny

koeficientpOZicevýškycíslokoeficientprijatelnosti
(-)

píkupíku(-)(cm2/min) (-)
Rexp

kpkhPeDdWSOS/DF

125fDiorit-I

1.60.8411.2038.20.0432.3

Diorit-II
1.40.8381.2453.10.0315.2

Tonalit
1.40.8030.9560.20.0215.0

137Cs+Diorit-I

2271.201.22022.40.0625.3

Diorit-II

901.410.7197.00.1927.7

Tonalit

361.261.12025.10.0663.7

85Sr2+Diorit-I

691.040.8588.90.164.4

Diorit-II
531.230.7977.70.1716.6

Tonalit
361.040.8979.70.159.7

Tab. 2. Nejduležitejší transportní parametry 12S{, I37CS+a 8SSr2+ v drcených horninách (zrni-

tost: 0.25 - 0.8 mm, délka kolony: L = 7.3 cm) - nelineární sorpcní modelDrcené

RetardacníKoeficientKoeficientPeParametryParametr

horniny

koeficientpOZicevýškycísloFreund. izot.prij atelnosti
(-)

píkupíku(-)kP nF (-)

Rexp

kpkhPem3/kg WSOSIDF

125fDiorit-I

1.60.81-2.000.41-1.57320.00690.97111.4

Diorit-II
1.40.84-1.410.56-1.67350.0000140.60646.6

Tonalit
1.40.75-1.060.61-1.99500.00650.91217.5

137Cs+Diorit-I

2271.00-1.760.27-1.3723.016.20.8602.81

Diorit-II

901.00-2.130.17-1.0814.78.990.88122.3

Tonalit

361.00-2.100.24-1.0112.32.830.87835.5
85Sr2+Diorit-I

691.00-1.060.84-0.868.924.700.9913.3

Diorit-II
531.00-1.480.59-0.927.78.980.93016.6

Tonalit
361.00-1.740.54-0.899.78.730.9279.7
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Tab. 3. Nejduležitejší transportní parametry 125(, 137Cs+ a85Sr2+ v homogenizovaných pudách

(povrchový vzorek: 5-25 cm, hlubinný: 75-100 cm, L = 17.7 cm) -lineární sorpcnímodel
Vzorek

RetardacníKoeficientKoeficientPeDisperzníParametr

pudy

koeficientpozIcevýškycíslokoeficientprij atelnosti
(-)

píkupíku(-)(cm2/min)(-)
Rexp

kpkhPeDdWSOSIDF

125fPovrchový

0.61.141.0814.70.05> 50 (?)

Hlubinný

0.81.191.5368.30.02> 50 (7)

137Cs+Povrchový

3701.061.4425.60.0424.0

Hlubinný

2831.151.6750.20.0240.4
85Sr2+

Povrchový

2621.51.9849.60.0222.2

Hlubinný

2950.980.8011.40.0845.7

Tab. 4. Nejduležitejší transportní parametry 125(, 137Cs+ a85Sr2+ v homogenizovaných pudách

(povrchový vzorek: 5-25 cm, Wubinný: 75-100 cm, L = 17.7 cm) - nelineární sorpcnímodel
Vzorek

RetardacníKoeficientKoeficientPeParametryParametr

pudy

koeficientpozIcevýškycísloFreund. izot.prijatelnosti
(-)

píkupíku(-)kPnF(-)

Rexp

kpkhPem3/kg WSOSIDF

125fPovrchový

0.61.670.608.340.000942.10> 50 (7)

Hlubinný

0.81.251.1756.70.000442.34> 50 (?)

137Cs+Povrchový

3700.84-1.091.16-1.6031.92741.0318.1

Hlubinný

2831.00-1.241.23-1.8643.76.330.97120.1
85Sr2+

Povrchový

2621.00-1.081.97-2.0552.491.200.97722.2

Hlubinný

2951.00-1.151.09-1.1115.019.200.88124.9

Výstupem nelineární regrese jsou i hodnoty Pe, ze kterých lze vypocítat Dd. Jak jsme ukázali

v naší predcházející práci 17, hodnoty Pe v Tab. 1-4 indikují, že charakter toku se vyznacuje
pomerne vysokou disperzí rozpuštených látek, což muže být zpusobeno nízkou hodnotou L a
u, avšak i nehomogenním uložení vrstvy vzorku, prípadne i tzv. stenovým efektem.
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Záver

Klasická 1-D advekcne-disperzní rovnice v integrované analytické forme, modifikovaná ko
rekcními koeficienty pozice a výšky píku, upravená pro popis systému (horniny, pudy - pod
zemní voda) charakterizovaném lineární (= model 1) i nelineární (= model 2) sorpcní izoter
mou, byla úspešne použita pro fitování experimentálních prunikových krivek pomocí vícedi
mensionální Newtonovy-Raphsonovy nelineárne-regresní metody. Bylo zjišteno, že model 2

poskytuje správnejší a spolehlivejší hodnoty nejvýznamnejších parametru transportu l25I,
37CS a 85Sr. Navíc se potvrdilo, že l25r na použitých substrátech se prakticky nesorbuje, a že

retardace 137Cs+ je vyšší než 85Sr2+ u homogenizovaných pud než u drcených hornin.

Tato práce byla financne podporena GACR (cís. 104/06/1583) a MŠMT (cís. ME 927 a MSM
6840770020).
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Determination of the most important transport parameters for 12Sr, 137Cs+ a 8SSr2+ in some granitoidic
rocks and soils

Palágyi Štefan], Štamberg KareP

IWaste Disposal Department, Chemistry of Fuel Cycle and Waste Management Division, Nuclear Research
Institute Rež pIc, 25068 Husinec-Rež, Czech Republic
2Department ofNuclear Chemistry, Faculty ofNucJear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical
University, 115 19 Prague, Czech Republic

Two methods for determination of the most important parameters: retardation and hydrodynamic dispersion
ffi ' f 1251- 137C + 85S 2+ ' h d d" d I' k 11' h 'd 'I fcoe IClents o , s a r 10 crus e IOnte an tona lte roc s, as we as In a omogemze SOl o

loamy sand type have been described, The sorption behavior of these radionucJides, injected into the stream of
synthetic groundwater in a single pulse, was investigated in a dynamic flow column arrangement, which experi
mental details were given previously. Both methods apply breakthrough curves derived from the integral form of
l-D advection-dispersion equation using correction coefti.cients on the peak position and peak height. The first
method uses a linear isotherm approach, when the radionuclide distribution coefficient (Kd) is supposed constant
(linear sorption model) the other model applies a non-linear isotherm approach, when Kd is changing during the
transport (Freundlich sorption model). In both models a method of non-linear regression has been used. From the
comparison of these different models it followed that the non-linear approach gives more accurate and reliable
results.
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Hodnocení tesnosti pokrytí paliva na jaderné elektrárne Temelín

Andrltk Michal, Pávková Zdenka, Martykán Miroslav

Jaderná elektrárna Temelín, Skupina laboratore, 373 05 Temelín 2

Na jaderné elektrárne Temelín jsou v soucasné dobe provozovány dva bloky s lehkovodními
reaktory typu VVER 1000-312. Aktivní zónu reaktoru tvorí celkem 163 palivových souboru.
Každý z palivových souboru obsahuje 312 palivových proutku. Vlastním palivem je nízce
obohacený uran ve forme keramických pelet U02. Pokrytí techto proutku tvorí slitina zirkonia
- Zirkaloy. Zirkonium je vhodné pro jeho uspokojivé mechanické vlastnosti a zejména nízký
úcinný prurez absorpce neutronu. Palivové soubory jsou opravitelné, to znamená, že v prípade
poškození palivového proutku jej lze z palivového souboru vyjmou a nahradit proutkem
z nerez oceli.

Dodavatelem paliva je firma Westinghouse. V letošním roce byla na 1. bloku zavezena celá
aktivní zóna prvého bloku ruským palivem firmy TVEL. Na druhém bloku je zámena pláno
vána na príští rok. V této práci se popisují zkušenosti s palivovými soubory firmy
Westinghouse a to VV ANT AGE 61, viz obrázek 1.

Pro zabezpecení jaderné a radiacní bezpecnosti se v prubehu kampane monitoruje a vyhodno
cuje tesnost pokrytí palivových proutku, behem odstávky reaktoru pro výmenu jaderného pa
liva se provádí kontrola tesnosti palivových proutku. Temto provozním a laboratorním cin
nostem predcházela:

rozsáhlá projektová cinnost zahrnující i zajištení instrumentálního vybavení s vazbou
na technologické systémy a informacní systémy chemie i jaderné elektrárny,

dodávka instrumentálního i technologického zarízení vcetne výpocetních programu a
informacního systému chemie, jejich uvedení do provozu, predprovozní a provozní
vyzkoušení,

vytvorení hodnotících parametru vcetne jejich kritérií a výpocetních kódu,

- vytvorení rídící a provozní dokumentace.

Hodnocení tesnosti palivových proutku

Konzervativní prístup k jaderné a radiacní bezpecnosti zvolený na jaderné elektrárne Temelín
znamená, že se nezaváží palivové soubory s netesnými palivovými proutky zpet do aktivní
zóny. Tento prístup vede k výraznému snižování radiacní záteže personálu pri práci na tech
nologii primárního okruhu a velmi pozitivne ovlivnuje množství celkové aktivity vypouštené
do životního prostredí.

