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Úvod 

 

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského v Bratislave (KJFB FMFI UK), má dlhoročnú tradíciu v monitorovaní úrovne 

rádioaktivity v životnom prostredí [1-5], pričom možnosti tohto monitorovania sa neustále 

rozširujú, čo potvrdzuje aj nedávne vybudovanie Centra pre nukleárne a urýchľovačové 

technológie (CENTA). Súčasťou centra je tandemové laboratórium, v ktorom bude po 

plánovanej finalizácii fungovať kompletný AMS systém, a laboratóriá spracovania a prípravy 

AMS vzoriek, pričom práve problematika prípravy vzoriek pre AMS merania tvorí hlavnú 

náplň tejto dizertačnej práce. 

Experimentálna časť práce sa venuje spracovaniu vybraných typov vzoriek za účelom 

separácie C14 , I129 ,  Pu239,240  a prípravy AMS vzoriek (terčíkov) týchto rádionuklidov, pričom 

sú dopodrobna popísané metódy spracovania hydrologických vzoriek (pre C14 , I129 ), vzoriek 

tuhých uhličitanov a kostí (pre C14 ) a nerezových diskov, na ktorých sa elektrodeponoval 

materiál pre alfa spektrometriu (pre Pu239,240 ); niektoré z týchto metód boli vypracované aj v 

spolupráci s laboratóriom VERA (Vienna Environmental Research Accelerator) a inštitútom 

Nutech (Center for Nuclear Technologies) Dánskej technickej univerzity (DTU). Všetky 

metódy sa overili prípravou sérií „blank“, resp. reálnych vzoriek. V záveroch týchto statí sú 

diskutované výsledky, nadobudnuté počas zavádzania a testovania metodík, spolu s faktormi, 

ktoré vplývajú na ich efektívnosť, a modifikáciami, ako ju vylepšiť. 

Záver práce pojednáva o štúdiách, pri ktorých sa uplatnili jednak spomínané metódy na 

prípravu AMS vzoriek a jednak samotná AMS analýza. Prvý výskum, na ktorom 

participovala aj KJFB, sa zaoberá vplyvom havárie jadrovej elektrárne vo Fukušime na 

distribúciu vybraných rádionuklidov ( H3 , I129 , Cs134,137 ) pri japonskom pobreží v 

severozápadnom Pacifiku. Druhá štúdia, ktorá prebiehala v spolupráci s Prírodopisným 

múzeom vo Viedni (NHM) a VERA laboratóriom, sa venuje rádiouhlíkovému datovaniu 

vzoriek kostí, nájdených na pohrebisku v Maria Ponsee (Dolné Rakúsko). 
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Ciele práce 

 

1) Vývoj metód prípravy C14 , I129  a Pu239,240  vzoriek pre AMS merania 

So zreteľom na parametre CENTA laboratória vyvinúť metódy prípravy C14 , I129  a 

Pu239,240  vzoriek pre AMS merania so zameraním na spracovanie hydrologických 

(oceánografických) vzoriek ( C14 , I129 ), tuhých uhličitanov, kostí ( C14 ) a nerezových 

diskov ( Pu239,240 ), s využitím spolupráce so zahraničnými inštitúciami (Nutech DTU, 

VERA). 

2) Príprava „blank“ C14  a I129 AMS vzoriek 

Za účelom posúdenia vyvinutých metód vzoriek pripraviť série blank C14  a I129  vzoriek a 

pomocou nich stanoviť chemický výťažok ako rozhodujúci faktor hodnotenia. Zároveň, 

vhodnými analytickými postupmi (elektrónový mikroskop, hmotnostná spektrometria) 

overiť kvalitu pripravených blank vzoriek. 

3) Optimalizácia vyvinutých metód prípravy AMS vzoriek 

Optimalizovať vyvinuté metódy s cieľom ich zjednodušenia a predovšetkým 

zefektívnenia, čo by sa odzrkadlilo vo vyššom chemickom výťažku, prípadne vo vyššej 

kvalite vzoriek pre AMS analýzy. Evaluovať výhodnosť či nevýhodnosť navrhnutých 

modifikácií. 

4) Štúdium impaktu fukušimskej havárie 

V rámci rozsiahlej zahraničnej kolaborácie zhodnotiť vplyv havárie fukušimskej jadrovej 

elektrárne na úrovne rádionuklidov v severozápadnom Tichom oceáne, významných pre 

environmentálne a oceánografické štúdie ( H3 , I129 , Cs134,137 ). Pomocou kvapalinovej 

scintilačnej spektrometrie preskrínovať vzorky pre tríciovú analýzu pomocou He3  

hmotnostnej spektrometrie, ktorej výsledky spolu s dátami z meraní I129  a Cs137  

porovnať s hodnotami spred fukušimskej éry. 

5) C14  datovanie vzoriek kostí z Maria Ponsee 

V spolupráci s viedenským NHM a VERA laboratóriom stanoviť rádiouhlíkový, resp. 

kalendárny vek skupiny vzoriek kostí, ktoré boli nájdené na pohrebisku v Maria Ponsee 

(Dolné Rakúsko). Verifikovať správnosť nadobudnutých výsledkov a interpretovať ich v 

rámci poznatkov o osídľovaní Strednej Európy starogermánskymi kmeňmi, ktoré 

vyplývajú z predchádzajúcich (archeologických) výskumov. 
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Dosiahnuté výsledky 

CENTA AMS laboratórium 

Opis zariadenia 

Na obr. 1 je znázornená kompletná schéma systému, ktorý je aktuálne nainštalovaný v 

tandemovom laboratóriu CENTA. Zariadenie bolo vyrobené ma objednávku firmou National 

Electrostatics Corporation (NEC). Pozostáva z dvoch zdrojov negatívnych iónov, a to z 

Alphatrossu, ktorý pracuje s plynnými vzorkami, a z MultiCathode Source of Negative Ions 

by Cesium Sputtering (MC-SNICS), ktorého súčasťou je disk so 40 pozíciami pre pevné 

vzorky (katódy). K prvej analýze iónového zväzku dochádza v elektrostatickom analyzátore 

(ESA), ktorým ióny prechádzajú po extrakcii zo zdroja. Ešte pred 90°-ovým injekčným 

magnetom (BM) je možné predurýchlený (na 40-100 keV) zväzok modulovať pomocou x-

ových a y-ových slitov a steererov. 

 

Obr. 1 Schéma systému v tandemovom laboratóriu CENTA. 

Po separácii na základe hybnosti na BM a optimalizácii pomocou slitov a Einzelových 

šošoviek sa požadované ióny zavádzajú do Pelletronu (model 9SDH-2), teda vlastne 

tandemového elektrostatického urýchľovača s terminálnym napätím až 3 MV. Nabíjanie 

terminálu zabezpečuje dvojica reťazí, pozostávajúca s kovových peletiek tvaru valčekov, 

ktoré sú pospájané nevodivým nylonom. Ako izolačný plyn, ktorý je nutný kvôli vysokému 

napätiu terminálu, sa používa 6SF ; na manipuláciu s ním slúži špeciálna vákuovo-tlaková 

aparatúra (DILO). Stripovanie iónov sa dosahuje plynom ( 2N  alebo Ar). 
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Pred analyzačnou časťou zariadenia sa nachádzajú magnetický quadrupol a y-ový steerer, 

použiteľný na prípadnú optimalizáciu iónového zväzku. Jeho analýza sa zabezpečuje 

pomocou ±15°-ového vychyľovacieho magnetu (SM) a Faradayovho detektora, ktorým je 

kanál zakončený a ktorému predchádzajú x-ové slity, y-ový steerer a monitor zväzku, ktorým 

možno nepretržite sledovať jeho profil. Okrem toho sú takéto monitory umiestnené pred a za 

injekčným magnetom, kde sa tiež nachádza Faradayov detektor; ďalšie dva sú nainštalované 

priamo za iónovými zdrojmi, čím je zaistená kontrola iónového zväzku počas celej jeho 

dráhy. Vysoké vákuum ( 610   až 810   torr) v systéme sa udržuje pomocou predvákuových 

rotačných vývev a turbomolekulárnych púmp. 

Dobudovanie zariadenia pre potreby AMS predpokladá posunutie vychyľovacieho 

magnetu do bunkra, kde by slúžil ako „prepínač“ pre jednotlivé koncové kanály NRA, IBM či 

IBA, a jeho náhradu 90°-ovým analyzačným magnetom. Za ten sa zaradí elektrostatický 

analyzátor (E/q analýza) a multi-anódový plynový detektor, prípadne TOF detektor pre 

detekciu ťažkých nuklidov. 

Možnosti využitia 

Napriek tomu, že zariadenia nedisponuje kľúčovými prvkami pre AMS merania 

(analyzačný magnet, elektrostatický analyzátor, detektory iónov), je na ňom možné vykonať 

vskutku zaujímavé experimenty. Nízkoenergetickú časť systému (pred urýchľovačom) spolu 

so zdrojmi možno použiť na hmotnostnú spektrometriu (FC-MS), kedy sa výstupný signál 

využíva prúd meraný na Faradayovom detektore za injekčným magnetom (FC 02). Vďaka 

programu iScan, ktorý kontinuálne mení magnetické pole na BM (rozlíšenie 15 MeV/amu) a 

tým hmotnosť iónov, a zároveň zapisuje dáta z FC 02, sa merania vykonávajú automaticky. 

Na rovnaký účel možno použiť aj vychyľovací magnet (SM) a koncový Faradayov detektor 

(FC L5). 

