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Úvod  
Cieľom semestrálnej práce je vytvoriť prezentáciu vlastnej prednášky v programe 

Microsoft Power – Point. Zadanie úloh je nasledujúce:  

Do příštího soustředění předložte v rámci své zkoušky z tohoto předmětu následující 

písemnou semestrální práci.  

Úloha 1. Navrhněte vlastní šablonu PowerPointu, kterou použije ke své prezentaci 

(úkol 2). Navrhněte barevné schéma, "logo" (které může být použito libovolně, ale 

bude to jednotící prvek prezentace).  

Úloha 2. Pokyny pro závěrečný projekt  

Každý frekventant odevzdá dvě části projektu - prezentaci v PowerPointu a 

doprovodný dokument ve Wordu. Prezentace bude cca na 15 minut. Projekt bude 

odevzdán v el. i tištěné podobě. Téma prezentace bude souviset se zaměstnáním 

frekventanta nebo s některým z probíraných předmětů licenčního studia.  

Nedílnou součástí prezentace bude graf nebo obrázek a použije animaci (v souladu s 

prezentovaným tématem).  

Protože nebudete projekt obhajovat ústně, bude v poznámkách PP napsán celý Váš 

„proslov".  

V doprovodném dokumentu budou zodpovězeny následující kontrolní otázky:  

1. Důvod, cíl, vystoupení  

2. Komu je akce určena, kde se akce koná  

3. Jednotící prvky  

4. Zdůvodnění použitých barev a animací s návazností na body 1-3. 
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1. Vlastná prezentácia prednášky v MS POWER – POINT

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som Vás oboznámil s výsledkami našich 
experimentov, ktoré boli venované overeniu použitia nových extrakčných materiálov pri 
stanovení rádionuklidov emitujúcich alfa častice vo vzorkách z jadrovoenergetických 
zariadení. 
V prípade jadrovoenergetických zariadení je voda v závislosti od jednotlivých činností 
znečisťovaná okrem iného rôznorodými chemickými látkami, a to či už organického 
alebo anorganického pôvodu, pričom určite netreba zdôrazňovať  špecifické znečistenie 
vody zvýšeným obsahom rádioaktívnych látok. Na druhej strane je  potrebné si 
uvedomiť, že voda nie je znečisťovaná len vysokým obsahom kontaminujúcich 
rádionuklidov priamo pri výrobe elektrickej energie ako nevyhnutná súčasť palivového 
cyklu, ale pri zabezpečovaní sekundárnych činností a logistických potrieb sú veľké 
objemy vody znečisťované okrem samotných rádionuklidov rôznymi druhmi 
kontaminantov ako sú chemické súčasti čistiacich prostriedkov, anorganické i organické 
roztoky acidobázického charakteru s rôznymi obsahmi v nich rozpustených  rôznych 
kovových iónov a ďalších častíc. Tieto látky svojím charakterom pri stanovaní znečistenia 
vody kontaminujúcimi rádionuklidmi predstavujú komplikácie pri aplikácii jednotlivých 
metód rádiochemickej analýzy, pričom práve stanovenie rádionuklidov emitujúcich alfa 
žiarenie vyžaduje dôkladné zakoncentrovanie a separáciu stanovovaných rádionuklidov, 
ktoré sú nevyhnutné na efektívne a korektné stanovenie obsahu rádionuklidov 
v stanovovaných vzorkách.
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Pre priblíženie základných okruhov je potrebné si uvedomiť, aké základné požiadavky sú 
kladené na separačné postupy z hľadiska ich maximálnej efektivity a použiteľnosti.
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Primárnym krokom pri stanovení alfa rádionuklidov v kvapalných vzorkách je ich 
zakoncentrovanie. Za týmto účelom je možné aplikovať dva základné postupy, a to 
zakoncentrovanie odparením vzorky a jej následným rozpustením do vhodného 
prostredia kyseliny. Druhú možnosť predstavuje zakoncentrovanie kontaminantov vo 
vzorke použitím spoluzrážania stanovovaných rádionuklidov s katiónmi vhodných 
majoritných kovov, separácie zrazeniny mechanickými postupmi a jej následným 
prevedením do roztoku v kyseline, ktorá je východiskovým reaktantom na ďalšiu 
rádiochemickú analýzu. 