Zatímco cinnosti za provozu reaktoru se zamerují na detekci vzniku netesností na palivovém
proutku a predikci jejich poctu tak cinnosti behem odstávky reaktoru jsou zamereny na nale
zení poškozeného souboru, nalezení konkrétního poškozeného palivového proutku prípadne
na opravení palivového souboru.
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Obr. 1 Palivový soubor a palivový proutek VV ANT AGE 6 I

Cinnosti provádené za provozu

Sledování hodnot a trendu namerených aktivit vybraných štepných produktu v chladivu pri
márního okruhu umožnuje detekovat vznik netesnosti na palivových proutcích.

Palivo firmy Westinghouse uvolnuje pri vzniku netesnosti velmi malé množství štepných pro
duktu a dokonce i pri cástecném obnažení paliva nedochází k masivnímu uvolnení aktivity do
chladiva primárního okruhu. Tento fakt velmi príznive ovlivnuje príkon dávkového ekviva
lentu v prostorách technologie primárního okruhu a spolu s konzervativním prístupem, prispí
vá k nízké úrovni radiacní záteže obyvatelstva v okolí elektrárny. Nicméne pro detekci vzniku
netesnosti je to nespornou nevýhodou.

Základní informaci o tesnosti paliva poskytují aktivity tekavých štepných produktu, izotopy
jódu a vzácných plynu, v chladivu primárního okruhu. Zcela nezastupitelným parametrem je,
díky jeho vhodným vlastnostem, jako je dostatecne dlouhý polocas, snadná tekavost z paliva a
na rozdíl od vzácných plynu, stálost v kapalném vzorku aktivita l311. Již vyhodnocením gra
fické závislosti aktivity 1311 na case lze snadno odhadnout okamžik vzniku netesnosti. Obdob
ne lze použít izotopy vzácných plynu 133Xe a 135Xe, avšak jejich aktivity ve vzorcích chladiva
primárního okruhu jsou díky jejich povaze rozkolísané.
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Hodnocení pokrytí tesnosti palivových proutku je komplikováno povrchovou kontaminací
palivových souboru jemným prachem U02 pocházející z výrobního závodu. Jelikož tento ma
teriál také podléhá štepné reakci, dochází k vytvárení konstantního pozadí aktivity štepných
produktu a transuranu v primárním okruhu a to i v prípade tesného paliva. Informaci o množ
ství povrchové kontaminace lze získat sledováním aktivity krátkodobých štepných produktu,
jako je 1341. Prakticky ihned po najetí reaktoru na výkon se vytvorí rovnovážná aktivita 1341,

která nás informuje o množství štepného materiálu v bezprostredním kontaktu s chladivem
primárního okruhu. Dojde-li k jejímu nárustu a ustálení na vyšší rovnovážné hodnote, zname
ná to vznik netesnosti s cástecným obnažením paliva. Lze ríci, že pribylo množství štepného
materiálu, který je v bezprostredním kontaktu s chladivem primárního okruhu.

Úcinnými nástroji popisující stav pokrytí paliva jsou hodnoticí parametry založeny na aktivi
tách izotopu jodu a cesia. V tabulce I jsou shrnuty základní hodnocené parametry popisující
stav pokrytí paliva za provozu bloku.

Nadstavbovou cástí pro hodnocení stavu pokrytí paliva jsou pak ruzné výpocetní kódy. Na
jaderné elektrárne Temelín se podarilo úspešne uvést do bežné praxe výpocetní kód PEPA
CFM.

Další hodnocení stavu pokrytí palivových proutku poskytuje dodavatel paliva.

Další, informace o stavu paliva poskytuje sledování aktivity korozních produktu, zejména
95Zr, nebot se jedná o konstrukcní materiál pokrytí paliva.

Podpurné informace o tesnosti palivových proutku poskytují aktivity netekavých štepných
produktu a transuranu. Nárust jejich aktivity v chladivu primárního okruhu indikuje již obna
žené palivové pelety.

Tab.l Základní hodnoticí parametry popisující stav pokrytí paliva

Podmínky výpoctu/stanovení parametru

Parametr

Vypovídá o
Sledované radio-

PodmínkyZmena
Výkon

Jiné pod-nuklidy
detekcereaktoru

výkonu
mínky(výpoctu)

reaktoru

Vzniku (poctu)

Pod 10%

FRI
1311,1341Oba izotopy

>75%v posledníchnetesností 3 dnech
Pod 5%

Prutok pres

EPRI

K vantifikování

131I, 1341,1331
Všechny

>80%v posledních
ionexové

netesnosti
izotopy5 dnech

filtryrrun
15 m3/hod

134CS/137CS

Integrální
134CS, 137CsOba izotopyvyhorení

85mKr, 87Kr, 88Kr,

(tesné pali-

Povrchová

89Kr, 133Xe, 133mXe, Pod 5%
vo pro povr-

kontaminace

135Xe, 135mXe, 137Xe,Kterýkoliv
>80%v posledních

chovou

Výpocetní
z nichkontaminaci)

kód PEPA
U02138Xe 5 dnech

CFM

l3l1, 1321,1331,1341,1351

Pocet a veli-

1311,1321,1331,1341,1351
Všechny> 80%kost netesností izotopy
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Nástroje pro hodnocení tesnosti palivových proutku

1 Základní hodnoticí parametry

- WANO FRI GYorld Association of Nuclear Operators; Euel Reliably Indicator)

Tento indikátor slouží k porovnávání hermeticnosti paliva mezi ruznými typy reaktoru sveto
vým spolecenstvím provozovatelu jaderných elektráren W ANO. Jedná se o aktivitu 1311 za
stacionárního výkonu reaktoru korigovanou na povrchovou kontaminaci paliva, kontinuální
cištení chladiva, výkon reaktoru a hustotu výkonu palivových souboru I.

kde:

Ln

LHGR

aktivita 1311 [kBq/g],

aktivita 1341 [kBq/g],

referencní lineární výkon [l8 kW.m-l],

prumerný lineární výkon pri nominálním výkonu [kW.m-l],

k=O,0318 koeficient korekce povrchové kontaminace,

Po strední výkon ve sledovaném období [%],

Alll[ rozpadová konstanta 1311 [S-I],

All,[ rozpadová konstanta 1341 [S-I],

Qp prutok chladiva pres iontové filtry kontinuálního cištení [m3s·l],

Vp objem primárního okruhu [m3],

Bn referencní rychlost cištení [2.10-5 S-I].

Palivové soubory od jednotlivých svetových výrobcu se výrazne liší hodnotou FRI pro prí
tomnost netesnosti v aktivní zóne reaktoru.

- Hodnocení dle EPRI (Elektrik Eower Research Institut)

EPRI indikátor popisuje velikost defektu, který je dán rovnicí: 1

A -k A
EPRI = 131[ 131[ 134[

A133[ - k 133[AI34[
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kde:

Ax [y x [

Ax[ - q

AI34[YI34[ ,

A134[ - q

q- rychlost cištení chladiva primárního okruhu,

y- kumulativní výtežek štepení,

A- rozpadová konstanta,

Pri hodnote EPRI ~ 0,7 hovoríme o tzv. mikrodefektu a pri hodnote 0,2 $ EPRI $ 0,5 lze ríct,
že v aktivní zóne existuje makrodefekt1. Pod pojmem mikro/makrodefekt si nelze predstavit
geometrickou velikost poškození pokrytí palivového proutku. Presneji ji lze specifikovat jako
množství inventáre poškozeného palivového proutku, ze kterého unikají štepné produkty do
chladiva primárního okruhu s dostatecne rychlou kinetikou. Toto je výrazne ovlivneno kom
paktností pelet a zatesnením volného prostoru uvnitr proutku zpusobené rustem pelet
v dusledku narušení krystalové mrížky hromadícími se štepnými produkty.

- Pomer 134CS/137 Cs

Je-li v aktivní zóne prítomen netesný palivový proutek, pak, behem výkonové zmeny reakto
ru, dochází k výraznejšímu uvolnování štepných produktu. Z pomeru cesií, 134CS/137CS, behem
tohoto spiku, lze pomerne snadno odhadnout stupen integrálního vyhorení poškozených pali
vových proutku I. Je-li v aktivní zóne prítomen pouze jeden netesný palivový proutek, lze ho
považovat za absolutní vyhorení tohoto poškozeného proutku, viz Obrázek 3.

Pomer Cs·134/Cs.137
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Obr.3 Stanovení integrálního vyhorení
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2 Výpocetní kód PEPA-CFM

PEPA CFM je výpocetní kód, jehož výstupem je, za provozu reaktoru, odhad poctu netesných
palivových proutku, typ netesností (malá, strední, velká) a úroven povrchové kontaminace
palivových souboru U02. Kód je založen na rešení bilancních rovnic popisujících interakci
všech procesu vstupujících do prenosu hmoty v primárním okruhu I. Pri výpoctu jsou zapocte
ny tyto deje:

štepení atomu 235U,

samoabsorpce štepných produktu v palivovém sloupci,

uvolnení štepných produktu z palivového sloupce.

koncentrování štepných produktu ve volném prostoru palivového proutku,

chemické interakce štepných produktu ve volném prostoru palivového proutku,

- jaderné interakce štepných produktu ve volném prostoru palivového proutku,

prenos hmoty mezi expanzním volným prostorem palivového proutku a chladivem
primárního okruhu,

- prenos hmoty s chemické interakce štepných produktu v chladivu primárního okruhu,

- prímý únik štepných produktu odpouštením chladiva primárního okruhu,

únik kontinuálním cištením chladiva primárního okruhu,

doplnování kyseliny borité,

- radioaktivní premena štepného produktu.