Príprava C14  vzoriek pre AMS merania 

Hydrologické vzorky 

Metodika extrakcie 2CO  z vodných vzoriek bola celkovo testovaná na 12 vzorkách, z 

toho 4 z nich predstavovalo vzorky podzemnej vody (vzorky II, IX, XI, XII), 3 minerálnu 

vodu (vzorky XIV, XV, XVI) a zvyšných 5 uhličitanové štandardy STD (vzorky XVII-XIX, 

XXII-XXIII), pripravené ich rozpustením v destilovanej vode (tab. 1). Obsah oxidu uhličitého 

(vo forme rozpustných uhličitanov; zanedbateľný obsah voľného 2CO  sa neuvažoval) v 

vzorkách podzemných vôd bol analyticky stanovený, v prípade vzoriek štandardov bol obsah 
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daný ich naváženým množstvom. Výťažok sa potom stanovil na základe obsahu, t.j. 

teoreticky extrahovateľného množstva, a tlaku oxidu uhličitého, ktorý sa nameral v 

kalibrovanom objeme po extrakcii. Priemerný výťažok pri neskorších vzorkách sa pohybuje 

na úrovni 60-70 %; potenciál na jeho zvýšenie je zrejmý. Avšak, vzhľadom na fakt, že ide o 

viackrokový proces, pričom každý krok (stripovanie, vymrazovanie, transport 2CO  nosným 

plynom) sa vyznačuje vlastnou účinnosťou, možno považovať tieto hodnoty za primerané. 

Nižšie výťažky v prípade vzoriek podzemných vôd, ktoré sa realizovali ako prvé, boli 

pravdepodobne spôsobené neskúsenosťou s metodikou. Vyšší dosiahnutý výťažok pri 

neskorších vzorkách naznačuje jej odstránenie. 

Čas stripovania, teda doba, počas ktorej sa vzorka vody nechala prebublávať 2N , sa 

pohyboval v rozmedzí 15-30 min. V danom intervale nebola pozorovaná žiadna korelácia 

medzi dobou stripovania a výťažkom 2CO ; už 15-minútové stripovanie by malo postačovať 

na extrakciu takého množstva oxidu uhličitého, ktoré je potrebné na grafitizáciu. 

Tab.5.1 Extrakcia 2CO  z hydrologických vzoriek. 

Vzorka Zdroja Množstvo 

vzorky [mL] 

Teoretické 

množstvo 

2CO  [mmol] 

Získané 

množstvo 

2CO  [mmol] 

Výťažok 

[%] 

II Vojka 200 0,642 0,325 50,6 

IX Vydrany 250 0,915 0,456 49,8 

XI Čilístov 200 0,782 0,128 16,4 

XII Mliečno 250 1,027 0,382 37,2 

XIV Mitická 200 0,369 0,518 >100 

XV Mitická 250 0,923 0,916 99,2 

XVI Mitická 150 0,554 0,175 31,6 

XVII 3NaHCO  STD 200 0,900 0,560 62,2 

XVIII 3NaHCO  STD 150 0,763 0,542 71,0 

XIX travertín (LV) 200 0,510 0,319 62,5 

XXII 32CONa  STD 250 0,538 0,379 70,4 

XXIII 32CONa  STD 200 0,186 0,131 70,4 
a LV = Levice; STD = štandard 

Kvalita extrahovaného oxidu uhličitého sa overila jeho úspešnou premenou na tuhý 

grafit. Priebeh grafitizácie vzorky XVIII, ako závislosť tlaku plynov v grafitizačnom reaktore 

p od času t, je znázornený na obr. 2. Tlakový výťažok bol na úrovni 97 % (po 4 h). 

Porovnaním hmotnosti Fe katalyzátora pred a po grafitizácii sa pre vzorku XVIII určilo 

množstvo získaného grafitu: 1,46 mg. Z takto pripraveného grafitu (deponovaného na Fe 

katalyzátore) je možno priamo pripraviť C14  terčík do iónového zdroja AMS. 
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Obr. 2 Priebeh grafitizácie pre vzorku XVIII. 

Tuhé uhličitany 

Extrakcia oxidu uhličitého z tuhých uhličitanov sa odskúšala dokopy na 8 vzorkách, z 

ktorých päť bolo odobratých z travertínovej horniny (vzorky IV-VII, XX-XXI) pochádzajúcej 

z okolia Levíc, známej pod názvom „Zlatý Ónyx“; ďalšie sa pripravili z rádiouhlíkových 

štandardov IAEA, konkrétne zo štandardu C1 (vzorka XXIV) a C2 (vzorka XXV; tab. 2). 

Keďže travertín môže obsahovať v menšom množstve úlomkovitý kremeň a íl, resp. oxidy 

železa, ktoré mu dodávajú nevýrazné žlto-hnedé sfarbenie [107], pri všetkých travertínových 

vzorkách (vrátane IAEA štandardu) sa uvažovalo s podielom 3CaCO  max. 95 %, kým pri 

vzorke IAEA-C1, ktorá je vlastne carrarským bielym mramorom, sa predpokladalo, že je 

zložená z čistého kalcitu [108]. 

Predpokladalo sa, že hlavným faktorom, ktorý by vplýval na konečný výťažok metódy,  

by mala byť doba rozkladnej reakcie; výsledky túto koreláciu skutočne potvrdili. Pri vzorkách 

V, XX a XXI, pri ktorých reakcia bežala 40-45 min, sa dosiahol priemerný výťažok 65,7 %, 

zatiaľ čo pri vzorkách IV, VII a XXV, u ktorých sa vývin 2CO  pozoroval ešte ďalších 15 až 

20 min, hodnota výťažku vzrástla približne o 10 až 20 %. Naproti tomu vzorka VI, ktorá sa 

nechala rozkladať počas troch hodín, sa spracovala s výťažkom iba 61,2 %. Za optimálnu 

dobu reakcie sa pri travertínových vzorkách teda stanovila práve 1 h. 

Iná situácia bola v prípade vzorky XXIV (mramor), kedy sa po troch hodinách od 

začiatku rozkladu stále zaznamenala intenzívna tvorba 2CO  a len mierny úbytok vzorkového 

materiálu v reaktore. Množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa počas týchto 3 h vytvorilo, bolo 

odobraté a zmerané. Toto množstvo zodpovedalo menej ako 10 % teoretického výťažku, z 
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čoho sa usúdilo, že na úplné dobehnutie rozkladnej reakcie by bola potrebná aspoň 10-krát 

dlhšia doba. Preto sa plyn nechal vyvíjať bez kontinuálneho záchytu vody a 2CO  ďalšie dva 

dni, kedy sa znova získané 2CO  vymrazilo, očistilo od vodnej pary a odmeralo. Nanešťastie, 

druhá frakcia zo vzorky XXIV predstavovala iba ~7 % výťažku. Pravdepodobnou príčinou 

bolo natečenie atmosféry do linky počas rozkladu, resp. následný únik extrahovaného 

vzorkového 2CO . 

Tab. 2 Extrakcia 2CO  z tuhých uhličitanov. 

Vzorka Materiála Množstvo 

vzorky [mg] 

Teoretické 

množstvo 

2CO  [mmol] 

Získané 

množstvo 

2CO  [mmol] 

Výťažok 

[%] 

IV travertín (LV) 35,0 0,332 0,205 61,7 

V travertín (LV) 44,2 0,420 0,279 66,5 

VI travertín (LV) 40,1 0,381 0,233 61,2 

VII travertín (LV) 50,5 0,480 0,391 81,5 

XX travertín (LV) 78,0 0,740 0,409 55,3 

XXI travertín (LV) 72,8 0,691 0,521 75,4 

XXIV IAEA-C1 62,1 0,620 0,106 17,1b 

XXV IAEA-C2 69,0 0,655 0,563 86,0 
a LV = Levice 
b nízky výťažok bol spôsobený ťažkosťami pri spracovaní vzorky; pozri text 
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Obr. 3 Priebeh grafitizácie pre vzorku V. 

Na obr. 3 je zobrazený priebeh grafitizácie vzorky V, ktorou sa validovala metóda 

extrakcie oxidu uhličitého z tuhých uhličitanov. V tomto konkrétnom prípade bolo 

pripravených 0,85 mg grafitu, čo by bez problémov postačovalo na vylisovanie C14  terčíka, 

pričom tlakový výťažok bol po 5,5 h asi 95 %. 
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Vzorky kostí 

Modifikovaná Longinova metóda 

V tab. 3 sú zhrnuté výsledky prípravy vzoriek z jaskynného medveďa (V3755_1, 

V3755_2, V3755_3). Výťažky kolagénu sa počítali ako pomery celkového množstva 

vyseparovaného kolagénu k počiatočnému množstvu materiálu. Ich spriemerovaním 

dostaneme hodnotu 3,2 % alebo 32 mg kolagénu na 1 g kosti, čo naznačuje, že vzorka V3755 

bola slabo zachovalá. Avšak, vplyv tohto faktu na stanovenú koncentráciu rádiouhlíka vo 

vzorke je skôr nebadateľný, keďže pMC a rádiouhlíkový vek vzoriek V3755_1 a V3755_3 

jednoznačne potvrdili, že vzorka jaskynného medveďa už C14  neobsahuje. Mierny posun k 

súčasnejším hodnotám v prípade rádiouhlíkového veku a pMC vzorky V3755_2 bol najskôr 

zapríčinený jej kontamináciou počas spracovania. 

Okrem vzorky jaskynného medveďa sa modifikovanou Longinovou metódou pripravila 

aj vzorka hovädzieho dobytka (V5983), ktorá bola v r. 2009 odobraná z archeologického 

náleziska v Rusovciach, neďaleko Bratislavy (BERGL 2009, lokalita č. 4). Následným 

datovaním vzorky a jej kalibráciou programom OxCal 4.2 [111] sa dokázal jej predpokladaný 

vek, teda prelom 14. a 15. st. (obr. 4). 

Tab. 3 Príprava vzoriek kostí modifikovanou Longinovou metódou. 