Pri stanovení alfa rádionuklidov vo vzorkách z jadrovoenergeticjých zariadení sa 
primárna pozornosť  zameriava na stanovenie obsahu vybraných izotopov plutónia 
a amerícia, ako ekologicky významných kontaminantov životného prostredia. 
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Na nasledujúcich stranách vám v stručnosti priblížim najčastejšie používané separačné 
postupy  aplikované pri rádiochemických analýzach.
Prvú skupinu tvoria separačné metódy na báze iónovýmennej chromatografie, pri ktorej 
sú používané extrakčné činidlá pracujúce na báze iónovýmenných činidiel‐ionexov.
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Druhú skupinu tvoria extrakčné činidlá rozpustené vo vhodných rozpúšťadlách, pričom aj 
na Katedre jadrovej chémie patrí medzi validované metódy používaná na štandardné 
stanovenie plutónia a amerícia, konkrétne aplikácia metód kvapalinovej extrakcie 
s extrakčnými činidlami Aliquatom‐336 na separáciu Pu a TOPO na stanovenie Am
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Tretiu  skupinu separačných metód predstavujú analýzy realizované pomocou metód 
extrakčnej chromatografie na tuhých sorbentoch, ktoré sú v sfére sledovania ich využitia 
v experimentálnych analýzach.

Práve z dôvodov znižovania množstva použitých chemikáliu pri rádiochemických 
analýzach, ktoré vyplývajú z odporúčaní EÚ a taktiež obmedzovania množstva používania 
obzvlášť nebezpečných chemikálií, ako aj zníženie časovej náročnosti, sme v čoraz väčšej 
miere začali na stanovenie rádionuklidov aplikovať metódy extrakčnej chromatografie, 
pričom ako extrakčné činidlá sú používané komerčne dodávané sorbenty od firmy p p y y
EICHROM. 

Pri stanovení Pu a Am vo vzorkách vôd sú obvykle použitými sorbentami dodávanými 
pod názvom TRU®, TEVA® a DGA®.(1‐9)
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Na tomto obrázku máme prezentované základné informácie o sorbente dodávanom pod 
komerčným názvom TRU.

Z hľadiska charakterizácie ide o extrakčný systém octylphenyl‐N,N‐di‐isobutyl
carbamoylphosphine oxide (CMPO) rozputený v tri‐n‐butyl phosphate (TBP). 

Komplexuje aktinidy a extrahuje ich od vodných roztokov, pričom 4 mocné aktinidy
vykazujú extrémnu retenciu na kolóne, 6 mocný urán vykazuje retenciu o rád nižšiu. 
Sorbent TRU je vhodný na separáciu Th, U, Pu, Am, Cm, Fe.
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Na tomto obrázku sú prezentované základné vlastnosti sorbentu DGA.

Extraktantom v DGA Resin je N N N N tetra octyldiglycolamid Extrakčnú rovnováhuExtraktantom v DGA Resin je  N,N,N, N‐tetra‐octyldiglycolamid. Extrakčnú rovnováhu
možno popísať rovnicou:

333
3 EAmXE3X3Am  

  2433
4 E.NOPuE2NO4Pu  
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•

•X = Cl- alebo NO3
-

Na tomto obrázku máme prezentované základné vlastnosti sorbentu dodávaného firmou 
Triskem pod komerčným názvom UTEVA.
Sorbent UTEVA sa s vysokou úspešnosťou aplikuje pri separácii izotopov uránu 
z prostredia kyseliny dusičnej.
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Na tomto snímku sú prezentované základné vlastnosti sorbentu dodávaného pod 
názvom TEVA. Extrakčným činidlom je Tri‐n‐octylmethylammonium chloride známy pod 
komerčným názvom ako Aliquat‐336. 

Extrahuje 4 mocné aktinidy vykazujú vysokú retenciu na kolóne, 3 mocné Am resp. Pu
vykazuje retenciu niekoľko rádov nižšiu.

Taktiež sa úspešne používa na separáciu  Tc+7 , pri ktorej vykazuje vysokú retenciu zo 
zriedených HNO3 a HCl

Taktiež sa využíva na separáciu Th, Np, Pu, Tc a Am od lantanidov.
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Tento snímok prezentuje prvú časť rádiochemického postupu na separáciu amerícia a 
plutónia, pričom nosnými extrakčnými činidlami sú extrakčné činidlá TRU.

Do analyzovanej vzorky pridáme stopovacie rádionuklidy 242Pu a 243Am.