Pro výpocet pomocí tohoto výpocetního kódu se užívají aktivity izotopu jodu a vzácných ply
nu, jejichž rozpadová konstanta A.je v rozmezí 10-7_10-3 S-I.I

3 Hodnocení dodavatelem palžva

Dodavatel paliva poskytuje na základe dorucených dat hodnotící zprávu o stavu pokrytí pali
va. Soucástí hodnotící zprávy je odhad poctu a velikostí netesností a odhad integrálního vyho
rení poškozených palivových proutku.

Cinnosti provádené za odstávky

K nalezení souboru s netesným palivovým proutkem se používá metoda sipping, vizuální kon
trola a kontrola ultrazvukem. K oprave poškozeného souboru slouží zarízení MSIO (Mobilní
Stend Inspekcí a Oprav).

Nalezení netesných palžvových souboru pomocí metody sžppžng

Na jaderné elektrárne Temelín jsou k dispozici dve zarízení umožnující provedení sipping
testu. Sipping on-line, který je soucástí zavážecího stroje a sipping off-line, což je samostat
né zarízení, skládající se z ovládacího kabinetu a uzavíratelného pouzdra v bazénu skladování
vyhorelého jaderného paliva.

Sžppžng on-lžne

Jedná se velmi jednoduchý a casove nenárocný test, který je schopen s vysokou pravdepo
dobností, nalézt soubory s netesným palivovým proutkem. Výhoda tohoto testu spocívá
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Oprava poškozeného palivového souboru pomocí MS/O

Palivové soubory proWášené na základe výsledku z on/off-line sipping testu za netesné je
možno opravovat pomocí zarízení pro kontrolu klastru MSI03. Toto zarízení bylo dodáno
v souvislosti s prechodem na rozebíratelné palivo firmy Westinghouse. Zarízení umožnuje
pomocí vizuální kontroly a ultrazvuku a nalézt poškozený palivový proutek a ten, prípadne
nahradit plným proutkem z nerezové oceli.

Opravený palivový soubor lze zavézt zpet do aktivní zóny. Dochází tak k šetrení financních
prostredku, nebot jinak by se tento soubor musel nahradit novým palivovým souborem, prí
padne již použitým.

Záver

Cílem príspevku je poskytnout základní prehled o monitorování a hodnocení tesnosti pokrytí
palivových proutku na jaderné elektrárne Temelín.

Jsou zde popsány nejduležitejší nástroje, které slouží k hodnocení stavu pokrytí paliva za pro
vozu bloku a metody vyhledávání palivových proutku s netesným pokrytím behem odstávky.

Takto již v pocátku nastavené monitorování a hodnocení tesnosti pokrytí palivových proutku
je úspešne overováno nejen pri provozu a odstávkách reaktoru, ale i behem inspekcí dozor
ných orgánu.

Podarilo se velmi úspešne implementovat francouzskou metodiku a nastavit vyhovující krité
ria pro americké palivo2,4.

Tato práce predstavuje zdarilou aplikaci radioanalytických metod v provozu jaderné elektrár
ny.

1. Interní dokument CEZ_1 ,2TCO 13/8 Celoblokový provozní predpis, Monitorování a hodnocení stavu
pokrytí paliva

2. Interní dokument CEZ_l ,2TS 169 Systémový provozní predpis, Sipping
3. Interní dokument CEZ_OTS168 Systémový provozní predpis, MSIO a zarízení pro kontrolu klastru
4. Uživatelský manuál - On line sipping test systém, OLSES 1.0
5. Interní dokument CEZ, Zpráva chemie - Miroslav Martykán, Zdenka Pávková, Vyhodnocení stavu pok

rytí paliva HVB2 po 7. kampani, 4.6.2010.
6. Parrat Daniel, Interpretation of Quantitative Sipping Test Results for Temelin Operators, seminár Gre

noble, 19.-23.4. 1999.

Evaluation of nuclear fuel leakage on nuclear power plant Temelín

Andrlík Michal, Pávková Zdenka, Martykán Miroslav

Temelin Nuclear Power Plant, Department Laboratories, 373 05 Temelin 2, Czech Republic

The article describes methods of monitoring and evaluation fuel c1adding including prediction of leakage fuel
rod during the unit operation in Temelin NPP. It describes procedures to inspect fuel assemblies by sipping test
and their repair during the outage.
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Využití, rozvoj a kontrola metod stanovení 14C 

Světlík Ivo', Dreslerová DagmarMichálek Václav3, Tomášková Lenka' 

'Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., svetlik@ujf.cas.cz 
"Archeologický ústav Praha AVČR, v.v.i. 
^Státní ústav radiační ochrany, Praha 

Stanovení radiouhlíku ve vzorcích životního prostředí nám může poskytnout informace zají-
mavé z několika různých hledisek. (1) Samozřejmým využitím přesného stanovení 14C je ra-
diouhlíkové datování uhlíkatých vzorků, které má zásadní význam pro výzkum zejména v 
archeologii, geologii, paleoklimatologii Tato náročná aplikace rovněž umožňuje velmi 
dobrou kontrolu metody stanovení 14C. Část datovaných vzorků poskytuje dostatek materiálu 
pro opakovaná stanovení, takové vzorky se stávají pro laboratoř cenným kontrolním nástro-
jem. U některých vzorků se také naskýtá možnost porovnávat výsledky s údaji stanovenými 
pomocí jiných datovacích metod (např. dendrochronologie, určení stáří nálezové vrstvy po-
mocí keramiky, porovnání s historickými záznamy) či s datacemi z jiných pracovišť. (2) 
S ohledem na dávkovou zátěž okolního obyvatelstva je 14C nejvýznamnějším radiounuklidem 
uvolňovaným do životního prostředí za běžného provozu jaderných elektráren s lehkovodními 
tlakovými reaktory (JE Temelín a Dukovany) 2 3 Je proto důležité sledovat aktivity tohoto 
radionuklidu ve složkách životního prostředí blízkého okolí našich jaderných elektráren a 
v referenčních oblastech s přibližně srovnatelnou zátěží od místního spalování fosilních paliv. 
(3) V současnosti často diskutované spalování fosilních paliv (tato paliva téměř neobsahují 
l4C) způsobuje ředění obsahu l4C v uhlíkové isotopické směsi, tvz. Suessův efekt 4 Monito-
rování l4C v současných složkách životního prostředí (zejména ovzduší a oceánské vody) 
umožňuje doplnit či upřesnit některé parametry související s pohybem uhlíku a COi 
v životním prostředí.5 7 Predikční modely využívající realistické parametry umožní lépe simu-
lovat budoucí vývoj klimatu tak, aby bylo zabráněno značným hospodářským ztrátám vyplý-
vajícím z přecenění či naopak podcenění následků způsobených spalováním fosilních paliv. 

Všechny výše uvedené způsoby využití výsledků stanovení aktivity l 4C vyžadují značné ná-
roky na použitou analytickou metodu (typické aktivity l4C ve vzorcích životního prostředí se 
zpravidla pohybují pod 0,25 Bq 14C na gram uhlíkové isotopické směsi a požadované nejisto-
ty by neměly přesahovat jednotky promile aktivity). 

Stručný přehled metod používaných pro přesné stanovení l4C 
Všechny dále diskutované metody vyžadují nejprve ze vzorku isolovat vhodnou chemickou 
formu uhlíku. V případě datování jde především o formy, které nejsou příliš pohyblivé 
v životním prostředí a riziko dodatečné kontaminace vzorku je tudíž malé (například 
v případě kostí jde o kolagen, ze dřeva je isolována zejména alfa celuósa, ze zuhelnatělých 
vzorků je isolován elementární uhlík). Poté je isolovaná a vyčištěná chemická forma uhlíku 
spálena. Oxid uhličitý je dále zbavován příměsí (zejména sloučenin síry, dusíku, fosforu a 
arsenu). Další zpracování CO2 již závisí na použité metodě stanoveníx . 

V současné době jsou pro přesná stanovení l4C používány dvě metody založené na konvenč-
ním měření aktivity 14C (LSC - Liquid Scintillation Counting a GPC - Gas Proporcional 
Counting).2 Přibližně od konce osmdesátých let minulého století až doposud se intenzivně 
rozvíjí metoda založená na hmotové spektrometrii AMS (Accelerator Mass Spektrometry) a 
rychle přibývají také další její aplikace, podrobněji9. 
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LSC - Postup přípravy benzenu lze rozdělit na tyto hlavní části: syntéza karbidu lithného 
(CO2 je reakcí s kovovým lithiem redukován na elementární uhlík, který poté reaguje s lithi-
em za vzniku LÍ2C2); hydrolýza karbidu lithného (reakcí s vodou vzniká acetylen); katalytická 
trimerizace acetylenu na benzen. Připravený benzen je po dobu několika týdnů skladován pro 
vymření rušivého ~"Rn a poté dlouhodobě proměřován na nízkopozadovém kapalinovém 
scintilačním spektrometru. 

