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Úvod 

 
Jednou zo zložiek rádioaktivity životného prostredia 

je rádioaktívne pozadie, tvorené žiarením prírodných rá-
dionuklidov rozptýlených v zložkách životného prostredia 
(najmä v pôde a sedimentoch) a kozmickým žiarením. 
Výskyt prírodných rádionuklidov v pôde zodpovedá typic-
kým priemerným koncentráciám týchto rádionuklidov, 
ktoré sú určené prevládajúcimi typmi pôd v danej lokalite. 
Najrozšírenejším rádioaktívnym prvkom v prírode je dras-
lík, ktorého aktivita v zemskej kôre je väčšia ako aktivita 
ostatných prírodných rádionuklidov. V prírode sa nachá-
dza tiež celá skupina alfa rádionuklidov, ktoré však majú 
dlhé doby polpremeny a nízke zastúpenie, takže z rádioe-
kologického hľadiska sú bezvýznamné. 

 Za významné možno považovať len 238U a 232Th, 
ktoré spolu s dcérskymi rádionuklidmi tvoria významnú 
zložku rádioaktivity životného prostredia. Urán a tórium sa 
v značnom množstve vyskytujú v prírode. Sú to kovové 
prvky s veľkou hustotou a všetky ich izotopy sú rádioak-
tívne. Urán (Z=92) bol objavený v roku 1789 a jeho rádio-
aktívne vlastnosti boli zistené v roku 1896.  

Prírodný urán je tvorený zmesou troch izotopov: 238U 
(99,28 %), 235U (0,72 %) a 234U (0,0057 %). Jadrovými 
reakciami boli pripravené aj ďalšie izotopy uránu, napr. 
227U, 233U, 240U. Urán sa v zlúčeninách vyskytuje v oxidač-
ných stupňoch III, IV, V a VI. Vo vodných roztokoch sa 
vyskytuje najčastejšie v podobe iónu UO2

2+. 
Pravdepodobne najstarším, najznámejším a zrejme aj 

najdôležitejším uránovým minerálom je uraninit UO2 
s prípadnými prímesami. Tento minerál je hlavným mine-
rálom uránových ložísk a miest s výskytom uránovej rudy. 
Jeho prítomnosť bola potvrdená aj v oblasti Novoveskej 
Huty, z ktorej pochádzala majoritná časť nami analyzova-

ných vzoriek. Práve v uraninite z Novoveskej Hute bol 
zistený výrazne vyšší obsah uránu a minimálny obsah 
prímesných prvkov1. Z globálneho hľadiska je pravde-
podobne druhým najrozšírenejším minerálom carnotit 
K2(UO2)2[VO4]2 . 3 H2O, ktorého prítomnosť však nebola 
zatiaľ zistená v slovenských ložiskách alebo výskytoch 
uránovej rudy. 

Medzi významné minerály, ktoré sa vyskytujú na 
území Slovenskej republiky a obsahujú oxidy uránu patrí 
brannerit UTi2O6, nachádzajúci sa hlavne v kremenných 
žilách. Prítomnosť tohto minerálu aj keď v podradnejšej 
forme bola taktiež zistená v lokalitách Novoveskej Huty 
a Jahodnej1.   

Uránové rudy sa vo veľkom množstve vyskytujú 
v Kanade, Austrálii, USA, Nigérii, Kongu, Zaire, Namíbii, 
Gabone, Rusku, Uzbekistane, Kazachstane a Juhoafrickej 
republike. Jedno z novších významnejších ložísk bolo 
v nedávnej dobe lokalizované na území Guiney. 

V Európe sa urán ťaží resp. ťažil v Sasku, v anglic-
kom Cornwalle, v Rumunsku, na Ukrajine a v Čechách, 
pričom prebiehajú prieskumy možnej ťažby uránu aj na 
Slovensku. 