Vzorka 
Množstvo 

vzorky [g] 

Výťažok 

kolagénu 

[%] 

C13  [‰] pMC [%] C14  vek [BP] 

V3755_1 1,049 2,9 -19,8 ± 1,0 0,095 ± 

0,074 

55910+12310, 

           -4650 

V3755_2 0,969 3,0 -19,8 ± 1,4 0,234 ± 

0,084 

48671+3594, 

         -2474 

V3755_3 0,915 3,6 -20,4 ± 1,3 0,014 ± 

0,078 

71000+nan, 

            -

14851 

V-5983 1,083 >1,3a -22,5 ± 1,0 93,87 ± 0,44 508+37,-37 
a nízka hodnota je významne ovplyvnená ťažkosťami pri filtrácii, ktoré sa pri vzorke V5983 

 vyskytli (pozri text) 

Pri spracovaní  vzorky V5983 sa tiež objavili dva atypické problémy. Prvý problém 

predstavovala želatinizácia, ktorá neprebehla úplne, t.j. nemalý podiel (1/3) vzorky sa vôbec 

nerozpustil a to ani po výraznom predĺžení doby želatinizácie (zo 16 na 32 h), čo v konečnom 

dôsledku spôsobilo druhý problém a síce zahlcovanie strieborného filtra nerozpustenými 

časticami. Kým zvyčajne sa na filtráciu roztoku kolagénu spotrebuje jeden Ag filter, v prípade 
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vzorky V5983 sa pomocou troch filtrov podarilo získať len ca. 10 mL filtrátu pri filtrovanom 

objeme ~40 mL. Našťastie, obsah kolagénu vo filtráte bol postačujúci (>10 mg); údaj o 

výťažku v tab. 3 vychádza práve z tohto množstva. Najpravdepodobnejším vysvetlením, 

prečo došlo k neúplnej solubilizácii vzorky, je nadmerný obsah nekolagénového proteínu. 

 
Obr. 4 Kalibrácia vzorky V5983 programom OxCal 4.2. 

Ninhydrínová metóda 

Výsledky testovania metodiky na vzorkách V3755N1, V3755N2 a V3755N3 sú 

zosumarizované v tab. 4. Na stanovenie výťažku sa použili dva viac alebo menej odlišné 

prístupy. Prístup I je založený na predpoklade, že kosti obsahujú nemenné množstvo 

karboxylového uhlíka, t.j. uhlíka z karboxylovej skupiny AK v kolagéne, ktorý sa počas 

ninhydrínovej reakcie uvoľňuje ako 2CO  [101]. Prístup II je komplikovanejší a pre jeho 

aplikáciu je podstatné poznať výťažok kolagénu z kosti; konečný výťažok ninhydrínovej sa 

vypočíta rovnako, ako v prvom prístupe [113]. 

Priemerný výťažok vyrátaný prístupom I je 5,8 %, čo by znamenalo, že teoreticky by sa 

dalo vyprodukovať ~17-krát viac oxidu uhličitého. To je ale dosť ťažko predstaviteľné, keďže 

zo vzorky V3755N2 (s výťažkom 3,6 %) sa podarilo získať dostatočné množstvo 2CO  na 

grafitizáciu. Dôvodom môže byť nesprávny, príliš vysoký odhad obsahu karboxylového 

uhlíka v jednom grame kostného materiálu alebo sa toto množstvo nevzťahuje na staršie kosti, 

tzn. s vekom kosti výrazne klesá. Na druhej strane prístup II dáva priemernú hodnotu výťažku 
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24,1 %; to je síce stále menej, ako by sa očakávalo, ale táto hodnota oveľa lepšie koreluje s 

vyprodukovaným množstvom 2CO . 

Tab. 4 Príprava vzoriek kostí ninhydrínovou metódou. 

Vzorka 
Množstvo 

vzorky [g] 
2CO  tlak 

[mbar] 

Výťažok [%] 

C13  [‰] 
pMC 2.10  

[%] 
C14  vek [BP] 

prís. I 
prís. 

II 

V3755N1 1.13 201 5,4 24,5 -16,1 ± 1,1 9,8 ± 7,4 55668 

+11319 

           -4521 

V3755N2 0.847 100 3,6 16,3 -20,5 ± 1,0 25,6 ± 7,3 47926 +2683 

           -2008 

V3755N3 0.910 253 8,4 38,3 -20,0 ± 1,0 6,4 ± 7,22 59112 +nan 

            -6093 

Ak sa pozrieme na výsledky datovanie troch vzoriek, dve z nich (V3755N1, V3755N3) 

boli stanovené na blank úrovni; v prípade vzorky V3755N3 neistota stanovenie pMC dokonca 

prevýšila samotnú pMC hodnotu. K istej opatrnosti nabáda výsledok vzorky V3755N2, ktorej 

ne-blank (mladší) vek poukazuje kontamináciu tlmivým roztokom (kys. citrónovou), 

exogénnym materiálom alebo atmosférickým 2CO . Posledná možnosť by sa dala vylúčiť, ak 

by sa ninhydrínové reakcie uskutočňovali v inertnej atmosfére, napr. dusíka [114]. 

Z tab. 4 vidieť, že tlmivý roztok pri reakciách udržal jeho hodnotu v požadovanom 

rozmedzí (~5), keďže sa pri všetkých troch vzorkách podaril pripraviť oxid uhličitý a 

Ruhemanovu violeť. Výťažok metódy, resp. výťažok extrahovaného karboxylového uhlíka v 

podobe 2CO  nezohráva žiadnu úlohu, ak sa použije vyššie množstvo vzorkového materiálu, 

napr. 1,5 g. So správnym časovým rozvrhom by sa vo VERA alebo podobne vybavenom 

laboratóriu malo dať spracovávať 4-6 vzoriek za 3 dni. Ak sa navyše vynechá pravdepodobne 

nadbytočné lúhovanie vzorky v rozt. NaOH, je možné ušetriť ďalší deň. Istou výhodou je aj 

fakt, že sa pri tejto metóde nemanipuluje so želatínou (kolagénom), pri ktorej značne narastá 

riziko znečistenia vzorky uhlíkom súčasného veku. 

Ultrafiltrácia 

Testovanie ultrafiltrácie vo VERA laboratóriu na troch vzorkách jaskynného medveďa 

neprinieslo žiadne prekvapivé výsledky, ktoré by mohli poslúžiť „odporcom“ či „zástancom“ 

ultrafiltrácie na posilnenie ich argumentov (tab. 5). Na jednej strane dve >30kDa frakcie 

(V3755UF1_1, V3755UF1_2) vykázali podstatne nižšie pMC hodnoty ako nízkomolekulové 

frakcie (V3755UF2_1, V3755UF2_2) tých istých vzoriek, na strane druhej tento markantný 
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rozdiel naznačuje znečistenie <30 kDa frakcie uhlíkom súčasného pôvodu. V prípade tretej 

vzorky sa po ultrafiltrácii podarilo získať v >30 kDa frakcii (V3755UF1_3) len 0,5 mg 

kolagénu, čo by s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nestačilo na prípravu 

minimálneho množstva 2CO  na grafitizáciu, preto sa ani tento kolagén nespaľoval. Vek 

nízkomolekulovej frakcie (V3755UF2_3) sa síce priblížil k blank hodnote, avšak aj malá 

odchýlka nabáda k ostražitosti pri interpretácii tohto výsledku. 

Tab. 5 Príprava vzoriek kostí ultrafiltráciou. 

Vzorka 
Množstvo 

vzorky [g] 

Výťažok 

kolagénu 

[%] 

Frakcia C13  [‰] 
pMC 1.10  

[%] 
C14  vek [BP] 

V3755UF1_1 0,73769 1,4 >30 

kDa 

-18,5 ± 

1,9 

1,93 ± 0,78 50212 

+4162, 

            -2728 

V3755UF2_1 <30 

kDa 

-19,2 ± 

1,5 

8,94 ± 0,81 37892 +762, 

           -696 

V3755UF1_2 0,71149 2,7 >30 

kDa 

-19,9 ± 

1,2 

1,24 ± 0,77 53788 

+7836, 

            -3890 

V3755UF2_2 <30 

kDa 

-20,4 ± 

2,7 

8,61 ± 0,98 38198, +972, 

            -1674 

V3755UF1_3a 0,67298 1,4 >30 

kDa 

- - 
- 

V3755UF2_3 <30 

kDa 

-22,8 ±1,1 3,61 ± 0,84 45171 

+2117, 

            -1674 
a z tejto frakcie sa získalo nedostatočné množstvo kolagénu na spálenie/grafitizáciu 

Logicky sa ponúka porovnanie ultrafiltrácie a modifikovanej Longinovej metódy. Ak sa 

pozrieme na priemerný výťažok kolagénu pre vzorku V3755 – 1,8 % v prípade ultrafiltrácie 

oproti 3,2 % v prípade modifikovanej Longinovej metódy –, tak je evidentné, že ultrafiltrácia 

viedla k strate cenného materiálu. Zaujímavé je, že želatína extrahovaná v >30 kDa bola 

naozaj výrazne svetlejšia ako <30 kDa frakcia a ako želatína pripravená modifikovanou 

Longinovou metódou, čo by poukazovalo na úspešné odstránenie kontaminantov, napr. 

humínových látok. Tento záver je ale nejednoznačný, nakoľko dve z troch vzoriek 

spracovaných modifikovanou Longinovou metódou mali pMC nižšie ako vzorky pripravené 

ultrafiltráciou. Ostáva teda konštatovať, že hoci sa ultrafiltrácia všeobecne odporúča 

aplikovať na slabo zachovalé (degradované, potenciálne kontaminované) kosti, akou je aj 

vzorka V3755, efektívnosť tejto metódy nebola jasne preukázaná. 
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Príprava I129  vzoriek pre AMS merania 

Štandardné vzorky AgI 

Okrem série blank vzoriek sa na KJFB ako etalóny pripravili štandardné vzorky AgI 

priamym zrážaním carrieru NaI podľa reakcie: 

33 NaNOAgINaIAgNO  .    (1) 

Tab. 6 Príprava I129  blank vzoriek priamym zrážaním. 

Vzorka 
Množstvo 

carrieru [mg] 

Teoretické množstvo 

AgI [mg] 

Získané množstvo 

AgI [mg] 

Výťažok 

[%] 

D 100 157 135 86,0 

N 72,2 112,6 102,2 90,7 

O 3,6 5,6 n/a n/a 

R 3,4 5,3 5,2 98,1 

Ako vidieť z tab. 6, kde sú zhrnuté výsledky z príprav podľa reakcie (1), ani samotné 

vyzrážanie AgI nie je triviálnym krokom. Napriek jeho nízkej rozpustnosti vo vode ( 710.5,2 
 

g/100 g vody pri 25 °C) sa na príklade vzorka O, kde v 200 mL dest. vody pripravenú 

zrazeninu nebolo možné filtráciou odseparovať, ukázalo, že zrážanie nízkych koncentrácii I  

v nemalých objemoch vody môže byť problematické. Z toho vyplýva, že zníženie množstva 

vody, v ktorom sú jodidy rozpustené, je potrebné (<0,5 mL vody pri vzorke R). Tento fakt sa 

rovnako potvrdil aj pri metóde ionexovej chromatografie, ako bude neskôr uvedené. 