GPC - Nejstarší dosud používanou metodou je převedení uhlíku ze vzorku do plynné formy a 
měření na nízkopozadovém velkoobjemovém plynovém proporcionálním počítači (GPC). 
Vzorek je obvykle proměřován ve formě přečištěného CO2, případně oxid uhličitý je dále 
zpracováván a převeden do formy CH4 nebo C2H2 8 I° " . Opakované proměřování celé série, 
obsahující rovněž vzorky kontrolní a pozaďové, je zde obtížně technicky realizovatelné. 

AMS - Spálením vzorku připravený oxid uhličitý je obvykle ve vodíkové atmosféře katalytic-
ky převeden na elementární uhlík. Při vlastním měření je terčík se vzorkem bombardován 
ionty cesia a jsou generovány záporně nabité ionty uhlíku, které jsou vedeny do lineárního 
urychlovače se spektrometrickou trasou. Některá pracoviště nově zavádějí také přímé měření 
CO2, kde není zapotřebí příprava grafitizovaných terčíků 12. 

Výhody zpracování mikrovzorků 
Za účelem přesného měření konvenčními metodami je zapotřebí proměřovat několik gramů 
uhlíku od vzorku po dobu několika dnů. Pro opravu na isotopickou frakcionaci je zapotřebí 
dodatečně stanovit zastoupení 13C. 

Urychlovačovou hmotnostní spektrometrií se měří poměry počtu atomů od vzorku pro isotopy 
uhlíku (12, 13, 14). Pro tato měření postačuje uhlík od vzorku o hmotnostech několika mili-
gramů. Rovněž potřebné měřicí doby jsou výrazně nižší. Z těchto skutečností proto vyplývají 
zásadní výhody zpracování mikrovzorků s měřením AMS: 

- Rozšíření škály zpracovatelných materiálů - V přírodě lze nalézt celou škálu jiných ty-
pů datovatelných uhlíkatých vzorků. S použitím konvenčních metod však nejsou zpra-
covatelné, jelikož se zpravidla vyznačují nízkými hmotnostmi, například: chitin, pylo-
vá zrna, tuky, vosky, pryskyřice, textilní vlákna, pergamen, aminokyseliny, vlasy, 
zbytky poživatin na keramice l3'14. 

- Nálezy malých vzorků - Nároky na množství datovatelné formy uhlíku se sníží nejmé-
ně o tři řády oproti konvenčním metodám. Přibližně pouze 30% nálezů běžných typů 
datovatelných vzorků (kosti, dřevo, uhlíky) poskytuje dostatečné množství materiálu 
pro datování konvenčním postupem. 

- Nové možnosti sledování U C v současném životním prostředí - Z hlediska monitoro-
vání ovzduší umožní řádové snížení nároku na hmotnost vzorků sledovat l4C v dalších 
chemických formách, zejména l 4CO (vznikající převážně při spalovacích procesech), 
l4CH4 (převážná část plynných výpustí radiouhlíku z jaderných elektráren je ve formě 
metanu). Odběry mikrovzorků umožní rovněž lépe sledovat toky 14C 
v technologických částech jaderných elektráren či monitorovat s vysokým časovým 
rozlišením změny obsahu l4C v jejich plynných výpustech. Podstatné navýšení kapaci-
ty radiouhlíkové laboratoře značně rozšíří možnosti sledování l4C v okolním životním 
prostředí (biota, ovzduší). 

- Microdosing - Vysoká citlivost metody AMS umožní studium lidského metabolismu a 
kinetiky nově vyvíjených léčiv. Jedná se o tzv. microdosing, což je nová koncepce 
předklinického testování nových preparátů, která umožňuje provedení kompletní me-
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tabolické studie s extrémně nízkou dávkou substance označené radiouhlíkem UC. Jed-
ná se o dávky tak nízké, že nemají farmakologický účinek. Absence jakéhokoliv účin-
ku a vysoká citlivost metody AMS umožňuje testování několika substancí současně. 
Tak lze podstatně snížit čas a náklady při vývoji nových medikamentů (screening), 
přičemž se nezatěžuje organismus dobrovolníků, kteří participují na těchto zkouškách. 

- Malá míra poškození datovaných vzorků - S ohledem postačující hmotnosti odebra-
ných organických vzorků řádu jednotek miligramů (s perspektivou snížení minimál-
ních hmotností až na desítky mikrogramů) se stává radiouhlíkové datování téměř ne-
destruktivní metodou. Lze tudíž datovat i vzácné a cenné předměty z organických ma-
teriálů 15. 

- Datování historických ocelí - Obsah uhlíku v historických ocelích se pohybuje kolem 
1%. Jeho původem je dřevěné uhlí, které se dříve používalo v hutích. Postačující 
hmotnosti takových vzorků pro AMS jsou pod lg. Spálení vzorku o této velikosti je 
technicky řešitelné a nedochází k podstatnému znehodnocení předmětu, např. historic-
kého meče 16. 

- Metoda Wiggle-Matching 17 - Lze použít pro absolutní dataci kmenů dřevin, v ome-
zené míře u sloupců rašeliny a sedimentů. Je zde zapotřebí několik chronologicky řa-
zených vzorků (např. jednotlivé letokruhy). Posloupnost aktivit l4C je prokládána od-
povídající částí radiouhlíkového kalibračního diagramu. Takto lze dosáhnout výrazné-
ho zpřesnění datace. Z časového hlediska je metoda Wiggle Matching vázána pouze 
na radiouhlíkovou kalibrační křivku, která má podstatně větší dosah nežli obvykle po-
užívané dendrochronologické škály (např. radiouhlíková kalibrační křivka IntCal09 
má nyní dosah až do 50 tisíc let). Oproti dendrochronologickému datování není zapo-
třebí regionální kalibrace. S použitím konvenčních postupů by bylo použití této meto-
dy velmi obtížně technicky realizovatelné. 

- Zvýšení kapacity laboratoře - Malé vzorky je zpravidla možné zpracovávat v sériích 
(lze odhadovat, že v případě zpracování mikrovzorků se kapacita laboratoře značně 
zvýší). 

- Zkrácení doby nutné pro datování - Časová náročnost na zpracování jednoho vzorku je 
nižší. Rovněž není zapotřebí skladovat vzorek za účelem vymření "^Rn a jeho dceři-
ných radionuklidů, které mohou způsobovat rušení při měření aktivity l4C. 

- Přímé stanovení 13C - Jelikož lze pomocí AMS měřit i poměr l3C/'~C, není zapotřebí 
ke vzorkům doplňkově stanovovat zastoupení l3C. 

Nejistoty stanovení aktivity l4C ve vzorku pomocí AMS a konvenčními metodami jsou však 
přibližně srovnatelné. Snížení nejistoty stanovení a zúžení intervalu kalibrovaného stáří vzor-
ku lze u AMS dosahovat spíše zpracováním větší série vzorků, s výpočtem vážené střední 
hodnoty, nebo využitím metody Wiggle-Matching. V současné době naše radiouhlíková labo-
ratoř provádí experimenty zaměřené na zpracování mikrovzorků a přípravu grafitizovaných 
terčíků. 

Rozvoj konvenční metody stanovení 14C 
Od roku 2002 naše laboratoř využívá pro přesná stanovení aktivity l4C metodu založenou na 
syntéze benzenu s měřením na nízkopozaďovém kapalinovém scintilačním spektrometru 
Quantulus 1220. V této době bylo také zahájeno systematické monitorování atmosférického 
l 4 C0 2 a rovněž byly odebrány první vzorky bioty z okolí jaderných elektráren Temelín a Du-
kovany 2,7. 
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V roce 2005 byly zavedeny metody předúpravy vzorků a isolaee chemických forem uhlíku 
pro datovací účely. Od této doby jsou zde datovány vzorky ve spolupráci s Archeologickým 
ústavem Praha AV ČR, v.v.i. 

Postupy zpracování a měření vzorků jsou průběžně modifikovány za účelem: 

- Zvýšení výtěžnosti zpracovávaných vzorků - V posledních letech se podařilo snížit 
ztráty uhlíku při spalování a syntéze benzenu o přibližně 15%. 

- Zvýšení robustnosti používaných postupů - Postupy předúpravy vzorků a isolaee da-
tovatelných forem uhlíku jsou modifikovány tak, aby byla zvýšena účinnost odstranění 
rušivých uhlíkatých forem (zejména karbonátů a huminových kyselin). Rovněž jsou 
prováděny experimenty zaměřené na odstraňování některých impregnačních a konzer-
vačních činidel ze vzorků dřev. 

- Snížení nejistot měření - V současné době jsou k základní měřicí geometrii 3 mL 
(teflonová nízkopozaďová kyveta) přidávány další: (a) 0,8 mL (teflonová kyveta 
s držákem), zavedením této geometrie je snížena velikost pozadí pro měření malých 
vzorků, (b) 15 mL (teflonová měřicí kyveta) a 20 mL (plastová kyveta s teflonovým 
povlakem). Pokud je k dispozici dostatečné množství vzorku, lze zvýšením proměřo-
vané hmotnosti benzenu snížit nejistotu měření vlastního vzorku, vliv nejistot daných 
kalibrací, pozaďovým příspěvkem a opravou na zhášení však zůstává zachován, pří-
padně se i mírně zvýší. Měření v 15 a 20 mL geometriích proto může být výhodou spí-
še pro relativní porovnávání aktivit l4C ve vzorcích. Pro některá datovaná období ho-
locénu může tato geometrie umožnit relativní porovnávání s rozlišením 10 až 20 let. 
Měření vzorků s použitím pouze částečně naplněné kyvety by zatížilo výsledky měření 
zvýšeným rozptylem hodnot způsobeným kondenzací malého množství benzenu na 
stěnách. Z tohoto důvodu se ukázalo nezbytným měřit benzen pouze v geometriích 
odpovídajících plným objemům měřicích kyvet. 