Novoveská Huta, z ktorej boli vzorky vôd 
a biologických materiálov analyzované, je starou baníckou 
osadou mesta Spišská Nová Ves. V poslednom období sa 
hovorí o možnosti obnovenej ťažby uránových a molybdé-
nových rúd, ktoré sa nachádzajú priamo pod osadou. 
Z hľadiska obsahu uránu sa jedná o chudobnú rudu s obsa-
hom uránu len 0,050,10 %. Predpokladané množstvo 
uránu je 5 000 až 10 000 t uránu. 

 Pre porovnanie Jáchymovské uránové ložisko 
v období ťažby obsahovalo uránovú rudu s obsahom uránu 
1–5 %, pričom obsah uránu pred zahájením ťažby sa odha-
doval na 10 000 až 25 000 t uránu2. 

Je potrebné si však uvedomiť, že z celosvetového 
hľadiska je ťažba uránu v Európe nie príliš významnou 
záležitosťou. Viaceré zdroje uvádzajú, že existujúce hos-
podársky využiteľné zásoby uránu predstavujú 1,73 až 9,4 
milióna ton, pričom pri sčítaní so zásobami predpoklada-
nými by celkové zásoby mohli tvoriť 16,9 miliónov ton, 
ktoré pri súčasnej spotrebe by tvorili zásoby na 260 rokov. 

Veľkou výhodou pri ťažbe uránu je to, že ťažba uránu 
je často sprevádzaná s ťažbou iných surovín. 

 
 

Experimentálna časť 
 
V analýze aktinoidov v technických, biologických 

a prírodných vzorkách sa široko začali používať nové me-
tódy pre ich separáciu a stanovenie. Ich použitie v analy-
tickej praxi vyplýva z rozšírenia možností týchto metód 
pre separáciu a stanovenie aktinoidov. 

Základné metódy pre separáciu aktinoidov sú kvapali-
nová extrakcia35 a extrakčná chromatografia610. V rozvoji 
týchto metód sa objavili nové trendy vrátane rôznych ty-
pov membránových extrakcií, ktoré je možné použiť pri 
separácii aktinoidov nielen v trojmocných, ale aj v iných 
valenčných stavoch. Pozornosť sa venuje hlavne moder-
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ným metódam na stanovenie aktinoidov, s vysokou pres-
nosťou a citlivosťou a s nízkymi limitnými hodnotami. 

Pre správny odhad obsahu sledovaných rádionuklidov 
v životnom prostredí je nutné akceptovať fakt, že okrem 
samotnej rádiochemickej analýzy faktorom ovplyvňujúcim 
správnosť výsledku je aj samotný spôsob a kvalita odberu 
vzoriek zo životného prostredia. Odber vzoriek pre nami 
realizované experimenty zabezpečoval URANPRES s r.o. 
Pre stanovenie uránu bola použitá validovaná skúšobná 
metóda ACS07 (cit.11). Podstata metódy je v separácii 
uránu na sorbente UTEVA Resin (100–150 m ) od firmy 
Eichrom. Extrakčným činidlom je diamyl amylfosfonát. 
Sorbent UTEVA sa s vysokou úspešnosťou aplikuje pri 
separácii izotopov uránu z prostredia kyseliny 
dusičnej12,13. 

Ako stopovací rádionuklid bol použitý 232U  o obje-
me  10 l, A(232U) = 0,0539 Bq. Pri separácii bolo použité 
podtlakové filtračné zariadenie – vákuový box. Sorbent 
bol umiestnený v 2ml patróne s predradeným filtrom 
(obr. 1).  

Zdroj na alfa spektrometrické meranie bol pripravo-
vaný metódou spoluzrážania uránu s NdF3 s nasledovnou 
filtráciou na membránovom filtri Tuffryn s veľkosťou 
pórov 0,2 m. Alfa spektrometrické merania sa uskutočnili 
na metrologicky overených meradlách typu: dvojkomoro-
vý spektrometrický systém alfa 576 A s detektormi OR-
TEC TU-020-450 AS a alfa spektrometer SOLOIST 
s detektorom ORTEC TU-020-600 AS od výrobcu EG&G 
ORTEC.  

Schéma separácie bola  nasledovná: 
 Do vzorky H2O bol pridaný stopovací rádionuklid 

232U. 
 Bol odparený 1 dm3 vzorky H2O. 