Výhodnosť zrážania pri nižšom pH sa zdá byť len málo podstatná, keďže vzorka D (pH = 7) a 

vzorka N (pH = 2-3) mali veľmi podobný výťažok. 

Pre potrebu posúdenia kvality pripravených štandardných vzoriek bola vzorka D 

analyzovaná elektrónovým rastrovacím mikroskopom (SEM) a energio-disperzným 

spektrometrom (EDS) (obr. 6.1). Spektrum je v dobrej zhode so spektrom, ktoré je 

publikované v práci [120], z čoho jednoznačne vyplýva, že túto vzorku možno považovať za 

AgI s vysokou čistotou, a teda pri porovnávaní s ostatnými pripraveným vzorkami vzorka D 

reprezentovala a bude reprezentovať fyzikálne a chemické vlastnosti (farba, rozpustnosť, 

stabilita) etalónu. 
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Obr. 5 Analýza vzorky D: zobrazenie SEM (vľavo) a EDS spektrum (vpravo). 

Kvapalinová extrakcia 

Za účelom testovania a optimalizácie metódy kvapalinovej extrakcie bolo na KJFB FMFI 

UK pripravených 14 blank vzoriek, v ktorých sa separácia jódu uskutočňovala so značne 

zjednodušenej matrice (destilovaná voda, resp. voda z vodovodu) a úlohu carrieru v týchto 

vzorkách zohrával komerčne dostupný NaI s neznámym izotopickým pomerom II/127129 . (tab. 

7). Ako vidieť, spočiatku bolo pri príprave blank vzoriek na KJFB použité také množstvo 

carrieru, ktoré by bolo neakceptovateľné pri reálnych vzorkách, čo avšak neplatí pri prvotnom 

testovaní metodiky, kedy bolo nutné predovšetkým overiť jej schodnosť (vzorky A a B). 

Postupne sa množstvo pridávaného carrieru znižovalo až na 10-15 mg, teda hodnoty relatívne 

prijateľné aj pre skutočné merania. Dnešným trendom je toto číslo ďalej znižovať (0,5-4 mg 

na 100-200 mL vzorky vody [122, 123]), čo môže byť nielen náročnejšie, ale i mierne 

problematické, ako to dokazuje vzorka P, kedy, podobne ako pri vzorke O, sa filtráciou 

nepodarilo oddeliť pripravenú zrazeninu AgI. 

Výsledky z testovania prípravy I129  vzoriek kvapalinovou extrakciou uskutočneného v 

Nutech DTU sú zhrnuté v tab. 8. Dokopy sa spracovali 4 blank vzorky (MOE 2, 4-6) a 8 

reálnych vzoriek morskej vody (MOE 8-11, 13-16), pričom pri vzorkách MOE 2, 4-6, 8-9 sa 

ako carrier použil jodid draselný s neznámym izotopickým pomerom II/127129  a pri ostatných 

vzorkách WI1 carrier ( 13127129 10  II/  ). S výnimkou vzorky MOE 2, u ktorej sa výťažok určil 

gravimetricky, bol výťažok pri všetkých vzorkách stanovený pomocou stopovača I125 . V 

štyroch prípadoch bol prekročený teoretický výťažok (3 mg AgI na 2 mg carrieru), čo 

naznačuje nedokonalé odstránenie nečistôt v získanej zrazenine AgI; v prípade vzorky MOE 5 

sa na posúdenie redukčných účinkov 522 OSK  k matrici okrem jodidu pridal aj jodičnan 

draselný. Naopak, ako ukázali merania aktivity I125 , straty pri niektorých vzorkách (MOE 4, 

                                                 
1 Woodward Iodine Corp., Woodward, Oklahoma (USA). 
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10, 13) boli spôsobené najmä nedokonalým transferom extraktu s I  z oddeľovacieho lievika 

do skúmavky, v ktorej sa zrážal AgI, a zrazeniny po vyzrážaní kvôli vysušeniu, resp. použitím 

rozt. OHNH4  pri jej čistení (MOE 15). 

Tab. 7 Príprava I129  blank vzoriek kvapalinovou extrakciou na KJFB. 

Vzorka 
Množstvo 

carrieru [mg] 

Teoretické množstvo 

AgI [mg] 

Získané množstvo 

AgI [mg] 

Výťažok 

[%] 

A 50 78 22 28,2 

B 47 74 71 95,9 

C 24 38 227 >100 

E 23 36 19 52,8 

F 50 78 50 64,1 

G 10 15 6 40,0 

H 23 36 18 50,0 

I 10 15 11 73,3 

J 15 23 11 47,8 

K 15 23 15 65,2 

L 15 23 25 >100 

M 14 21 11 52,4 

P 3,3 5,1 n/a n/a 

Zo vzoriek pripravených kvapalinovou extrakciou sa vybrala jedna (vzorka E), ktorá bola 

podobne ako vzorka D analyzovaná pomocou SEM a EDS a o ktorej sa predpokladalo, že by 

sa najväčšmi mohla priblížiť štandardným vlastnostiam vzorky D, predovšetkým v čistote 

AgI. Ako sa dá vyčítať z obr. 6., naše predpoklady boli naplnené iba čiastkovo. 

Najpravdepodobnejším vysvetlením prítomnosti kremíka ( maxE  = ~1,75 keV) vo vzorke je 

kontaminácia vodnej frakcie silikónovým mazivom, ktorým sa ošetril kohút oddeľovacieho 

lievika pred re-extrakciou. 

     

Obr. 6 Analýza vzorky E: zobrazenie SEM (vľavo) a EDS spektrum (vpravo). 

Okrem vzorky E sa pomocou hmotnostnej spektrometrie, pri ktorej sa na detekciou iónov 

využíva Faradayov detektor (FC-MS), kvalitatívne analyzovali tri vzorky, ktoré sa vybrali so 
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skupiny vzoriek z Nutech DTU (MOE 5, 10, 15). Kvapalinovou extrakciou pripravené terčíky 

sa nainštalovali do iónového zdroja (MC-SNICS), ktorý je súčasťou AMS systému CENTA. 

Zo zväzku, ktorý bol generovaný v zdroji a fokusovaný optickými prvkami nízkoenergetickej 

časti systému, sa pomocou injekčného magnetu (BM) separovali ióny na základe hmotnosti 

M; prúd od iónov sa zaznamenával Faradayovým detektorom FC 02. Z týchto meraní, ktoré sa 

vďaka programu iScan vykonávali automaticky, sa nakoniec získali spektrá (hmotnostné 

skeny), reprezentujúce izotopické zastúpenie stabilných nuklidov, v rozsahu 0 až 100 A (0 až 

240 amu). 

Tab. 8 Príprava I129  blank a reálnych vzoriek kvapalinovou extrakciou v Nutech DTU. 

Vzorka 
Charakteristika 

vzorky 

Množstvo carrieru 

[mg] 

Získané množstvo 

AgI [mg] 

Výťažok 

[%] 

MOE 2 blank 2,0 3,5 >100 

MOE 4 blank 2,0 2,4 72,1 

MOE 5 blank 2,0 8,3 78,4 

MOE 6 blank 2,0 n/a 79,7 

MOE 8 morská voda 2,0 3,0 77,4 

MOE 9 morská voda 2,0 3,5 69,3 

MOE 10 morská voda 2,0 2,3 77,7 

MOE 11 morská voda 2,0 n/a 77,4 

MOE 13 morská voda 2,0 2,1 74,4 

MOE 14 morská voda 2,0 3,1 86,0 

MOE 15 morská voda 2,0 1,1 60,8 

MOE 16 morská voda 2,0 3,0 84,9 

Hmotnostné skeny sa vyhodnotili kalibračnou metódou, pri ktorej sa z ľahko 

identifikovateľných iónov a ich priradených hmotností vytvorila kalibračná krivka, z ktorej sa 

následne v spektre určili neznáme ióny [127]. Okrem očakávaných ( HN114 ; O16 ; HO116 ; 

Cu63 , Cu65  a ich diméry či triméry; Ag107 , Ag109  a ich diméry; I127  a jodidy medi) boli 

rozpoznané aj menej očakávané: 

Al27 ; OAl1627 ; S32 ; Cl35 ; Cl37 . Prítomnosť Al a jeho 

oxidu sa dá vysvetliť tým, že koleso, ktoré sa využíva ako nosič pre katódy so vzorkami v 

iónovom zdroji, je vyhotovený z hliníka, pričom pri rozprašovaní vzorky je nereálne predísť 

zásahu kolesa zväzkom Cs  iónov. Ióny chlóru a síry naznačujú obsah nečistôt v konečnej 

zrazenine.  

Na obr. 7 je zobrazený výsek spektra vzorky MOE 15 od 103 po 135 amu, kde sa 

potvrdila vysoká ochota jódu tvoriť negatívne ióny ( iE  = 10,45 eV; AE  = 3,059 eV); prúd od 

iónov I127  (1,5-3,0 µA) bol minimálne o dva rády intenzívnejší ako prúd ktoréhokoľvek 

zaznamenaného iónu pri našich meraniach. Avšak, prekvapujúci bol hlavne prúd od iónu s 



19 
 

hmotnosťou 122, ktorý prevyšoval intenzitu signál od Ag107 , resp. Ag109  
alebo aj O16 , 

pričom sa vyskytol v spektrách všetkých troch vzoriek. Pri snahe o jeho identifikáciu možno 

vylúčiť možnosť, že by išlo ión zložený z jediného prvku, pretože sa nedá predpokladať 

prítomnosť kandidátov ( Te122  resp. Sn122 ) vo vzorke a to vzhľadom na to, že tie (stabilné) 

nuklidy telúru a cínu, ktoré vďaka vyššiu zastúpeniu tvoria negatívne ióny s väčšou 

pravdepodobnosťou ( Te125 , resp. 120Sn), sa v hmotnostných skenoch neobjavili. 