Souběžně se zdokonalováním pracovních postupů jsou v laboratoři prováděny kontrolní ana-
lýzy založené zejména na opakovaném zpracování již datovaných vzorků. Velmi cennou je 
možnost porovnání našich údajů s výsledky radiouhlíkového datování ze zahraničních praco-
višť či datacemi pomocí jiných metod. V tabulkách la,b jsou v závorkách uvedeny všechny 
dostupné souběžné datace vzorků dřev za první polovinu roku 2010 (poskytnuto až po odeslá-
ní našich výsledků datování). V posledním sloupci tabulek jsou uvedeny absolutní pravděpo-
dobnosti kalibrovaného stáří vypočtené z našich datací. Převážná část srovnávacích údajů 
byla stanovena dendrochronologicky na pracovišti DendroLab Brno a jsou vyjádřeny jako 
období odpovídající pravděpodobnému pokácení stromu IX'19. 

Poměrně starý vzorek dubového dřeva č. 10 014 (Tabulka la) byl paralelně datován 
v radiouhlíkové laboratoři v Poznani. V tomto případě byly srovnávány výsledky stanovení 
aktivity 14C vyjádřené v letech BP (before present) jako konvenční radiouhlíkové stáří dle 
Stuiver-Polachovy konvence -0. 
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Tab. la Porovnání našich výsledků datování s dostupnými údaji z jiných pracovišť, první 
polovina roku 2010 (uvedeno se souhlasem zadavatele). Srovnávané hodnoty jsou 
vyznačeny tučně. Zadavatel: Dr. I. Boháčové, ARÚ Praha AV ČR, v.v.i., vzorky dřev z 
povodňových sedimentů, Stará Boleslav 

Č.vz. 
Značení vzorků zadavate-

lem 
Konvenční radiouhlíkové 

stáří, léta BP 
Kalibrované stáří, hlavní in-

terval, léta BC, A D 
P ( % ) 

1 0 0 1 0 5 -R8330_VS_ 1370 408 ± 73 
1410 - 1645 AD 

(skáceno po 1376 AD)* 
95 

1 0 0 1 2 21-R9053 N I 5 4 0 - 6 0 440 ± 74 
1393 - 1642 AD 

(skáceno 1549-63 AD) 
92 

1 0 0 1 4 38-R9119-Px 
2710 ±76 

(Poz.: 2710 ±40)** 
1 0 5 5 - 7 6 3 BC 95 

1 0 0 1 8 6-R8331_VS_1379 488 ± 73 
1298- 1523 AD 

(skáceno po 1379 AD)* 
87 

1 0 0 1 9 22-R9054 NI545-61 498 ± 73 
1293- 1521 AD 

(skáceno 1545-61 AD) 
90 

* Podkorová část kmenu se nedochovala 

** Vzorek byl datován v Poznani pomocí AMS (radiouhlíková laboratoř s mezinárodním kódem Poz.) 

Tab. l b Porovnání našich výsledků datování s dostupnými údaji z jiných pracovišť, první 
polovina roku 2010 (uvedeno se souhlasem zadavatele). Srovnávané hodnoty jsou 
vyznačeny tučně. Zadavatel: Dr. K. Žák, GÚ AV ČR, v.v.i. 19 

Č.vz. 
Značení vzorků zadavate-

lem 
Konvenční radiouhlíkové 

stáří, lota BP 
Kalibrované stáří, hlavní in-

terval, léta BC, A D 
P ( % ) 

10 002 
Beroun, dubový trám 

v blízkosti říčního koryta 
695 ± 74 

1207- 1413 

(skáceno 1363-4 AD) 
95 

Závěr 
Příspěvek porovnává možnosti metod stanovení l4C s použitím konvenčních postupů a cestou 
zpracování mikrovzorků s měřením urychlovačovou hmotnostní spektrometrií. Jsou zde dis-
kutovány výhody zpracování mikrovzorků spolu s některými aplikacemi. Rovněž je zde vě-
nován prostor možnostem rozvoje konvenční metody stanovení l4C založené na syntéze ben-
zenu s měřením kapalinovou scintilační spektrometrií v rámci naší radiouhlíkové laboratoře. 
V současné době naše radiouhlíková laboratoř provádí také experimenty zaměřené na zpraco-
vání mikrovzorků a přípravu grafitizovaných terčíků. 

Nezbytnou součástí nově zaváděných i stávajících analytických postupů je jejich kontrola. 
Dobrou kontrolu metody stanovení l4C umožňuje radiouhlíkové datování, kde jsou využívány 
přebytky již datovaného materiálu k opakovaným analýzám. Pro ověřování analytických po-
stupů používáme také srovnávání našich výsledků radiouhlíkového datování s datacemi 
z jiných pracovišť, jak je patrné z přiložené tabulky porovnávající výsledky z první poloviny 
roku 2010. Lze konstatovat, že i z hlediska stanovení 14C pro „nedatovací" aplikace (zejména 
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sledování radiouhlíku v okolí jaderných elektráren, monitorování 1 'C v ovzduší) umožňuje 
radiouhlíkové datování velmi dobrou kontrolu používaných analytických postupů. 
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Applications, development, and assurance of l 4C determinat ion methods 

Světlík Ivo ', Dreslerová DagmarMichálek Václav \ Tomášková Lenka 1 

'Nuclear Physics Institute of the ASCR, v.v.i., svetlik@ujf.cas.cz 
"Institute of Archaeology of the ASCR, v.v.i., Prague 
'National Radiation Protection Institute, Prague 

Precise determination of l4C can provide important information for several various applications. (1) Radiocarbon 
dating is an important tool, namely for archaeological, geological, and paleoenvironmental studies. This chal-
lenging application also provides excellent tools for validation of utilized analytical routines of " C determina-
tion. (2) Radiocarbon makes a major contribution to the collective effective dose from all radionuclides released 
by nuclear power plants (NPP) with light-water pressurized reactors (LWPR) during normal operation. Hence, 
monitoring of l4C in the NPPs surrounding and in reference areas is essential. (3) Influence of fossil fuel com-
bustion on climatic changes is frequently discussed, nowadays. Fossil carbon does not contain l4C and causes 
dilution of radiocarbon in carbon isotopic mixture of atmospheric C0 2 . In consequence, monitoring of atmos-
pheric l 4C0 2 can precise parameters connected with transport of atmospheric C0 2 . Realistic parameters in pre-
diction models can avoid economy problems implying from overestimation or underestimation of fossil fuel 
combustion impact. In the paper possibilities of development of both conventional and AMS (Accelerator Mass 
Spectrometry) l4C determination methods including related applications and elements of QC/QA in our radio-
carbon laboratory are discussed. 
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Adsorpce radionuklidů na žulové materiály 

Šindelář Jakub 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovčdecká fakulta UK. 
Praha 

Tato práce se zabývá laboratorním stanovením parametrů adsorpčních izoterem na fázovém 
rozhraní horniny a roztoku radionuklidů. Tematicky práce souvisí s ukládáním vysoce radio-
aktivního vyhořelého paliva z jaderných elektráren v hlubinných úložištích. Jejím posláním je 
přispět k modelování transportu tčehto látek při jejich eventuální interakci s horninovým pro-
středím. Známé metody byly podle možností modifikovány a použity v pokusech adsorpce 
radionuklidů na danou žulu. Jako sorbent byl zvolen granit z centrálního moldanubického 
plutonu z lokality Panské Dubenky, která je uvažována jako jedna z kandidátských lokalit na 
vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Vsádkový adsorpční pokus byl pro-
veden ve dvou modifikacích, které se lišily způsobem aplikace radionuklidu "°Sr. Z tohoto 
pokusu byly získány distribuční koeficienty v případě lineárního průběhu sorpce a parametry 
Langmuirovy izotermy v případě nelineárního průběhu. Kromě tohoto pokusu bvl proveden 
doplňující difúzní pokus s cílem ověřit, zda může některý z radionuklidů n 7Cs, '"Sr a '"SI di-
fúzně procházel póry a mikropóry žulové přepážky mezi dvěma roztoky s rozdílnou koncent-
rací. Během doby trvání pokusu nebyl žádný z radionuklidů spolehlivě detekován. 

Adsorpční parametry z předchozích výzkumů 
S ohledem na budoucí značné využití podzemních úložišť radioaktivního odpadu byly v po-
sledních 1 0 - 1 5 letech detailně studovány adsorpční i difúzní parametry hostitelských hornin. 
Laboratorní pokusy v těchto výzkumech lze rozdělit podle toho. v jaké podobě je hornina vy-
stavena interakci s roztokem radionuklidu. Většinu pokusuje možné zařadit do jedné ze sku-
pin: /. vsádkové pokusy (batch tests, static experiments), které jsou svým provedením nejmé-
ně náročné na speciální aparaturu. Tyto pokusy jsou prováděny s drcenými horninami o zrni-
tosti od jílu po hrubý písek. 2. difúzní pokusy s roztokem procházejícím přes horninovou pře-
pážku (through diffusion experiments), příp. pokusy s imitovanou kolonou vyplněnou sloup-
cem kompaktní nebo podrcene horniny nebo s celými bloky hornin s umělými i přírodními 
puklinami. Proudění vody je někdy v těchto pokusech regulováno vytvořením rozdílu tlaku na 
koncích kolony, čímž do transportních rovnic vstupuje také advekční člen. 3. pokusy studující 
difúzi do póru v hornině a mikropórů v minerálech (in diffusion experiments). Tyto pokusy v 
současné době nejsou dominantní z důvodu male spolehlivosti hodnot získaných parametrů. 