Vzorku odparujeme za prítomnosti koncentrovanej kyseliny dusičnej, resp. zmesi 
kyseliny dusičnej a peroxidu vodíka do úplného rozkladu organickej zložky vo vzorke. 
Odparok rozpustíme v minimálnom množstve 2,5 mol.dm‐3 HNO3 nasýtenej kyselinou 
askorbovou. 

V prípade, že vzorka neobsahuje ióny železa, pridáme pred redukciou 10 mg Fe .

V tomto kroku sa redukuje Fe3+  do Fe2+, ktoré nasledovne redukuje Np a Pu. Pu je 
redukované do oxidačného stupňa +3 a Np6+ sa redukuje na Np4+. Týmto je zabezpečená 
sorpcia na kolóne. Interferujúce Fe2+ je elúované premývacím roztokom. 

Pripravíme separačné zariadenie – vákuový box s kazetou s TRU resin .  Kazeta je 
kondiciovaná s 10 ml 2 mol.dm‐3 HNO3 ( rýchlosť prietoku 1 ml /min ).

P tí k filt č é i d i á l d b t i t kPrepustíme vzorku cez filtračné zariadenie a následne cez sorbent s prietokovou 
rýchlosťou 1 ml /min.

Vypláchneme kadičku so vzorkou 2 x 3 ml 2,5 mol.dm‐3 HNO3 nasýtenou kyselinou 
askorbovou. 

Premyjeme kazetu 7 ml 2 mol.dm‐3 HNO3 (prietoková rýchlosť 1 ml /min ).

Upravíme oxidačný stupeň plutónia na kolóne na Pu4+ s premytím kolóny  2 x 5 ml 0,01 
mol dm‐3 NaNO 2 5 mol dm‐3 HNO ( 0 14 g NaNO do 20 ml 2 5 mol dm‐3 HNOmol.dm‐3 NaNO2 v 2,5 mol.dm‐3 HNO3 ( 0,14 g NaNO2 do 20 ml 2,5 mol.dm‐3 HNO3; 
pripraviť vždy nový roztok pred použitím )
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Experimentálny postup z predchádzajúceho snímku pokračuje premytím kazety

2 x 5 ml 2 mol.dm‐3 HNO3 (prietoková rýchlosť 1 ml /min ).

Premyjeme kazetu  5 ml 0,5 mol.dm‐3 HNO3 (prietoková rýchlosť 3 ml /min ).

Premyjeme kazetu 4 ml 9 mol.dm‐3 HCl a nasledovne 20 ml 4 mol.dm‐3 HCl ‐ Zberáme do 
novej centrifugačnej skúmavky Am ‐ frakciu. 

Umiestnime novú – čistú skúmavku pod kazetu.

Premyjeme kazetu 20 ml roztoku 4 mol dm‐3 HCl + 0 83 ml 20 % TiCl ‐ Zberáme Pu ‐Premyjeme kazetu 20 ml roztoku 4 mol.dm HCl + 0,83 ml 20 % TiCl3 Zberáme Pu ‐
frakciu (prietoková rýchlosť 1 ml /min ).

Vymyjeme reziduálny zvyšok 20 ml ( NH4)2C2O4.H2O.

Roztoky prenesieme do téglika a odparíme do sucha pod infralampou.

Pri Pu – frakcii nesmie nastať úplné vysušenie vzorky ! ( V opačnom prípade dochádza 
k vzniku nerozpustnej zlúčeniny titánu a nasledovné problémy )  

Odparok rozpustíme v 5 ml 1 mol dm‐3 HCl a nasledovne odparímeOdparok rozpustíme v 5 ml 1 mol.dm‐3 HCl a nasledovne odparíme.

Odparok rozpustíme v 3 x 2 ml 1 mol.dm‐3 HCl a postupne ju prenášame do skúmavky na 
spoluzrážanie s NdF3.

Pripravíme vzorku na meranie spoluzrážaním Pu, alebo Am s NdF3.

Zmeriame aktivitu vzorky na alfa spektrometrickom meracom zariadení.
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Zakoncentrovanie vzorky z kyslého prostredia spoluzrážaním s FeOH3 s NH4OH pri  pH=8‐9. V zrazenine 
FeOH3 dochádza k spoluzrážaniu Pu, Am, Sm. Zrazeninu je možné oddeliť centrifugáciou alebo filtráciou.FeOH3 dochádza k spoluzrážaniu Pu, Am, Sm. Zrazeninu je možné oddeliť centrifugáciou alebo filtráciou.