Ďalšia indícia, ktorou je fakt, že v spektrách bol nájdený aj ión s hmotnosťou 61, 

napovedá, že ión M122  by mohol byť dimér. Práve ión s hmotnosťou 61 by teda mohol byť 

kľúčom k identifikácii iónu M122 , pričom i v jeho prípade sa jedná o molekulárny ión ( Ni61  

možno vylúčiť s rovnakých dôvodov ako spomínaný cín a telúr) [128]. Po uvážení 

predchádzajúceho, zloženia chemikálii, ktoré sa pri príprave vzoriek použili, a už určených 

iónov sa ako možné alternatívy pre ión M122  javia tieto ióny: 
2

37123 Cl)HNa( , 


22

1
2

1627 )HOAl( , 
22

161
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3

16
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23 ONNa . Samozrejme, nedá sa úplne 

vylúčiť ani kontaminácia vzorky, napr. rôznymi prímesami, ktorú sú súčasťou chemikálií, 

použitých pri kvapalinovej extrakcii. Proti tomu však hovorí vysoká intenzita signálu iónu 
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-
 a jeho prítomnosť vo všetkých vzorkách. 
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Obr. 7 Výsek FC-MS spektra vzorky MOE 15. 
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Ionexová chromatografia 

Impulzom pre vyskúšanie ionexovej chromatografie bol fakt, že táto metóda je vďaka 

vysokej afinite iónomeniča voči I  iónom schopná odseparovať jodidové anióny s výťažkom 

prevyšujúcim 90 % [130], čo v kombinácii s jej relatívnou nenáročnosťou na vybavenie a 

možnosťou simultánneho spracovania vzoriek poskytuje veľmi dobrú alternatívu voči 

kvapalinovej extrakcii. 

Tab. 10 Príprava I129  vzoriek ionexovou chromatografiou. 

Vzorka 
Množstvo 

carrieru [mg] 

Teoretické množstvo 

AgI [mg] 

Získané množstvo 

AgI [mg] 

Výťažok 

[%] 

XIII 5,3 8,3 4,5 54,4 

XV 5,3 8,3 0,5 6,0 

XVII 4,8 7,5 2,0 26,7 

XIX 6,0 9,4 6,0 64,1 

XXI 6,7 10,5 11,7 >100 

Rovnako ako v prípade kvapalinovej extrakcie ako carrier bol použitý NaI s neurčeným 

pomerom II/127129 . Hoci je v tab. 10 uvedených len 5 vzoriek, spolu bola ionexová 

chromatografia odskúšaná na KJFB na 13 vzorkách, z ktorých 3, vrátane vzoriek XV a XVII, 

sa separovali z reálnej matrice (prefiltrovaná morská voda z oblasti Grécka); zvyšné, ktoré sa 

pripravovali z jednoduchej matrice (dest. voda, resp. voda z vodovodu), možno označiť ako 

blank. Prvotné pokusy, ktoré nie sú zaznamenané v tab. 10, poukázali na komplikácie, ktoré 

sa pri aplikovaní metódy môžu vyskytnúť. 

Tab. 11 Príprava I129  vzoriek kombináciou ionexovej chromatografie a kvapalinovej extrakcie. 

Vzorka 
Množstvo 

carrieru [mg] 

Teoretické množstvo 

AgI [mg] 

Získané množstvo 

AgI [mg] 

Výťažok 

[%] 

VI 5,9 9,2 1,0 10,9 

X5 5,3 8,3 4,1 49,6 

IX 10,1 15,8 3,4 21,6 

XII 5,3 8,3 3,3 39,9 

XVI 4,8 7,5 3,0 40,1 

XVIII 5,4 8,4 5,5 65,3 

XX 5,0 7,8 6,1 78,2 

MOE18 4,0 5,6 4,7 85,0 

Príčinou nerealistického výťažku vzorky XXI bolo zachytenie nečistôt pri vákuovej 

filtrácii (0,45 µm filter), ktorá sa testovala ako alternatíva k jednoduchej filtrácii, aplikovanej 

pri ostatných vzorkách, pri ktorej sa ako hnacia sila využila len gravitácia. V súčasnosti sa 

filtrácia ako metóda oddeľovania finálneho AgI na KJFB nahradila centrifugáciou (3000-4000 
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rpm, 5-10 min), pri ktorej ale rovnako môže dôjsť k stratám pri manipulácii so zrazeninou, 

ako to naznačuje príprava vzorky XIX. 

Na KJFB bola tiež testovaná kombinácia ionexovej chromatografie a kvapalinovej 

extrakcie, ktorá sa štandardne uplatňuje pri špeciácii I129  [130,131] a ktorá vedie k 

drastickému zníženiu objemu pred zrážaním (o ~95 %) a odstráneniu tých kontaminantov, 

ktorých by vzorka nebola prípadne zbavená už pri chromatografii. Týmto postupom sa 

pripravilo 7 vzoriek na KJFB a jedna vzorka (MOE 18) v Nutech DTU (tab. 11), ktorej 

podrobnosti sú nižšie opísané. 

Aj keď kombinácia ionexovej chromatografie a kvapalinovej extrakcie priniesla vcelku 

uspokojivé výsledky (vzorka XVIII, XX), netreba zabúdať, že ide o dvojstupňový proces, z 

čoho vyplývajú isté nevýhody v porovnaní so samotnými metódami. Kvapalinová extrakcia a 

ionexová chromatografia dosahujú separačnú účinnosť jódu, vyjadrenú ako výťažok AgI, 

ktorá je pre obe metódy fundamentálne menšia ako 100 % a teda ich spojením sa logicky táto 

účinnosť ešte znižuje. Kombinácia je navyše časovo náročnejšia a vyžaduje si väčšie 

materiálne zabezpečenia laboratória. 
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Obr. 8 Elúcia I125  z chromatografickej kolóny pri príprave vzorky MOE 18. 

Na obr. 8 je znázornený priebeh elúcie jódu ako závislosť od pozadia očistená γ-aktivita 

I125  od podielov elučného činidla (2 M 3NaNO ), pričom objem jedného podielu pre bol 

presne 10 mL. Aktivita I125  sa merala pomocou NaI(Tl) detektora, integrálny signál sa zbieral 

z kanálov 3,3 – 58,5 keV. Ako je vidieť, už prvé podiely eluátu obsahovali malé množstvo 
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I125 , ktoré sa pravdepodobne nenaviazalo na iónomenič. Elúcia vychytaného jódu začala po 

prejdení asi 55 mL elučného činidla, k výraznému vymytiu prišlo ešte v 11. podiely. Zbytková 

aktivita nameraná v ďalších podieloch (12.-15.) naznačuje, že na úplnú elúciu jódu nemusí 

postačovať ani 150 mL 2 M 3NaNO , avšak straty spôsobené nekompletnou elúciou sa 

odhadli na max. 3,5 %. Porovnaním aktivity I125  v štandarde a eluáte sa určila separačná 

účinnosť ionexovej chromatografie na úrovni 92-93 %, výťažok zo spracovania eluátu 

kvapalinovou extrakciou bol porovnateľný (95-96 %). 

Podobne ako pri testovaní kvapalinovej extrakcie sa vybrali tri vzorky, pripravené 

ionexovou chromatografiou (vzorky XII, XIII) a kombináciou ionexovej chromatografie 

(vzorka MOE 18), ktoré sa analyzovali pomocou FC-MS v tandemovom laboratóriu CENTA, 

pričom prúdový signál od iónov sa zbieral z FC-02, ktorý je lokalizovaný za BM. 

Automatickými meraniami programom iScan sa získali hmotnostné skeny, ktoré sa 

vyhodnotili kalibračnou metódou. 
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Obr. 9 Výsek FC-MS spektra vzorky MOE 18. 

Ako sa predpokladalo, hmotnostné spektrá nepriniesli žiadne neočakávané informácie o 

vzorkách a väčšina podstatných iónov sa podarilo jasne identifikovať  [127, 128]. Opäť bola 

potvrdená ochota jódu vytvárať negatívne ióny, kedy intenzita píku I127  minimálne 

stonásobne prevyšovala intenzity iónov od ostatných prvkov. Slabé intenzity Cl35  a Cl37  sa 
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dajú vysvetliť neúplnou konverziou ionexu z Cl  formy na 
3NO  formu, resp. stopovou 

koncentráciou chloridov v NaI carriery. Vzhľadom na to, že ióny prítomné v hmotnostných 

spektrách vzoriek pripravených kvapalinovou extrakciou sa do veľkej mieri zhodujú s iónmi 

nájdenými v spektrách vzoriek pripravených chromatografiou, resp. kombináciou metód, 

možno povedať, že terčíky sa kvalitatívne neodlišujú. 

Ión M122 , ktorého pôvod sme nedokázali jednoznačne objasniť pri kvapalinovej 

extrakcii, bol rozpoznaný aj v hmotnostných skenoch vo všetkých troch skúmaných vzorkách 

XII, XIII a MOE 18 (obr. 9). Keďže sa pri oboch metódach použili rovnaké alebo „príbuzné“ 

chemické činidlá ( 3HNO , sodné soli kys. dusičnej a dusitej, 3AgNO , 3NaHSO , NaI carrier, 

OHNH4 ), kandidáti na identifikáciu M122 , resp. iónu s polovičnou hmotnosťou zostávajú 

tým pádom prakticky nezmenení:, 
22
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2

1627 )HOAl( , 
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Príprava Pu239,240  vzoriek pre AMS merania 

Metódou extrakčnej chromatografie sa v laboratóriách Nutech DTU spracovalo celkom 

19 nerezových diskov (spolu s dvoma blank vzorkami), ktoré pochádzali z litovskej oblasti a 

u ktorých sa predpokladal obsah fukušimského plutónia, a ďalšie tri disky (a jedna blank 

vzorka), pôvodom z okolia Fukušimy, sa spracovali ionexovou chromatografiou na KJFB. 