 Odparok bol rozpustený 10 cm3 1 M-Al(NO3)3 v 3 M-
HNO3. 

 Patróna so sorbentom UTEVA sa umiestnila 
v podtlakovom systéme. 

 Sorbent bol kondicionovaný 5 cm3 3 M-HNO3 

(rýchlosť prietoku 1 cm3 min1).  
 Vzorka bola nanesená na sorbent (rýchlosť prietoku 

1 cm3 min1). 
 Sorbent bol premytý 2  5 cm3 3 M-HNO3 (rýchlosť 

prietoku 3 cm3 min1). 
 Sorbent bol premytý 5 cm3 9 M-HCl (rýchlosť prieto-

ku 1 cm3 min1). 
 Sorbent bol premytý 20 cm3 0,05 M-C2H2O4 v 5 M-

HCl (rýchlosť prietoku 1 cm3 min1). 
 Sorbent bol premytý 10 cm3 0,01 M-HCl – U frakcia 

(rýchlosť prietoku 1 cm3 min1). 
 
 

Výsledky a diskusia 
 
V tab. I a II sú uvedené hodnoty výsledkov 

s príslušnými kombinovanými neistotami. Hodnoty neisto-
ty ako hmotnostnej, tak i objemovej aktivity  boli stanove-
né ako kombinovaná neistota s k ≈ 2.  

 
 
 

 
 
U(a) = k.u(a), kde ny = nameraný počet impulzov  [s1]; 
u(ny) = parciálna neistota z nameraného počtu, E = účin-
nosť detekcie; u(E) = parciálna neistota účinnosti detekcie, 
R = výťažok rádiochemickej analýzy; u(R) = parciálna 
neistota výťažku rádiochemickej analýzy, Q = hmotnosť 
resp objem vzorky [kg] resp. [dm3],  u(Q) = parciálna 
neistota stanovenia hmotnosti resp. objemu vzorky. 

V tab. I sú uvedené stanovené hodnoty objemových 
aktivít vo vzorkách vody zo sledovanej lokality z oblasti 
Novoveskej huty. 

Vykonané rádiochemické merania v povrchových 
a spodných vodách spolu s vyhodnotením výsledkov pou-
kazujú  na pomer izotopov 234U / 238U > 1, ktorý je typický 
pre vody14,15, pričom obzvlášť výrazne sa zvýšený pomer 
prejavuje pri vzorkách podzemných vôd. 

V tab. II sú uvedené hodnoty merných aktivít stano-
vené v biologických vzorkách, ktoré boli odobrané z rov-
nakej lokality Novoveskej Huty ako vzorky z tab. I. 

Veľký rozptyl stanovených hodnôt merných aktivít 
izotopov uránu v týchto vzorkách poukazuje na výraznú 
nehomogénnosť rozptylu uránových minerálov 
v sledovanej lokalite, ktorá je pravdepodobne zvýšená aj 
rozdielnou absorpciou uránu z podložia a jeho uloženia do 
konkrétnych tkanivových štruktúr.  

Pre porovnanie uvádzame v tab. III hodnoty hmot-
nostných aktivít v biologických vzorkách z lokality, ktorá 
patrí medzi oblasti, kde sa nepredpokladá prítomnosť urá-
nových rúd v množstve zaujímavom pre ťažbu. Porovna-

Obr. 1. Použitý separačný systém na separáciu za zníženého 
tlaku od firmy EICHROM s patrónami naplnenými sorben-
tom UTEVA počas extrakcie  
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Tabuľka I 
Objemová aktivita izotopov uránu vo vzorkách vody stanovená alfa spektrometricky 

Vzorka 238U [Bq dm-3] 235U [Bq dm-3] 234 U [Bq dm-3] 