Součástí prvních dvou jmenovaných pokusu bývá často studium reverzibility adsorpce. Ta má 
zásadní vliv na skutečnou mobilitu sorbovaných látek. Na reverzibilitě adsorpce závisí také 
to, zda se bude moci difúze projevit v roli dominantního transportního mechanismu v pórech1. 
Adsorpční parametry byly stanoveny v pracích 2 až 10 a shrnutí těchto výzkumu je uvedeno v 
rešeršní části diplomové práce 12. 

Metodika vsádkových pokusů (batch testů) 
Mineralogická charakteristika použité žuly byla převzata z práce ". Veškeré přípravné práce i 
vlastní pokusy probíhaly v laboratořích Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Laboratorní prá-
ce před započetím pokusů zahrnovaly: úpravu rozměrů a čištění horniny, drcení horniny, se-
paraci požadované zrnitostní frakce, čištění zrn i tost ní frakce od jemných částic a sušení, sta-
novení pH nulového náboje (pHpřc) ponornou metodou (immersion technique). Iontová síla 
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roztoků nebyla navyšována přidáním dalších látek; byla dána pouze množstvím rozpuštěné 
kyseliny chlorovodíkové, popř. hydroxidu draselného. Všechny pokusy byly provedeny při 
stálé teplotě 21°C±1°C. 

Z důvodu ustavení rovnováhy mezi horninou a vodou o daném pH byly vzorky horniny pone-
chány před aplikací radionuklidu v kontaktu s destilovanou vodou o daném počátečním pH po 
dobu 3 týdnů. Pro vsádkové pokusy byly navrženy dvě různé metody přidání roztoku radio-
nuklidu. Při pokusech, ve kterých byla použita metoda A, probíhaly v polyethylenových rea-
genčních láhvích o objemu 250 ml, pro metodu B byly zvoleny láhve ze stejného materiálu o 
objemu 20 ml. Aby obč metody byly srovnatelné, v obou byl použit stejný poměr vody, sor-
bentu (drcené horniny) a objemové aktivity roztoku radionuklidu. Obč metody také zahrnova-
ly stejné série počátečního pH. Přesné složení roztoků je uvedeno v tab. 1. 

Rozdíl mezi oběma metodami spočíval v aplikaci radionuklidu. Při použití metody A byla v 
láhvích s daným množstvím horniny, vody a počátečním pH (hodnoty 3, 7 a 9), postupně ve 
čtyřech krocích zvyšována objemová aktivita radionuklidu a jí odpovídající celková koncent-
race aktivních a stabilních nuklidů prvku. Tímto způsobem byly započaty pokusy s kationty 
,37Cs* a "Sr2\ přičemž každý pokus byl duplikován. Praktický význam této metody byl tako-
vý, že k většímu množství pokusů bylo zapotřebí méně materiálu (nádob, sorbentu, vody i 
radionuklidů). Tyto vzorky byly třepány rotační třepačkou s frekvencí 1000 otáček za minutu. 
Po několika dnech bylo z důvodu obrušování písku a tvorby jemnozrnné frakce od třepání 
upuštěno a byly zavedeny nové pokusy ve třech láhvích pouze pro " Sr. Jednalo se rovněž o 
pokusy s počátečním pH = 3, 7 a 9, při kterých objemová aktivita radionuklidu byla zvyšová-
na ve 4 krocích (podle metody A). Dále byly zpracovávány jen údaje z těchto nových pokusu. 

V případě metody B bylo do každé reagenční láhve se sorbentem a vodou o danem pH jedno-
rázově přidáno zvolené množství radionuklidu bez dalších zásahů. Pro stanovení adsorpční 
izotermy byly pro každou hodnotu pH použity 4 různé počáteční objemové aktivity radio-
nuklidů v samostatných láhvích. Pokusy byly provedeny při třech počátečních hodnotách pH 
(pH = 3, 7 a 9), celkem bylo tedy realizováno 12 pokusů. Navíc byly zavedeny 2 pokusy bez 
horniny pro stanovení sorpční schopnosti materiálu láhve. Také při metodě B byl použit roz-
tok pouze jednoho radionuklidu, 90Sr. 

Tab. 1 Seznam vsádkových pokusů a jejich složení 

označení 
láhve 

počáteční 
pH 

hmotnost 
horniny 

(*) 

objem 
roztoku 

(ml) 

iontová 
síla 

(mol/l) 

metoda 
přidání 

radionuklidu 

prvek a jeho počáteční 
koncentrace (mmol/1)*) 

počáteční aktivita 
radionuklidu 

(kBq/ml) 

2Sr?l 3 10 200 10 * A Sr; 6.106; 1,0.10 s; 
1.5.10"5:1.4.104**) 

0.6; 1.1; 1.6; 
15.3**) 

2Sr7l 7 10 200 107 A Sr; 6.10"; 1,0.I05; 
1.5.10 s; 1.4.10"4**) 

0.6; 1.1; 1.6; 
15.3**) 

2Sr91 9 10 200 105 A Sr; 6.10 6; 1,0.10 s; 
1.5.10 s; 1.4.104**) 

0.6; 1.1; 1.6; 
15.3**) 

10/3 3 0.5 10 10* B Sr; 6.106 0.6 

10/7 7 0.5 10 107 B Sr; 6.106 0.6 

10/9 9 0.5 10 105 B Sr. 6.10"6 0.6 

17.5/3 3 0.5 10 10 J B Sr; 1,0.10 5 l.l 

17.5/7 7 0.5 10 107 B Sr; 1.0.10 s 1.1 

17.5/9 9 0.5 10 10-5 B Sr; 1.0.105 1.1 

17.5/7* 7 0 10 107 B Sr; 1.0.10 s 1.1 
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25/3 3 0.5 10 10'* B Sr: 1.5.105 1.6 

25/7 7 0.5 10 1 0 ' B Sr; 1.5.10- 1.6 

25/9 9 0.5 10 10 $ B Sr; 1.5.10 s 1.6 

225/3 3 0.5 10 10 * B Sr; 1.4.104 15.3 

225/7 7 0.5 10 1 0 ' B Sr; 1.4.104 15.3 

225/9 9 0.5 10 10 s B Sr; 1.4.104 15.3 

225/7. 7 0 10 10-' B Sr; 1.4.10 4 15.3 

*) celková koncentrace prvku (součet množství radionuklidu a neaktivního nosiče), **) koncentrace krokově 4x 
zvýšena na uvedené hodnoty 

Metodika difúzního pokusu 
Smyslem doplňujícího difúzního pokusu bylo ověřit, zdaje možné pro dane radionuklidy a 
danou horninu vyhodnotit transport kontaminantu difúzí v mikropórech kompaktní žulové 
destičky. K tomu byla vyrobena aparatura znázorněná na obr. 1. Skládá se ze skleněné nádob-
ky tvaru hranolu o rozměrech přibližně 11 x 6 x 8 cm (délka, šířka, výška). Nádobka je shora 
otevřená a uprostřed větší stěny je rozdělená svislou žulovou přepážkou. Šířka přepážky je 
shodná s šířkou skleněné nádobky, tloušťka je 6, resp. 10 mm. Výška přepážky je přibližně o 
1 cm menší než výška nádobky. Přepážka je přilepena ke sklu takto: spodní a boční stěny jsou 
vlepeny přímo do nádobky, na horní stěnu žulové přepážky navazuje přepážka skleněná o 
výšce asi 1 cm. Tato přídavná přepážka byla do aparatury umístěna z toho důvodu, aby bylo 
možné udržovat hladinu vody v nádobce nad úrovní výšky žulové přepážky. Tím byla přesně 
definována plocha přepážky, která byla na obou stranách v kontaktu s roztoky. Všechny spoje 
byly slepeny světlým akvaristickým silikonovým gelem. Jako kryl nádobky bylo použito sa-
mostatné odnímáteIné sklo. 

Obr. 1 Aparatura pro doplňující difúzní pokus (foto B. Honesová) 

Celkem bylo pro difúzní pokus vyrobeno 6 nádobek. Do tří z nich byla vlepena žulová destič-
ka tloušťky 6 mm, do zbývajících tří destička tloušťky 10 mm. Každá nádobka byla naplněna 
destilovanou vodou tak, aby žulová přepážka byla celá ponořena pod hladinou vody. Zároveň 
byly hladiny na obou stranách přepážky vyrovnány ve stejné úrovni, aby vlivem rozdílu tlaku 
nedocházelo k transportu roztoku radionuklidu nebo vody advekcí. 