Rozpustenie zrazeniny v konc. HCl.

Vzorka sa odparí do sucha a následne sa rozpustí v 6 M HCl. Následne sa roztok 6M HCl pridaním vody 
upraví na koncentráciu 3,5M HCl.

Nerozpustné rezíduá sa oddelia filtráciou.

Do podtlakového filtračného zariadenia (VBS‐Vacuum box system) umiestnime kolónu so sorbentom DGA

Sorbent pred začiatkom extrakcie kondiciujeme 10 cm3 3,5 M HCl

Vzorka sa následne nanesie do zásobníka nad kolónu so sorbentom DGA s rýchlosťou prietoku 1cm3 min‐1.

Elúcia Pu a Am roztokom 0 03m C H O v 0 25M HClElúcia Pu a Am roztokom 0,03m C2H2O4 v 0,25M HCl.

Vzorka sa po elúcii Pu a Am odparí, prevedie sa do dusičnanovej formy rozpustením v HNO3. Následne sa 
odparí do sucha.

Odparok vzorky sa rozpustí v 2,5M HNO3 nasýtenej kys. akorbovou, pričom dochádza k redukcii Fe3+ na 
Fe2+. 

Do VBS sa umiestni cartridge so sorbentom TRU.

Sorbent kondiciujeme 10 cm3 2M HNO3 s rýchlosťou prietoku 1cm
3.min‐1.

Nanesieme vzorku. [Rýchlosť prietoku 1cm3.min‐1]

Sorbent sa následne premyje 10 cm3 2M HNO3. [Rýchlosť prietoku 3 cm
3.min‐1]p yj 3 [ ý p ]

Úprava oxidačného stavu Pu roztokom 0,1M NaNO2 v 2,5 M HNO3. [Rýchlosť prietoku 1cm
3.min‐1]

Sorbent sa opäť premyje 10 cm3 2M HNO3. [Rýchlosť prietoku 3 cm
3.min‐1]

Cartridge so sorbentom umiestnime nad čistú skúmavku a sorbent prevedieme do Cl‐ formy 5 premytím 5 
cm3 9M HCl. Následne sa sorbent premyje 20 cm3 4M HCl. Frakcie spojíme. [Rýchlosť prietoku 1 cm3.min‐
1]. Elúcia Am

Cartridge so sorbentom umiestnime opäť nad čistú skúmavku a sorbent premyjeme 30 cm3 roztokom 0,1 
M hydrochinónu v 4 M HCl  [Rýchlosť prietoku 1 cm3.min‐1]. Elúcia Pu

Cartridge so sorbentom umiestnime opäť zbernú skúmavku a sorbent premyjeme 0,1 M (NH4)2C2O4, 
pričom dochádza k vymytiu prípadných zvyškov Cm Np Thpričom dochádza k vymytiu prípadných zvyškov Cm, Np, Th.

Eluované frakcie odparíme spoluzrážaním Pu, alebo Am s NdF3 a pripravíme vzorku na meranie.

Zmeriame aktivitu vzorky na alfa spektrometrickommeracom zariadení.
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Stanovenia rádionuklidov emitujúcich beta rádionuklidy a alfa rádionuklidy vyžadujú 
použitie separačných rádiochemických postupov, v ktorých nevyhnutnosť dočistenia 
rádionuklidov vyplýva z energie emitovaných častíc, potencionálnych interferencií 
a odhadov obsahu rádionuklidu vo vzorke, ktoré priamo súvisí s otázkou presnosti 
stanovenia, resp. prekročenia minimálnej detekovateľnej aktivity stanovovaného 
rádionuklidu.

Aktinidy, ktoré emitujú častice alfa s rozdielmi ich energií tak malými, že sú prakticky 
nerozlíšiteľné, ako napr. 241Am a 238Pu alebo 242Pu a 234 U, musíme chemicky oddeliť, aby , p , y , y
sme rádionuklidy mohli stanoviť alfa spektrometricky. 

Ak použijeme 232U, musíme ho očistiť od jeho dcérskeho rádionuklidu 228Th, aby nedošlo 
k zvýšeniu obsahu 228Th, ak stanovujeme množstvo tória vo vzorke.