A1 0,73 ± 0,22 0,02 ± 0,01 0,73 ± 0,22 

A2 0,05 ± 0,02 0,006 ± 0,003 0,33 ± 0,10 

A3 0,15 ± 0,05 0,003 ± 0,002 0,07 ± 0,02 

A4 0,02 ± 0,01 < 0,0008 0,03 ± 0,01 

A5 0,31 ± 0,10 0,01 ± 0,01 0,43 ± 0,14 

A6 0,10 ± 0,04 0,003 ± 0,002 0,14 ± 0,05 

A7 0,76 ± 0,30 0,02 ± 0,01 1,13 ± 0,45 

A8 0,55 ± 0,20 0,02 ± 0,01 1,46 ± 0,52 

A9 0,12 ± 0,04 0,003 ± 0,002 0,18 ± 0,06 

A10 0,08 ± 0,04 0,004 ± 0,003 0,12 ± 0,05 

A11 0,10 ± 0,03 0,003 ± 0,002 0,10 ± 0,04 

A12 0,11 ± 0,04 0,004 ± 0,002 0,16 ± 0,05 

A13 0,17 ± 0,05 0,003 ± 0,002 0,18 ± 0,06 

Tabuľka II 
Hmotnostná aktivita izotopov uránu vo vzorkách biologického pôvodu stanovená alfa spektrometricky 

Vzorka 238U [Bq kg-1] 235U [Bq kg-1] 234 U [Bq kg-1] 

F1 25 ± 9 0,52 ± 0,46 27 ± 9 

F2 23 ± 8 0,63 ± 0,56 46 ± 16 

F3 1800 ± 1200 13,5 ± 7,7 1600 ± 1000 

F4 37 ± 12 0,72 ± 0,55 37 ± 12 

F5 51 ± 22 2,2 ± 0,39 49 ± 21 

F6 35 ± 13 0,75 ± 0,04 28 ± 10 

F7 34 ± 13 0,36 ± 0,13 35 ± 13 

F8 35 ± 13 0,91 ± 0,57 35 ± 13 

F9 16 ± 7 0,59 ± 0,24 21 ± 8 

F10 14 ± 6 1,2 ± 0,6 20 ± 8 

F11 45 ± 25 0,91 ± 0,78 54 ± 30 

F12 2500 ± 1600 210 ± 150 2600 ± 1700 

F13 14100 ± 5000 425 ± 149 13400 ± 400 

F14 3600 ± 2600 27 ± 20 3400 ± 2400 

F15 170 ± 56 5,7 ± 2,5 160 ± 52 

F16 820 ± 460 16 ± 10 600 ± 330 

F17 64 ± 21 1,7 ± 1,0 60 ± 20 

F18 5900 ± 4500 69 ± 30 5600 ± 4200 

F19 19800 ± 10600 320 ± 150 17800 ± 9500 

F20 330 ± 184 15 ± 11 370 ± 210 

F21 750 ± 410 36 ± 23 730 ± 400 

F22 162 ± 53 2,4 ± 1,2 162 ± 53 

F23 16500 ± 7400 128 ± 54 15700 ± 7100 
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ním hodnôt hmotnostných aktivít oboch tabuľkách môže-
me predbežne konštatovať, že relatívne malý rozptyl hod-
nôt hmotnostných aktivít uránu v jednotlivých vzorkách 
potvrdzuje náš predpoklad závislosti kontaminácie biolo-
gických vzoriek od prítomnosti uránu v podloží. 

Experimentálne získané hodnoty boli vyhodnotené 
lineárnou regresiou pre potvrdenie predpokladaných kore-
lácií medzi stanovovanými  rádioizotopmi 234U a 238U. 

Z grafickej závislosti regresnej priamky je zrejmé, že 
medzi  izotopmi uránu 234U a 238U vo vzorkách analyzova-
ných vôd existuje silná korelačná závislosť. 

Veľmi veľká korelácia medzi izotopmi uránu 234U 
a 238U  sa našla vo výbere vzoriek biologického pôvodu 
z Novoveskej Huty, kde  korelačný koeficient dosahoval 
hodnotu blízku jednej (R =  0,999). 

Silná korelačná závislosť medzi sledovanými izotop-
mi 234U a 238U sa potvrdila aj vo vzorkách z oblasti vý-
chodných Karpát. Hodnota korelačného koeficientu bola 
R = 0,979.   