Okrem toho sa jednoduchým spálením pri 550 °C pripravilo 8 vzoriek, ktoré mali pôvodne 

podobu 3LnF  zrazeniny deponovanej na membránovom filtri, pri ktorých sa odhadovalo 

zastúpenie plutónia z jadrových elektrární (Slovensko, Slovisko). V tab. 13 sú uvedené 

reprezentatívne vzorky so všetkých spomenutých sérii, ktoré sa previedli do podoby terčíkov 

pre AMS meranie Pu239,240 . 

Tab. 13 Vybrané vzorky pripravené pre AMS merania Pu239,240 . 

Vzorka Typ vzorky 
Metóda 

spracovania 
Forma 

Zmes na 

terčík 

Množstvo 

zmesi 

Pôvod 

vzorky 

st 9 403 

nerezový 

disk 

ionexová 

chromatografia 
Pu oxidy  v 

32OFe  

matrici 

32OFe  + 

Al prášok 
4-5 mg 

Fukušima st 23 405 

st 27 

74 extrakčná 

chromatografia 
Litvaa 

103 

4632 3LnF

precipitát na 

membráne 

spaľovanie (550 °C) rezíduum 
rezíduum + 

Al prášok 
4-5 mg 

Slovensko, 

Slovinsko 
4634 

F3Pu 
a vzorky poskytla G. Lujaniene 

 



24 
 

Pre zhodnotenie separačnej účinnosti metódy extrakčnej, a ionexovej chromatografie by 

bolo nutné poznať chemický výťažok. Keďže plutónium nemá stabilné izotopy, ostáva 

jedinou možnosťou ako ho určiť použitie stopovača, napr. Pu242  ( 5
2/1 10.75,3T  r), ktorý sa 

pridáva ku vzorke; z rozdielu jeho α-aktivity pred a po separácii sa vypočíta výťažok. 

Nanešťastie, pre spracovanie diskov na KJFB / Nutech DTU nebol Pu242  dispozícii, čo síce 

vylučuje stanovenie množstva jednotlivých izotopov Pu239  a Pu240 , ale na druhej strane, ak sa 

neuvažuje s frakcionáciou, nevylučuje možnosť určenia pomeru PuPu/ 239240 . 

Kvalita pripravených terčíkov sa na vzorkách z Nutech DTU série (vzorky 72, 85, 2sm) 

validovala pomocou FC-MS, podobne ako pri príprave vzoriek I129 , účelom ktorej nebola 

kontrola prítomnosti plutónia vo vzorkách, keďže nerezové disky, z ktorých sa pripravili, boli 

reálneho (environmentálneho) pôvodu s predpokladaným veľmi nízkym izotopickým 

pomerom PuPu/ 239240 , resp. koncentráciou plutónia, ale posúdenie prípadnej kontaminácie, 

ktorá sa nezistila. Ako ilustračný príklad je na obr. 10 zobrazený výsek hmotnostného spektra 

od 10 do 80 amu, na ktorom sú identifikované ióny, ktorých výskyt sa očakával vzhľadom na 

zloženie terčíkov (tab. 13). Hoci má železo štyri stabilné izotopy, najväčšmi je zastúpený Fe56  

(91,72 %) [127] a z tohto dôvodu sa ťažšie izotopy ( Fe57 , Fe58 ), či už ako monoatomárne ióny 

alebo vo forme oxidov, v spektre neobjavili; ión Fe54  prispieva svojou intenzitou k píku 
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Obr. 10 Výsek FC-MS spektra vzorky 72. 
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Distribúcia H,3  I129  a Cs134,137  v Tichom oceáne po fukušimskej havárii 

Cs134,137  

Na obr. 11 sú zobrazené aktivity Cs137  v povrchových vodách, zozbieraných počas KOK 

expedície, vo vzdialenosti 30 až 600 km od pobrežia Fukušimy. Namerané hodnoty boli v 

rozmedzí 1,8 1mBq.L  až 3500 1mBq.L , čo predstavuje max. 3500-násobné prevýšenie 

pozadia spôsobené celosvetovým spadom. Najvyššie hodnoty sa zaznamenali juhovýchodne 

od fukušimskej jadrovej elektrárne (36,5° S, 142,0° V), najnižšie zase v oblasti, ktorú pretína 

morský prúd Kurošio, významne vplývajúci na transport rádionuklidov v severozápadnom 

Pacifiku. Na najvzdialenejších staniciach sa namerali aktivity Cs137  na úrovni 0,3 1Bq.L , t.j. 

300-krát vyššie ako pozadie. 

 
Obr. 11 Distribúcia Cs137  v povrchových vodách pri pobreží Fukušimy, 

zahŕňajúca aj dáta z práce K. Buesselera [141]. 

Opísané prevýšenie pozadia rovnako dobre ilustruje aj porovnanie hĺbkových profilov 

Cs137 , nameranými počas expedície IAEA´97 [140], s profilmi stanovenými po havárii vo 

Fukušime (obr. 12), kedy sa napr. na stanici 25 v prípade povrchovej vzorky zistila aktivita až 

tisíc násobne presahujúca hodnotu pozadia. Profily tiež ukázali, že s rastúcou hĺbkou 

objemová aktivita klesala, s maximami spravidla pri hladine alebo mierne pod hladinou (20 až 

50 m), pričom rádiocézium pôvodom z Fukušimy preniklo až do hĺbky 200 m (stanica 20), čo 
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dokazuje nameraný pomer CsCs/ 137134 , ktorý sa priblížil k jednotke. Táto hodnota pomeru 

CsCs/ 137134  bola charakteristická aj v prípade profilov ostatných staníc. 

 
Obr. 12 Porovnanie profilov Cs137  získaných 

z expedície IAEA´97  a KOK expedície. 

Celkový inventár Cs137 , vyjadrený vo forme aktivity, sa v severozápadnom Tichom 

oceáne obohatil vplyvom nešťastia vo Fukušime odhadom o 2,2 ± 0,3 PBq (po zahrnutí aj 

údajov dostupných v práci K. Buesselera [141]). Keďže sa odoberala a analyzovala morská 

voda iba z oblasti medzi 34. a 37. poludníkom severnej a 142. a 147. rovnobežkou východnej 

hemisféry, treba túto hodnotu považovať nanajvýš za spodnú hranicu množstva Cs137 , ktoré 

priamo uniklo do oceánu. 

I129  

Na odhadnutie množstva I129 , ktoré bolo vypustené do mora z fukušimskej elektrárne, je 

možné využiť I131  a to vzhľadom na v podstate totožné environmentálne vlastnosti oboch 

rádionuklidov. Z izotopického pomeru CsI/137131  nameraného v kvapalných výpustiach (15,5) 

a z modelovaním odhadnutého uvoľneného množstva Cs137  (4 PBq) sa odhadlo, že do oceánu 

priamo uniklo približne 62 PBq aktivity I131 . Na základe tohto údaju a pomeru II/131129  v 

rádiojóde, ktorý sa uvoľnil z poškodenej elektrárne do environmentu, sa urobil odhad 

množstva I129  vypusteného do mora na úrovni 2,4 GBq [143]. Pretože výpočet odhadu 

vychádzal zo spodnej hranice uniknutého Cs137 , možno tento odhad považovať za dolný limit 

vypusteného rádiojódu. 

Z hĺbkových profilov I129  v morskej vode, znázornených na obr. 13, vyplýva, že 

najvyššie hodnoty (až do 0,87 1μBq.L , resp. 710.62  1at.L ) v povrchovej vrstve boli 

zaznamenané na stanici 25, ktorá sa nachádza zhruba 40 km od jadrovej elektrárne. Ostatné tri 

stanice, na ktorých sa koncentrácia I129  stanovovala, vykázali o niečo nižšie hodnoty, 0,20-

0,22 1μBq.L  v 20-metrovej hĺbke, v porovnaní so stanicou 25 (0,28 1μBq.L ). Evidentný je 

tiež pokles objemovej aktivity I129  s hĺbkou, kedy sa najnižšia koncentrácia I129  (0,011 
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1μBq.L ) pozorovala v hĺbke 400 m (stanica 11), pričom na najvzdialenejšej (530 km od 

pobrežia Japonska) odbernej stanici, stanici 8, bola v rovnakej hĺbke nameraná približne 2,5-

krát vyššia aktivita (0,027 1μBq.L ). Podobný priebeh ako pri koncentrácii I129  sa pozoroval 

aj v prípade pomeru II/127129  s najvyššou hodnotou 1010.22   (stanica 25, 10 m pod hladinou) a 

s najnižšou hodnotou 1010.26,0   (stanica 8, 400 m pod hladinou). 

 
Obr. 13 Porovnanie profilov I129  získaných 

z expedície IAEA´97 a KOK expedície. 

Trícium 

Predpokladalo sa, že trícium by malo nasledovať trend aktivity rádiocézia a I129 , čo sa 

však nenaplnilo a úroveň H3  v morskej vode dosahovala iba trojnásobok pozadia z 

globálneho spadu (0,4-1,3 TU, čo je ekvivalentné 0,05-0,15 1Bq.L ; obr. 14). Nižšie aktivity 

trícia možno pripísať menším únikom H3  z jadrovej elektrárne Daiichi a to v dôsledku 

menšieho výťažku štiepenia pre trícium v porovnaní s Cs137  a I129 , ako aj v dôsledku toho, že 

varné reaktory, teda aj reaktory v elektrárni Daiichi, všeobecne produkujú menej trícia ako 

PWR reaktory. S výnimkou stanice 11 (100 m pod hladinou) boli všetky odberové miesta 

jednoznačne ovplyvnené fukušimským tríciom. 

 
Obr. 14 Porovnanie H3  profilov získaných 

z expedície IAEA´97 a KOK expedície. 
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Z nameraných pomerov aktivít IH/1293  a CsH/1373  v hĺbkových profiloch a z už 

odhadnutých výpustí I129  a Cs137  do mora sa dedukovalo, že celkovo sa uvoľnilo a 

deponovalo do severozápadného Pacifiku 0,1-0,5 PBq aktivity trícia. Ako je zrejmé z 

predchádzajúcich riadkov, takéto odhady (aj pre I129 ) nemálo závisia od odhadov priamych 

únikov Cs137  a jeho depozície z atmosféry do oceánu. So spresňujúcimi sa údajmi o Cs137  

bude preto možné lepšie porozumieť H3  a I129 . 