K pokusům byly použity roztoky tří radionuklidu: kationtu 1 7Cs+, kationtu ' Sr"v a aniontu 
'"I". Ve stanovených koncentracích byl vždy jeden radionuklid přidán do jedné části nádob-
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ky, v druhé části nádobky zůstala čistá voda. Pro každý radionuklid byla určena 1 nádobka s 
přepážkou tloušťky 6 mm a 1 nádobka s přepážkou tloušťky 10 mm. Cesium bylo přítomno 
ve formč Cs+, a z tohoto důvodu bylo podle teoretických předpokladů elektrostatické adsorpce 
nastaveno počáteční pH roztoků na obou stranách žulové přepážky na hodnotu 4. Stejné při 
bylo zvoleno i pro pokusy se stronciem přítomným ve formč Sr+ . Pro jod, vyskytující se ve 
formě jodidu, bylo zvoleno pil = 8. Přesné složení roztoku je uvedeno v tab. 2. 

Tab. 2 Seznam roztoku difúzních pokusu a jejich složení 

Nádobka 

Tloušťka 
žulové 

přepážky 
(mm) 

Označení 
roztoku 

Iontová 
síla 

(mol/l) 

Objem 

roztoku 
(ml) 

Počáteční 

pH 

Prvek a jeho počáteč-
ní koncentrace 

(mmol/l)*) 

Počáteční aktivita 
nKlionuklidu 

(kBq/ml) 

1 
Cs6 Iff4 207.5 4 Cs; 3,9.10 s 0.06 

1 
Cs6v 10 4 205.8 4 Cs; 0 0 

2 10 
CslO 

CslOv 

Iff4 

ÍO4 

209.2 

205.0 

4 

4 

Cs; 3.9.10 5 

Cs; 0 

0.06 

0 

3 6 
Sr6 

Sróv 

Iff4 

Iff4 

208.7 

200.2 

4 

4 

Sr; 10* až 3,6.10 5 

Sr; 0 

2.95 

0 

4 10 
SrlO 

SrlOv 

Iff4 

I0-1 

205.0 

205.0 

4 

4 

Sr; 10" až 3.6.10 -

Sr; 0 

3.00 

0 

5 6 
16 

I6v 

10"6 

10* 
212.2 

216.6 

8 

8 

261.5 

0 

6 10 
110 

IlOv 

10* 

10* 

201.9 

210.5 

8 

8 

274.9 

0 

*) celková koncentrace prvku (součet množství radionuklidu a neaktivního nosiče), 
**) údaj o celkové molární koncentraci jodidu sodného nebyl výrobcem dodán. 

Radioaktivita všech odebraných vzorků byla měřena v kapalinovém scintilačním spektromet-
ru. Hodnoty aktivity naměřené bylo nutné před vynesením do časové řady opravit, aby data 
nebyla zkreslena. Jednalo se o následující přepočty, které byly prováděny v uvedeném pořadí: 
a) oprava na objem odebraného vzorku, b) oprava na radioaktivitu pozadí, c) oprava na dopl-
nění vody, d) oprava na radioaktivní rozpad. Lineární izoterma byla z opravených dat vyjád-
řena ve tvaru 

S = IQ . c, 

kde S je sorbované množstv í při dané koncentraci roztoku, K̂ i je konstanta úměrnosti, distri-
buční koeficient, c je koncentrace sorbující se látky v roztoku. V případě grafů, kterými byla 
proložena křivka, se jednalo o Langmuirovu adsorpční izotermu ve tvaru: 

S = k, . c / (1 + k 2 . c ) , 

kde ki a ki jsou parametry Langmuirovy izotermy. Na data z difúzního pokusu byly rovněž 
zavedeny uvedené opravy. Dále byly z objemové aktivity radionuklidů vytvořeny grafy závis-
losti relativní koncentrace v roztoku c/co na čase, na základě kterých bylo provedeno posou-
zení efektivity a použitelnosti difúzního pokusu. 
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Výsledky 
U pokusů s krokovým přídavkem radionuklidu (metoda A) byl pokles objemové aktivity v 
čase nejvýraznčjší během prvních tří dnů po aplikaci roztoku radionuklidu. V dalších 10 
dnech se rychlost poklesu objemové aktivity zpomalovala, a cca po 15 dnech po započetí po-
kusu je patrný malý nárůst objemové aktivity radionuklidu v roztoku. Tento efekt je patrně 
způsoben pomalým rozpouštěním horniny při kontaktu s vodným roztokem, při kterém se část 
sorbované látky dostává zpět do kapalné fáze během rozpouštění zrn písku. Z naměřeného 
průběhu objemové aktivity radionuklidu, přepočtené na celkovou koncentraci stroncia (stabil-
ního i radioaktivního) v roztoku byly pro každé pH vypočteny adsorpční izotermy. Při pokusu 
s počátečním pil = 3 (pokus označený 2Sr31) bylo celkové sorbované množství radionuklidu 
na podrcenou horninu nejmenší (4,3.10 mmol/g). Daty byla proložena lineární izoterma s 
distribučním koeficientem Kd = 3,1.10 3 l/g. 

Při pokusu s počátečním pil = 7 (označený 2Sr71) se nasorbovalo při maximální koncentraci 
roztoku přibližně 1,1.10 6 mmol/g radionuklidu. Daty byla proložena nejprve Freundlichova, 
poté Langmuirova izoterma, která lépe koreluje s naměřenými hodnotami. Parametry Lang-
muirovy izotermy byly vypočteny následujícím způsobem: při zvoleném parametru ki byla 
nalezena nejlépe vyhovující hodnota k2. Pro tuto dvojici parametrů byl vypočten kvadrát 
vzdálenosti experimentálních bodů od proložené křivky. Následně byla zvolena nová hodnota 
k|. Jako parametry Langmuirovy izotermy byla vybrána taková dvojice k|, ki, pro které byl 
kvadrát vzdálenosti experimentálních a proložených hodnot nejmenší. Takto byly vypočteny 
parametry izotermy k 1 = 0.021, k: = 11158. 

Při pil = 9 v pokusu označeném 2Sr91 se sorbovalo téměř stejné množství radionuklidu jako 
v předchozím případě, avšak proložená Langmuirova izoterma má jiný, v počátečním úseku 
strmější průběh. Tato skutečnost se odráží na parametrech adsorpční izotermy: kj = 0.029, k: 
= 16528. Průběh izoterem je zobrazen v Obr. 1 a přesná data jsou uvedena v Tab. 3. 

Tab. 3 Adsorpční parametry z pokusů s krokovým přidáním radionuklidu (metoda A) 

Lineární izoterma pro pokus 2Sr3l rovnice: S=0.0031c R :=0.9986 

e (mmol/1) 0 6.0E-06 1.0E-05 1 5E-05 I.4E-04 

S (mmol/g) 0 2.5E-08 3.7E-08 5.6E-08 4.3E-07 

Langmuirova izoterma pro pokus 2Sr7l rovnice: S=0.021c/(1+11158c) 

c (mmol/1) 0 6.0E-06 1 0E-05 1.5E-05 1.4F.-04 

S (mmol/g) 0 1.3E-07 I.9E-07 2.6E-07 I.1E-06 

langmuirova izoterma pro pokus 2Sr9l rovnice: S=0.029c/(l +16528c) 

c (mmol/1) 0 6.0E-06 1.0E-05 1.5E-05 1.4E-04 

S (mmol/g) 0 1.3E-07 2.1E-07 4.0E-07 1.2E-06 

66 



c (mmol/l) 

Obr. 1 Adsorpční izotermy - metoda A 

Pokusy s jednorázovým přídavkem radionuklidu (metoda B) byly provedeny bčhcm šesti dnu 
a po dalších 25 dnech byl z každé reagenční láhve odebrán kontrolní vzorek. Počáteční obje-
mová aktivity aplikovaného radionuklidu byla stejná jako v případě pokusů popsaných v 
předchozím textu. Ve shodě s pokusy provedené podle metody A, během prvních tří dnů se 
sorbovalo cca 80% z celkového sorbovaného množství. Poslední měření po 31 dnech od za-
početí pokusu potvrdilo zpětný nárůst objemové aktivity radionuklidu v roztoku vlivem roz-
pouštění horniny, na níž byl sorbován kation radionuklidu. Výsledky jsou nicméně odlišné od 
pokusů s krokovým přídavkem radionuklidu. Při počátečním pH = 3 byla hornina v tomto 
typu pokusu schopna při maximální koncentraci radionuklidu v roztoku sorbovat 1,84.107 

mmol/g. Vypočtenými daty byla proložena lineární izoterma s distribučním koeficientem 
IQ = 1,33.10 3 l/g. * 

V pokusu s počátečním pH = 7 dosáhlo maximální sorbované množství radionuklidu 2,75.10 
mmol/g. Vypočteným datům nejlépe vyhovuje lineární izoterma s distribučním koeficientem 
Kd = 1,97.10'3 l/g. 

Při pokusu s počátečním pH = 9 bylo dosaženo maximálního sorbovaného množství radio-
nuklidu 2,5.10"7 mmol/g. Vypočtenými daty byla proložena Langmuirova izoterma velmi 
blízká přímce. Vypočtené konstanty jsou v tomto pokusu rovny ki = 0.0026 a k2 = 3207. Prů-
běh izoterem je zobrazen v Obr. 2 a přesná data jsou uvedena v Tab. 4. 