Záver 
 
Použitie podtlakovej extrakčnej chromatografie sa 

ukázalo ako vhodný systém pre stanovenie uránu. Výho-
dou použitého systému je možnosť použitia až dvanástich 
separačných jednotiek a predvolenie filtrov. Nevýhodou 
boli rôzne prietoky na separačných kolónach, ktoré bolo 
potrebné  nastaviť. Táto skutočnosť môže byť spôsobená 
rôznou soľnosťou sledovaných vzoriek. 

V kapitole Výsledky a diskusia sme upozornili na 
špecifikum, týkajúce sa izotopového pomeru 234U/238U > 1, 
ktorý je pozorovaný vo väčšine prípadov vo vzorkách vo-
dy a nie je v súlade s pomerom izotopov uránu v pôdach. 
Riešeniu tejto odchýlky bola venovaná značná časť publi-
kovaných prác1721. Okrem autormi prezentovaných pozo-
rovaní vplyvu rôznych sekundárnych parametrov vplýva-
júcich na správanie sa izotopov uránu v životnom prostredí 
v dôsledku interakcií s jednotlivými zložkami prostredia 
ako voda – ruda. resp. voda – hlušina a s tým súvisiacimi 

F24 2000 ± 1300 24,1 ± 14,4 1700 ± 1100 

F25 9,8 ± 3,0 0,36 ± 0,19 11 ± 3 

F26 25 ± 8 0,90 ± 0,36 27,1 ± 8,1 

F27 1,8 ± 0,6 0,07 ± 0,03 1,7 ± 0,6 

F28 0,28 ± 0,09 0,010 ± 0,001 0,3 ± 0,1 

F29 68 ± 28 0,82 ± 0,32 67 ± 27 

Vzorka 238U [Bq kg-1] 235U [Bq kg-1] 234 U [Bq kg-1] 

Pokračovanie tabuľky II 

Tabuľka III 
Hmotnostná aktivita izotopov uránu vo vzorkách biologického pôvodu z oblasti východných Karpát stanovená al-
fa spektrometricky 

Vzorka 234U [Bq kg-1] 235U [Bq kg-1] 238U [Bq kg-1] 

B1 0,53 ± 0,27 0,09 ± 0,05 0,49 ± 0,21 

B2 0,61 ± 0,23 0,11 ± 0,07 0,62 ± 0,24 

B3 0,46 ± 0,23 0,09 ± 0,09 0,46 ± 0,19 

B4 3,0 ± 0,8 1,5 ± 1,0 3,0 ± 0,7 

B5 2,1 ± 0,9 0,39 ± 0,22 1,8 ± 0,8 

B6 1,9 ± 0,8 0,97 ± 0,68 1,9 ± 0,8 

B7 7,1 ± 2,3 0,58 ± 0,36 5,7 ± 1,9 

B8 0,89 ± 0,39 0,22 ± 0,10 0,89 ± 0,37 

B9 0,94 ± 0,41 0,20 ± 0,07 0,87 ± 0,39 

B10 8,6 ± 3,2 2,0 ± 0,8 10,0 ± 3,7 

B11 1,1 ± 0,3 0,08 ± 0,04 0,89 ± 0,27 

B12 2,1 ± 1,0 0,39 ± 0,20 2,0 ± 0,7 

B13 1,0 ± 0,3 0,15 ± 0,06 0,96 ± 0,25 

B14 2,1 ± 0,7 0,28 ± 0,15 2,1 ± 0,7 

B15 2,0 ± 0,7 0,24 ± 0,11 0,89 ± 0,67 
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procesmi, medzi ktoré môžeme zaradiť rozpúšťanie, absor-
pciu, komplexáciu, redoxné reakcie. Na priebeh týchto 
procesov má samozrejme dôležitý vplyv chemické zlože-
nie a pH vody ako aj samotnej horniny. Nezávisle na vý-
sledkoch jednotlivých experimentálnych pozorovaní všet-
ky práce poukazujú na rovnaký záver, ktorého spoločným 
menovateľom je fakt, že primárna príčina posunu hodnoty 
pomeru izotopov 234U/238U je dôsledok rádioaktívnej pre-
meny 238U. Tento izotop uránu je materský izotop meniaci 
sa podľa schémy rádioaktívnej premeny na izotop 234U, 
s ktorým je za normálnych podmienok v rádioaktívnej 
rovnováhe  238U             234Th              234Pa            234U. 
Ako je možné vidieť, jedným z medziproduktov rádioak-
tívnej premeny 238U je 234Th s dobou polpremeny 24,1 dňa. 