Ako stopovacie rádionuklidy sme štandardne používali 243Am, 242Pu, 232U.
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Na tomto obrázku sú, ako príklad efektivity rádiochemických analýz, prezentované 
hodnoty rádiochemických výťažkov použitého stopovacieho rádionuklidu 243Am, ktoré sa 
pohybovali v intervale 44 do 93%. 
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Prezentované separačné postupy boli aplikované na vzorky vody rôzneho zloženia 
a pôvodu od bežnej povrchovej a spodnej vody, až po vody zaťažené kontamináciou 
vyplývajúcou z ich použitia pri jednotlivých činnostiach súvisiacich s prevádzkou 
a údržbou jadrovoenergetického zariadenia. Pozitívne hodnotenie použitých metodík 
vyplýva z rozsahu hodnôt rádiochemických výťažkov separácie jednotlivých analýz 
stanovených pomocou stopovacích rádionuklidov. Pozitívne môžeme hodnotiť nielen 
samotné hodnoty rádiochemických výťažkov, ktorých hodnoty sa pohybujú pre 242Pu 53‐
100 % a pre 243Am  44‐93 %  nezávisle na komplikovanosti pozaďovej matrice samotnej 
vzorky, ale aj relatívne úzky interval rozptylu hodnôt rádiochemických výťažkov 
vyjadrených v QC kartách výťažkov stopovacích rádionuklidov 242Pu a 243Am, čo 
poukazuje na dobrú reprodukovateľnosť prezentovaných metodík.

20.11.2012              RNDr. Dušan Galanda, PhD. 
Prezentácia vlastnej prednášky v Power-Pointe

19



Pre zabezpečenie regulácie plynulosti a rýchlosti prietoku premývacích roztokov jednou 
z možných alternatív je použitie podtlakových systémov – vákuových boxov.

Ako pri každom zariadení používanom v laboratórnej praxi, aj používanie vákuových 
boxov vyžaduje dodržiavať jednotlivé laboratórne a bezpečnostné postupy, aby použitie 
vákuového boxu bolo efektívnym prínosom pre laboratórnu prax.

1. zlepšenie časovej bilancie  rádiochemickej analýzy

2. možnosť ovplyvňovať priebeh a kvalitatívnu efektivitu analýzy

3. jednoduchšia manipulácia a znížené nároky na ďalšie laboratórne pomôcky

4. výrazné zníženie množstva použitých chemikálií

5. možnosť zapojenia kolón v tandeme.
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Vzhľadom na rôznorodosť pôvodu vzoriek a zložitosti matríc dochádza k výskytu 

obmedzeného prietoku roztokov cez cartridge.

Tento problém vyplýva z minoritnej prítomnosti nerozpustných zložiek, ktoré zanášajú 
jemné frity cartridgov.

Jednoduchým riešením je filtrácia pred cartridgom, ktorá však so sebou prináša aj 
negatíva.
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2. Odpovede na kontrolné otázky a záver  
1. Prezentácia bola vypracovaná ako príspevok na konferenciu organizovanú ČVUT 

pod názvom „Rádologické metódy v hydrosféře“ v roku 2011, kde boli prezentované 

postupy a výsledky experimentov súvisiace so stanovením rádionuklidov vo vodnom, 

hospodárstve.  

2. Konferencia bola určená pracovníkom laboratórií, zaoberajúcimi sa rádiologickým 
rozborom vôd, zástupcom štátnej správy, pracovníkom vysokých škôl, pracovníkom 
výskumných a vývojových pracovísk, študentom a zástupcom ekologických iniciatív. 

 

3. Použitie zjednocujúcich prvkov bolo použité v rámci logického algoritmu 

prezentácie, ktorý je v súlade s osnovou prezentácie.  

 

4. Farebnosť prezentácie bola vybraná na základe estetického odhadu tvorcu 

prezentácie, pričom použité farebné pozadie sledovalo dobrú čitateľnosť jednotlivých 

prezentovaných slidov a zároveň neznižovali a neodpútavali pozornosť poslucháčov. 

Animované prechody boli použité pri všetkých prezentovaných slidoch, pričom záver 

prezentácie je spestrený použitou „gif“ animáciou.  

 

Súčasťou priloženého CD je prezentácia, použitá šablóna prezentácie vo formáte 

potx., obrázok šablóny vo formáte jpeg, a pdf súbor so snímkami a napísaným 

komentárom. 
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