Datovanie kostí z pohrebiska Maria Ponsee (Dolné Rakúsko) 

V tab. 15 sú uvedené výsledky datovania spolu zo základnými charakteristikami vzoriek 

(kostí). Každá kosť mala vlastné inventárne číslo NHM; pred spracovaním vzoriek im bolo 

navyše pridelené laboratórne (VERA) číslo. S výnimkou vzoriek V5993 a V6024 pochádzali 

všetky kosti z odlišných hrobov. V prípade ľudských pozostatkov sa datovali femorálne 

(stehenné) kosti, okrem vzorky V6016, ktorá sa odobrala z humerálnej (ramennej) kosti. Pri 

troch zvieracích vzorkách išlo o neidentifikované fragmenty z konských kostier. Výťažok 

kolagénu sa počítal ako pomer celkového množstva vyseparovaného kolagénu k 

počiatočnému množstvu kostného materiálu. 
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Obr. 15 Porovnanie výsledkov prvého a druhého datovania vzoriek 

V5991, V5993, V5995, V5997, V5998 a V6033. 
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V prípade niektorých vzoriek sa vzorkovalo také množstvo materiálu, ktoré postačovalo 

na to, aby vzorka mohla byť dvakrát spracovaná modifikovanou Longinovou metódou, resp. 

datovaná. Konkrétne išlo o vzorky V5991, V5993, V5995, V5997, V5998 a V6033. V tab. 15 

sú pre tieto vzorky zahrnuté dáta, ktoré sa získali skombinovaním údajov z oboch spracovaní, 

resp. datovaní. Výťažok kolagénu a hodnota  C13  sa vypočítali ako aritmetický priemer, 

kombinovaný rádiouhlíkový vek, z ktorého sa rátal kalendárny (kalibrovaný) vek, bol určený 

pomocou funkcie „R_combine“ programu OxCal 4.2. Na obr. 15 sú porovnané výsledky z 

prvého a druhého datovania spomínaných vzoriek, ktoré sú vo veľmi dobrej zhode, preto ich 

kombinovaný vek možno považovať za presný. 

Ak sa pozrieme na kombinovaný kalibrovaný vek všetkých vzoriek (tab. 14), zistíme, že 

s pravdepodobnosťou 62,2 % pochádzajú vzorky z r. 485 až 535 po Kr. Táto perióda dobre 

koreluje s už publikovanými historickými poznatkami [147], podľa ktorých Longobardi 

obývali okolie Maria Ponsee (Ebene Feld) od r. 505 po Kr., i keď rádiouhlíkové datovanie 

vzoriek z tejto oblasti, ktoré sa urobilo pre niekoľkými rokmi, poukázalo na posun asi o 

tridsať rokov (na r. 538 po Kr.). Sekvenovanie vzoriek z rôznych podunajských častí 

Centrálnej Európy, založené na bayesovskom modelovaní a vykonané pomocou programu 

OxCal 4.2, ktorého úlohou bolo posúdenie nadväznosti fáz osídľovania tejto oblasti starého 

kontinentu germánskymi kmeňmi v r. 375-568, tiež fakticky potvrdilo prítomnosť 

Longobardov v okolí Maria Ponsee v predmetnom období. 

Novo nadobudnuté dáta z tab. 15 sa zapracovali do pôvodnej sekvencie spomínanej v 

predchádzajúcom odstavci. Vzhľadom na to, že viacero vzoriek (V5990, V5993, V6035)  

značne vybočuje z predpokladanej periódy (od r. 505 po Kr.), nebolo prekvapujúce, že zhoda 

medzi nameranými a modelovanými hodnotami (A) bola na úrovni iba 41,8 %, čo je menej 

ako kritická hodnota  ́
CA  (60 %), čo znamená neakceptovateľný výsledok sekvenovania. Po 

vyradení troch nekonzistentných vzoriek hodnota A vzrástla na 102,9 %, čo predstavuje dobrú 

koreláciu medzi namodelovanými a nameranými dátami. 

Tab. 14 Výsledky 2  testu a kombinovaný vek celého súboru vzoriek. 

df T 5 % Kombinovaný C14  veka [BP] Kalibrovaný vek 

27 31,3 39,9 1585 ± 5 420 AD (33.2 %) 475 AD 

485 AD (62.2 %) 535 AD 

a hodnoty sú zaokrúhlené podľa [97] a udávané s neistotou 1σ 
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Tab. 15 Výsledky rádiouhlíkového datovania vzoriek z Maria Ponsee. 

Lab. číslo Hrob Invent. čísloa Materiálb Výťažok 

kolagénu [%] 
C13  [‰] C14  vekc [BP] Kalibrovaný vek 

V5990 1 22.071 ľf 1,9 -17,2 ± 1,1 1655 ± 35 255 AD (  3.8 %) 285 AD 

320 AD (81.1 %) 435 AD 

450 AD (  1.6 %) 470 AD 

485 AD (  8.9 %) 535 AD 

V5991 7 22.078 ľf 2,0 -19,9 ± 0,9 1620 ± 25 385 AD (95.4 %) 540 AD 

V5992 8 22.079 ľf 12,5 -19,1 ± 0,9 1595 ± 30 400 AD (95.4 %) 540 AD 

V5993 9 22.080 ľf 1,9 -17,7 ± 0,7 1635 ± 20 345 AD (  2.8 %) 370 AD 

380 AD (78.5 %) 435 AD 

485 AD (14.1 %) 535 AD 

V6024 9 22.081 kk 2,6 -19,5 ± 1,4 1535 ± 35 425 AD (95.4 %) 600 AD 

V5994 15 22.088 ľf 0,9 -22,3 ± 0,9 1565 ± 30 415 AD (95.4 %) 560 AD 

V5995 18 22.092 ľf 2,7 -22,3 ± 0,8 1610 ± 25 395 AD (35.2 %) 475 AD 

480 AD (43.1 %) 540 AD 

V5996 20 22.094 ľf 1,1 -16,7 ± 0,9 1540 ± 35 425 AD (95.4 %) 595 AD 

V5997 35 22.111 ľf 1,2 -18,7 ± 1,0 1560 ± 25 425 AD (95.4 %) 555 AD 

V5998 42 22.117 ľf 1,6 -19,8 ± 1,1 1590 ± 25 405 AD (95.4 %) 540 AD 

V5999d 43 22.118 ľf 1,8 -19,3 ± 1,5 1570 ± 35 405 AD (95.4 %) 565 AD 

V6000e 43 22.118 ľf 2,2 -18,1 ± 1,0 1565 ± 25 420 AD (95.4 %) 545 AD 

V6025 52 22.128 kk 6,8 -22,0 ± 0,9 1535 ± 35 425 AD (95.4 %) 600 AD 

V6016 53 22.130 ľh 3,9 -25,8 ± 2,2 1620 ± 35 350 AD (  2.9 %) 370 AD 

375 AD (92.5 %) 540 AD 

V6017 54 22.132 ľf 5,5 -19,8 ± 1,7 1545 ± 30 420 AD (95.4 %) 580 AD 

V6018 56 22.135 ľf 1,8 -18,6 ± 0,7 1545 ± 25 425 AD (95.4 %) 575 AD 

 3
0 
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Tab. 15 Výsledky rádiouhlíkového datovania vzoriek z Maria Ponsee (pokračovanie). 

V6021 71 22.153 ľf 1,5 -18,2 ± 1,6 1595 ± 35 390 AD (95.4 %) 545 AD 

V6026 72 22.155 B kk 2,1 -27,5 ± 1,8 1575 ± 40 400 AD (95.4 %) 570 AD 

V6023 75 22.159 ľf 1,4 -18,1 ± 0,9 1565 ± 40 405 AD (95.4 %) 580 AD 

V6031 79 22.165 ľf 4,1 -18,8 ± 0,9 1520 ± 35 425 AD (95.4 %) 610 AD 

V6032 81 22.169 ľf 16,0 -19,5 ± 1,2 1595 ± 35 390 AD (95.4 %) 545 AD 

V6033 86 22.234 ľf 17,1 20,1 ± 0,8 1595 ± 25 405 AD (95.4 %) 540 AD 

V6034 88 22.237 ľf 3,6 -19,5 ± 1,0 1550 ± 35 420 AD (95.4 %) 585 AD 

V6035 95 22.334 ľf 2,0 -18,6 ± 1,2 1650 ± 35 260 AD (  2.5 %) 280 AD 

325 AD (81.2 %) 475 AD 

485 AD (11.7 %) 535 AD 
a inventárne číslo NHM 
b ľf = ľudská femorálna kosť, ľh = ľudská humerálna kosť, kk = fragmenty z konskej kostry 
c hodnoty sú zaokrúhlené podľa [97] a udávané s neistotou 1σ 
d „zelená“ vzorka z druhého pokusu 
e „normálna“ vzorka; dáta v tabuľke sa získali kombináciou, resp. spriemerovaním údajov z prvého a druhého pokusu 
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Záver 

 

Sledovanie rádionuklidov na nízkej a veľmi nízkej úrovni využitím klasických 

rádiometrických metód dnes ustupuje moderným detekčným technikám, ako je napríklad 

urýchľovačová hmotnostná spektrometra (AMS). Potenciál AMS je vskutku obrovský; možno 

konštatovať, že v podstate neexituje vedecký odbor, v ktorom by sa nedala táto analytická 

technika použiť. Okrem azda najrozšírenejšej aplikácie, rádiouhlíkového datovania, sa AMS 

významne uplatnila aj na poli environmentálnych vied, kde sa podstatnú úlohu zohrávajú 

stopovacie, prevažne dlhožijúce rádionuklidy, ktorých spoľahlivá detekcia sa vynájdením 

AMS značne zjednodušila. 

Založením Centra pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) na Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, súčasťou ktorého bude po 

doplnení už dnes fungujúceho systému na báze 3 MV tandemového urýchľovača práve 

kompletný iónový kanál pre AMS, potvrdila Katedra jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) 

pozíciu v špičke pracovísk, zaoberajúcich sa meraním nízkych aktivít, a snahu prispieť k 

riešeniu problémov v širšom spektre vedných disciplín.  