Jednou z fyzikálne-chemických  vlastností, ktorou 
sa urán a tórium odlišujú je vo všeobecnosti vyššia rozpus-
tnosť uránu resp. jeho zlúčenín vo vodnom prostredí 
a s tým súvisiaca vyššia mobilita rôznych chemických 
foriem zlúčenín uránu v životnom prostredí. Práve dôsle-
dok rozdielnej rozpustnosti uránu a tória je príčinou posu-
nu hodnoty pomeru 234U/238U v prospech izotopu  234U, 
vzhľadom na to, že 238U je ako mobilnejší prvok skôr vy-
mytý, zatiaľ čo  234U je vzhľadom na nižšiu mobilitu tória 
distribuovaný dlhodobejšie v relatívne konštantných 
množstvách, čo samozrejme posúva izotopový pomer 
v prospech 234U (cit.1921). 

Metódou najmenších štvorcov boli nájdené odhady 
parametrov úseku β0  a smernice β1 pre všetky výbery ana-

α β β

Obr. 2. Graf regresnej priamky mernej aktivity izotopov uránu vo vzorkách vody16  

Obr. 3. Graf regresnej priamky mernej aktivity izotopov uránu vo vzorkách biologického pôvodu z Novoveskej Huty16 
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lyzovaných vzoriek uránu. Regresnou diagnostikou sa 
identifikovali zložky regresného tripletu, kvalita dát a kva-
lita  modelu a zároveň bola uskutočnená kontrola splnenia  
základných predpokladov metódy najmenších štvorcov22. 
Štatistická významnosť všetkých regresných modelov bola 
potvrdená  vysokou hodnotou párového korelačného koefi-
cientu R a koeficientu determinácie r2 u všetkých analyzo-
vaných  vzoriek uránu (obr. 24). Najväčšia hodnota kore-
lačného koeficientu r = 0,9991 bola nájdená vo výbe-
re vzoriek biologického materiálu pochádzajúceho 
z oblasti Novoveskej Huty, kde sa predpokladá zvýšená 
koncentrácia uránových rúd v podloží. Silná lineárna zá-
vislosť medzi  234U, 238U bola potvrdená Fisher-
Snedecorovým testom významnosti regresie, čo je v zhode  
s chemickými a fyzikálnymi vlastnostmi vybraných rádio-
nuklidov. Pre budúcnosť by bolo vhodné sledovanie všet-
kých rádiochemických parametrov z jednotnej vzorky, 
zistenie mobility rádionuklidov z podložia a komplexné che-
mické zloženie podložia, poprípade interagujúcej sústavy.  

Ďalším predpokladaným zistením bol rozdielny obsah 
izotopov uránu v biologických vzorkách, kde vzorky 
z nezaťaženej lokality vykazovali rádovo nižšie merné 
aktivity izotopov uránu ako vzorky zo sledovanej oblasti. 
Na základe tohto zistenia je otázkou budúcnosti možnosť 
určenia prítomnosti uránovej rudy v podloží aj na základe 
obsahu uránu vo vybraných zložkách životného prostredia. 
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(Department of Nuclear Chemistry, Faculty of Sciences, 
Comenius University, Bratislava): Monitoring Uranium 
Content in Environmental Samples from Areas with 
Potential  Uranium Ore Deposits 

 
Reliable measurements of radionuclides are important 

for determining environment quality and radiation safety 
as well as for monitoring regulatory compliance. Soil and 
biological samples containing U from a Slovak locality 
and reference samples without U were compared. The 
existing techniques were modified to make it possible to 
cope with unusually large and complex samples. Statistical 
methods were used to verify and confirm the obtained 
results.  
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