Tab. 4 Adsorpční parametry z pokusů s jednorázovým přídavkem radionuklidu (metoda B) 

Lineární izoterma pro pokusy při pH = 3 rovnice: S=0.00133c, R2=0.986 

c (mmol/l) 0 6.0E-06 1.0E-05 1.5E-05 1.4E-04 

S (mmol/g) 0 1.6E-08 2.6E-08 2.9E-08 1.8E-07 

Lineární izoterma pro pokusy při pH = 7 rovnice: S=0.00197c, R2=0.996 

c (mmol/l) 0 6.0E-06 1.0E-05 1.5E-05 1.4E-04 

S (mmol/g) 0 2.2E-08 2.9E-08 3.3E-08 2.8E-07 

Langmuirova izoterma pro pH = 9 rovnice: S=0.0026c/( 1 +3207c) 

c (mmol/l) 0 6.0E-06 1.0E-05 1.5E-05 1.4E-04 

S (mmol/g) 0 1.7E-08 2.6E-08 3.6E-08 2.5E-07 
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s 3 . 0 0 E - 0 7 
(mmol/g) 

2 . 5 0 E - 0 7 

2 . 0 0 E - 0 7 

1 . 5 0 E - 0 7 

1 . 0 0 E - 0 7 

5 . 0 0 E - 0 8 

0 . 0 0 E + 0 0 

0 . 0 0 E + 0 0 5 . 0 0 E - 0 5 1 . 0 0 E - 0 4 1 . 5 0 E - 0 4 

c (mmol/l) 

Obr. 2 Adsorpční izotcrmy - metoda B 

Rozdíl ve výsledcích získaných metodou A a metodou B je patrně způsoben dvěma vlivy: 
relativním objemem odebíraných vzorků a sorpčními schopnostmi materiálu láhve. Přestože 
poměr všech použitých látek zůstal v obou pokusech zachován, lišil se poměr objemu odebra-
ných vzorků ku objemu celého roztoku. Zatímco z roztoků s krokovým přídavkem radio-
nuklidu, jejichž celkový objem byl přibližně 200 ml, bylo během pokusu odebráno celkem cca 
4% objemu, v případě roztoků s jednorázovým přídavkem radionuklidu (o objemu 10 ml) 
bylo celkem odebráno cca 30% objemu roztoku. Tento postup odebírání vzorků měnil zejmé-
na na počátku pokusu výrazně poměr přítomného radionuklidu a pevné fáze, neboli absolutní 
množství radionuklidu, které se mohlo sorbovat na podrcenou horninu, se vlivem odebírání v 
pokusu s jednorázovým přídavkem zmenšilo. Druhé pravděpodobné vysvětlení spočívá ve 
vlastnostech reagenčních láhví. Ačkoli byly láhve pro oba pokusy vyrobeny ze stejného mate-
riálu, různá drsnost jejich povrchů mohla způsobit různou míru adsorpcc na stěny láhví. 

Difúzní pokusy se vzájemně nejvíce lišily podle druhu měřeného radionuklidu. Důvodem byla 
jejich rozdílná aktivita a tím daná přesnost výsledku. V případě pokusů s cesiem došlo v roz-
toku, kam bylo cesium přidáno, k jeho velmi rychlé adsorpci na žulovou přepážku a pokles 
objemové aktivity téměř na nulovou hodnotu. Na druhé straně přepážky nebyla významná 
objemová aktivita cesia pozorována. 

Při pokusu s jodem byla pozorována nejmenší míra sorpce ze všech tří použitých radionukli-
dů. Během pokusu se sorbovalo max. 30% původní objemové aktivity radionuklidu a zbylé 
množství bylo stále přítomno v roztoku. Během doby trvání pokusu se nicméně nepodařilo 
naměřit významné množství jodu, který penetroval přepážkou do druhé části nádobky. Maxi-
mální naměřené množství bylo 1 % původně přidané aktivity. 

Na Obr. 3 až Obr. 6, které shrnují výsledky difúzního pokusu, jsou data uvedena ve dvojicích, 
např. Cs6 a Cs6v. Jedná se o dvojice roztoků, které byly umístěny v jedné nádobce, a mezi 
nimi se nacházela žulová přepážka. Do roztoku označeného např. Cs6 byl na začátku pokusu 
přidán roztok radionuklidu, v roztoku např. Cs6v se nacházela čistá voda. Grafy zde uvedené 
zobrazují pouze výsledky pokusů s cesiem a jodem. Výsledky difůzních pokusů se stronciem 
nejsou uvedeny, protože výsledky pokusů byly velmi podobné jako v případě cesia. Všechny 
výsledky uvádí práce12. 

68 



c/cO 1 

0.8 

0 . 6 -

0.4 

0 . 2 -

O 

• Cs6v 

• Cs6 

^ I ' i 

0 20 40 60 

čas (dny) 

Obr. 3 Závislost celkové koncentrace roz-
toků Cs s přepážkou 6 mm na čase 
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Obr. 4 Závislost celkové koncentrace roz-
toků Cs s přepážkou 10 mm na čase 
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Obr. 5 Závislost celkové koncentrace rozto-
ků I s přepážkou 6 mm na čase 

Obr. 6 Závislost celkové koncentrace rozto-
ků I s přepážkou 10 mm na čase 

Diskuse a závěry 
Během pokusů bylo získáno několik poznatků, které mohou být v případě reprodukce nebo 
rozšíření pokusů užitečné. Má-li sorbent zrnitost hrubého písku, může třepání vzorku ve 
vsádkové reagenční láhvi zásadně ovlivnit výsledky pokusu z důvodu obrušování zrn a tvorby 
frakce o menší zrnitosti. Tato frakce je vzhledem k vysokému specifickému povrchu schopna 
převzít kontrolu nad sorbovaným množstvím radionuklidu. Naopak vzhledem k malému spe-
cifickému povrchu písku není nutné třepat reagenční láhev nepřetržitě k zajištění rozprostření 
kapalné fáze kolem povrchu fáze pevné. Proto byl později v tomto pokusu zvolen postup ob-
časného ručního třepání cca 30 minut před odběrem vzorku. 

Za diskutabilní může rovněž být považováno použití dvou různých způsobů přidávání radio-
nuklidu (metoda A a B). Přes snahu o zachování stejného koncentračního poměru nebylo do-
saženo shodného výsledku při použití obou metod; důvodem může být rozdílný specifický 
povrch stěny vzorkovnic nebo relativně větší odebírané množství z malých vzorkovnic v po-
měru k pevné fázi. Jako výhodnější se jeví používat jedinou metodiku s přesně definovanými 
pomůckami. 
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Z časových rad průbčhu vsádkových experimentů mimo jiné vyplývá, žc po ustálení rovno-
váhy mezi koncentrací v roztoku a sorbovaným množstvím došlo ke zpětnému zvýšení obje-
mové aktivity radionuklidu v roztoku. Tento fakt může znamenat, že hornina se v roztoku i po 
této době rozpouští a uvolňuje původně sorbovaný radionuklid. Z toho důvodu je vhodné před 
započetím pokusů nechat horninu ekvilibrovat s roztokem delší dobu, než byly zvolené 3 týd-
ny. 

Diťúzní pokusy s migrací radionuklidu žulovou přepážkou jsou podle dostupné literatury 
možné provést, nicméně v delším časovém úseku, než který byl k dispozici v této práci. Al-
ternativou může být také zvýšení koncentračního spádu mezi oběma nádobkami pomocí neak-
tivního nosiče radionuklidu. 

V této práci byly stanoveny parametry pro adsorpci stroncia na zvolený typ granitoidní horni-
ny. Při pH = 3 bylo sorbované množství radionuklidu nejmenší a měřená data byla proložena 
lineární izotermou; při pH = 7 a pH = 9 byly daty proloženy Langmuirovy izotermy, nebo v 
jednom případě pH = 7 izoterma lineární. Adsorpční parametry mohou být vhodně využity 
pro modelování adsorpcc za daných podmínek. 

Doplňující diťúzní pokus spolehlivě během pěti měsíců svého trvání neprokázal, že by insta-
lovaná žulová přepážka byla schopna propouštět difúzí ve svém pórovém prostoru radionukli-
dy l ? / C s \ ^'Sr"a 12?I' mezi dvěma roztoky o různé koncentraci. 

Článek byl zpracován v rámci diplomové práce Adsorpce radionuklidu v pórech a mikro-
pórech žuly; autor vyjadřuje poděkování za inspirativní připomínky vedoucímu práce doc. 
RNDr. Jiřímu Mlsovi. CSc. a konzultantovi doc. RNDr. Ladislavu Lešetickému, CSc. (Příro-
dovědecká fakulta UK v Praze). 
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Adsorption of radioactive nuclides onto granite materials 

Jakub Šindelář 

Institute of hydrogeology, engineering geology and applied geophysics. Faculty of Science, Charles University, 
Prague 

This paper deals with laboratory determination of adsorption isotherms parameters. Granite from the central 
moldanubian pluton, site Panské Dubenky, Czech Republic, was chosen to the experiment. The place is one of 
the candidate sites to build a deep nuclear waste disposal. A batch experiment was performed in two modes, 
differing in the way of addition of radioactive nuclide Sr. From this experiment, distribution coefficients for a 
linear isotherm or parameters for Langmuir isotherm were obtained. Beside this, a through-diffusion experiment 
was performed. The objective of this experiment was to identify whether some of the radionuclides used ( ' ' Cs, 
"Sr, '-SI) is able to penetrate through the pores of a granite slice barrier between two solutions of different con-
centrations. During the period of the experiment no radionuclide was detected reliably. 
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