Každé AMS meranie si prakticky vyžaduje úpravu vzorky do podoby terčíkov, v ktorých 

sa nakoniec stanovuje koncentrácia rádionuklidov. Z tohto dôvodu boli na KJFB úspešne 

zavedené metódy na prípravu C14  terčíkov pre AMS merania hydrologických 

(oceánografických) vzoriek, tuhých uhličitanov a – v kolaborácii s VERA laboratóriom – 

kostí. Okrem toho sme pre potreby CENTA vyvinuli postupy na separáciu I129  z vodných 

matríc, pričom sa zúročili neoceniteľné skúsenosti nadobudnuté pri spolupráci s inštitútom 

Nutech DTU. V neposlednej rade sa s prispením Nutech DTU vypracovali postupy 

spracovania nerezových diskov s elektrodeponovaným materiálom za účelom oddelenia 

izotopov plutónia a prípravy Pu239,240  vzoriek pre AMS merania. 

Všetky opísané metódy sa overili prípravou „blank“ vzoriek so zanedbateľnou, resp. 

neznámou koncentráciou konkrétneho rádionuklidu alebo vzoriek reálne odobratých zo 

životného prostredia. V prípade stanovenia rádiouhlíka v hydrologických vodách išlo o 

vzorky dest. vody obohatenej o anorganický uhlík (STD), vzorky podzemných vôd s 

analyticky určeným obsahom DIC (Vojka, Vydrany, Čilístov, Mliečno) a jednu minerálnu 

vodu (Mitická). Variáciami vybraných parametrov (doba stripovania, množstvo HCl, tlak 

nosného plynu) sa optimalizovala účinnosť extrakcie 2CO , ktorá sa pohybovala na úrovni 60-

70 %. Úspešná grafitizácia potvrdila vysokú kvalitu vzoriek. 
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Na testovanie metódy spracovania tuhých uhličitanov sa použili IAEA štandardy (C1, 

C2), resp. travertín pochádzajúci z okolia Levíc (Zlatý Ónyx). Počas experimentov sa 

ukázalo, ktoré faktory najviac vplývajú na výťažok extrakcie oxidu uhličitého (reakčný 

povrch vzorky, doba rozkladu). Úpravami základného postupu sa dosiahla maximálna 

extrakčná účinnosť (86 %) pre vzorku IAEA štandardu (C2). Akosť získaného 2CO  sa 

validovala jeho premenou na tuhý grafit. 

V rádiouhlíkovom laboratóriu VERA sa z pozostatkov jaskynného medveďa (Ursus 

spelaeus) pripravili tri série vzoriek, pričom každá séria sa spracovala odlišnou metódou; vo 

výsledku sa využitím VERA AMS systému stanovil obsah rádiouhlíka vo všetkých vzorkách, 

čo viedlo k vzájomnému porovnaniu jednotlivých metód. Modifikovaná Longinova metóda, 

ktorá sa rutinne používa vo VERA laboratóriu, poskytla porovnateľné hodnoty pMC (0,014 ± 

0,078 až 0,234 ± 0,084 %) ako ninhydrínová metóda (0,098 ± 0,074 až 0,256 ± 0,073 %), 

ktorá bola odskúšaná vo VERA laboratóriu vôbec po prvý krát; prvá spomínaná metóda sa 

tiež aplikovala pri datovaní vzorky z Rusoviec, pri ktorej sa stanovený vek (508 ± 37 BP) 

dobre zhodoval s predpokladanou periódou. Pri testovaní ultrafiltrácie sa do istej mieri 

prejavili nejasnosti spojené s touto metódu, kedy nízkomolekulová frakcia vykázala výrazne 

vyššie hodnoty pMC (0,193 ± 0,078 až 0,894 ± 0,98 %), ako je skutočná (blank) hodnota 

vzorky. Aj keď ninhydrínová metóda preukázal určité praktické výhody (najmä časovú 

úsporu), tie neboli natoľko významné, aby táto metóda nahradila vo VERA protokole už 

rokmi overenú modifikovanú Longinova metódu. 

Vyvinuté metódy na prípravu vzoriek pre stanovenie celkového anorganického I129   boli 

založené na princípoch kvapalinovej extrakcie a ionexovej chromatografie. Tieto postupy sa 

preverovali spracovaním nielen jednoduchších (dest. voda, vodovodná voda), ale aj 

zložitejších vodných matríc (morská voda). V prípade kvapalinovej extrakcie sa pri pokusoch 

na KJFB zaznamenali chemické výťažky v priemere asi 10-15 % nižšie v porovnaní s testami, 

ktoré prebehli v Nutech DTU, kde výťažky dosahovali hodnotu 75-80 % a kde sa na ich 

určovanie využívali stopovacie vlastnosti rádionuklidu I125 ; za hlavnú príčinu tohto rozdielu 

bol označený odlišný spôsob separácie konečnej zrazeniny AgI. Pri ionexovej chromatografii, 

ktorá tiež ukázala jednoznačný potenciál (realistický výťažok >65 %), sa stanovil min. objem  

elučného činidla (130-150 mL 2 M 3NaNO ), potrebného na vymytie miligramových 

množstiev I  z chromatografickej kolóny. Porovnateľné výťažky (65-85 %) boli získané aj pri 

zavádzaní kombinovanej metódy, jej podstatnou nevýhodou oproti osobitným postupom je 

vyššia časová náročnosť. Na posúdenie kvality pripravených AgI terčíkov sa vybrané vzorky 
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analyzovali elektrónovým mikroskopom, pričom výsledky z tejto analýzy boli v zhode s 

výsledkami analýzy etalónu, a pomocou FC-MS, na účely ktorej poslúžila nízkoenergetická 

časť systému tandemového laboratória CENTA. Hmotnostná spektrometria potvrdila značnú 

ochotu jódu tvoriť negatívne ióny (1,5-3,0 µA na FC) a poukázala na problém kontaminácie 

(chloridmi, sírny zlúčeninami a i.) konečnej vzorky. 

Metódou extrakčnej chromatografie v spolupráci s Nutech DTU a ionexovou 

chromatografiou sa za účelom prípravy vzoriek pre AMS merania pomeru PuPu/ 239240 , ktoré 

sa plánujú uskutočniť v blízkej budúcnosti, spracovali série nerezových diskov s 

elektrodeponovaným materiálom pôvodom z Litvy a Fukušimy; kvalita týchto terčíkov sa 

overila pomocou FC-MS. Okrem toho sa AMS vzorky pripravili aj z niekoľkých 

membránových filtrov, pri ktorých sa predpokladal obsah plutónia pôvodom z jadrových 

elektrární Slovenska, resp. Slovinska. 

V rámci širokej kolaborácie, na ktorej sa podieľala aj KJFB, sa sledoval vplyv 

fukušimskej havárie na distribúciu H3 , I129  a Cs134,137  v severozápadnom Tichom oceáne (pri 

pobreží havarovanej jadrovej elektrárne). V povrchových vodách boli namerané aktivity na 

úrovni 0,002-3,5 1Bq.L  pre Cs137 , 0,01-0,8 1μBq.L  pre I129 , resp. 0,05-0,15 1Bq.L  pre H3 . 

Na mernej stanici, vzdialenej asi 40 km od pobrežia, sa zaznamenalo 1000-násobné 

prekročenie pozadia od Cs137 , pričom sa z hĺbkových profilov ukázalo, že fukušimské 

rádiocézium preniklo až do hĺbky 200 m, čo dokazuje nameraný pomer CsCs/137134 , ktorý sa 

priblížil k hodnote jeden. Odhadlo sa, že do skúmanej oblasti sa deponovalo približne 2,2 ± 

0,3 PBq aktivity Cs137  a že celkovo sa do severozápadného Pacifiku z fukušimskej elektrárne  

vypustilo  >2,4 PBq I129  a 0,1-0,5 PBq H3 . 

Ako spoločný interdisciplinárny projekt viedenského Prírodopisného múzea (NHM) a 

VERA laboratória sa rádiouhlíkovým datovaním stanovil vek skupiny vzoriek kostí, ktoré 

boli exkavované z pohrebiska v Maria Ponsee, ktoré je lokalizované v blízkosti Dunaja, asi 50 

km severozápadne od Viedne. Určený kombinovaný kalendárny vek (420-535 po Kr.) 

koreloval s predpokladom, ktorý vychádzal so známych poznatkov, že pozostatky patrili 

starogermánskemu kmeňu Longobardov, čo rovnako naznačilo aj sekvenovanie pomocou 

programu OxCal. Okrem toho sa na vybranej vzorke verifikovala hypotéza, či medenka 

(patina) môže zabraňovať degradácii kostného materiálu. 
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Summary 

 

Thanks to the modern analytical techniques like accelerator mass spectrometry (AMS), it 

was possible to push the limit of detection of (long-lived) radionuclides in the environment 

and to use their tracing capabilities in a wide range of scientific branches. One of the requisite 

parts of the AMS measurements is pretreatment of the sample, which leads to the target 

preparation and usually requires an application of physico-chemical separation methods. 

The dissertation theoretically deals with radionuclides which originate from natural or 

anthropogenic sources and, by describing atmosphere, hydrosphere and biosphere, with the 

environment itself. Besides that, the AMS technique is introduced, together with its principal, 

apparatus, application possibilities and others. This part of the work is followed by chapters 

presenting the CENTA tandem laboratory and discussing radiocarbon dating. 

In the experimental part of the work methods for AMS target preparation of selected 

radionuclides ( C14 , I129  and Pu239,240 ) are proposed; these methods were verified by 

processing of hydrological samples, solid carbonates and bones, and also stainless steel discs 

with electrodeposited material. In the framework of optimization of the methods, different 

factors influencing their effectivity, expressed in the obtained chemical yield and the quality 

of the prepared samples, are discussed. 

Results from two specific studies, in which the methods for AMS sample preparation, 

mentioned above, and the AMS technique were used, are summarized in the end of the work. 

While the first, international study is focused on the evaluation of the impact of the 

Fukushima accident on the level of H3 , I129  and Cs134,137 in the NW Pacific Ocean, the second 

deals with the radiocarbon dating of the remains excavated from the graveyard in Maria 

Ponsee (Lower Austria). 
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