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Úvod 

 
Ukládání jaderného odpadu do jaderných úložišť hlu-

boko pod zemí je problematika, která je v současné době 
značně  diskutována.  Realizaci  takového  projektu  však 
předchází složitý výzkum, ve kterém musí být ověřeno, že 
jednotlivé  štěpné  produkty  nebudou  z  místa  úložiště 
v dlouhém časovém horizontu řádu tisíců let žádným způ-
sobem distribuovány. Problematika sledování distribuce 
radionuklidů se týká zejména štěpných produktů 238U, jenž 
mají dlouhý poločas rozpadu a nejsou zadržovány na inže-
nýrských barierách jaderného úložiště. Mezi takové prvky 
patří také isotop selenu 79Se. V případě modelování reten-
ce různých chemických forem radionuklidů je třeba znát 
složení a rozpustnost limitujících složek,  což znamená 
zabývat se speciací příslušných prvků za daných podmí-
nek1. Anorganický selen může existovat ve čtyřech mo-
censtvích jako selenan (Se (VI)), seleničitan (Se (IV)), 
elementární selen (Se(0)) a hydrogen selenid (Se(–II)). 
Z hlediska pohyblivosti  platí,  že migrace selenu roste 
s jeho mocenstvím (Se(–II) < Se(0) < Se(IV) < Se(VI)). 
Všechny dosud publikované práce se zabývají pouze rozli-
šením seleničitanu, selenanu a případně dalších organic-
kých specií selenu ve vodách2–4. Údaje o stanovení seleni-
du v odborné literatuře zatím zcela chybí. 

Mezi hlavní cíle studie patřila optimalizace separač-
ních podmínek a identifikace specií neradioaktivního sele-
nu obsažených ve vzorcích vod za účelem sledovaní změ-
ny speciace radioaktivního selenu během průchodu bento-
nitovými  bariérami  jaderného  úložiště.  Stanovení  bylo 
prováděno pomocí HPLC s ICP/MS detekcí.  
 
 
Experimentální část  
 
Chemikálie a základní roztoky 
 

Roztok porovnávacího prvku (IS) o koncentraci 60 g l1 
Rh byl připraven z roztoku obsahující 1,000±0,002 g l1 
Rh (Merck). Mobilní fáze5 pro chromatografii na obrácené 
fázi obsahovala: 2,5 mmol l1 butansulfonát sodný (Sigma 
Aldrich, USA), 4 mmol l1 kyselinu malonovou (Merck), 
8 mmol l1 hydroxid tetramethyl amonia (Sigma Aldrich), 
0,05 % methanolu (Merck), doplněna demineralizovanou 
vodou (Milli-Q, Millipore, USA) a výsledné pH bylo upra-

veno kyselinou chlorovodíkovou (Merck) na hodnotu 3,0.  
Mobilní fáze6 pro iontově výměnnou chromatografii obsa-
hovala 5 mmol l1 citrát amonný (Merck), 2 % methanolu 
(Merck) a směs byla doplněna demineralizovanou vodou. 
Výsledné pH bylo upraveno kyselinou citronovou (Merck) 
na hodnotu 5,0. Obě mobilní fáze obsahovaly 0,1 g l1 azi-
du sodného (Merck) k zabránění růstu mikroorganismů. 
Pro identifikaci specií byly použity tyto standardy: seleni-
čitan sodný, selenan sodný (Sigma Aldrich), selenid sodný 
(MP  Biomedicals,  Francie).  Z  jednotlivých  standardů 
byly připraveny základní roztoky (ZRS) o koncentraci 
1000 g l1. Všechny roztoky byly připraveny z redestilo-
vané a demineralizované vody. Roztok HSe– (ZRSH) byl 
následně připraven také o koncentraci 20 mg l1  v roztoku 
0,01 % (V/V) hydrazinu (Merck) pro zajištění redukčního 
prostředí. Roztoky simulující matrice bentonitové vody 
jsou dodávány z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. 

 
Roztoky pro speciační analýzu 

 
Roztoky pro speciační analýzu Se(IV) a Se(VI) byly 

připraveny ředěním roztoků ZRS. Pro vlastní identifikaci 
specií byly připraveny roztoky o koncentraci 10 g l1 Se 
pipetováním 50 l příslušného roztoku ZRS do 5 ml bento-
nitové vody. Pro ověření linearity kalibrace bylo pipetová-
no postupně 25500 l ZRS každé specie a doplněny mo-
delovou bentonitovou vodou rovněž do objemu 5 ml. Pro 
přípravu roztoku na stanovení meze detekce byl nejdříve 
připraven zásobní roztok (ZRS2) od každé specie o kon-
centraci 100 g l1  ředěním ZRS (pipetováno 10 ml do 
100ml odměrné baňky). Z tohoto roztoku byly následně 
připraveny pipetováním 25 l do 5 ml modelové bentoni-
tové vody roztoky. Výsledný přídavek odpovídal 0,5 g l1 
Se.  Pro  speciační  analýzu  HSe–  byl  připraven  roztok 
o koncentraci 200 g l1  ředěním roztoku ZRSH v 0,01% 
hydrazinu  pro zajištění redukčního prostředí.  

 
Instrumentace 

 
Všechna měření metodou ICP/MS byla prováděna na 

spektrometru Elan DRC-e (Perkin Elmer, Concord, Kana-
da) vybaveném koncentrickým zmlžovačem s cyklonickou 
mlžnou komorou a reakční/kolizní celou (DRC) pro elimi-
naci interferencí. Speciace selenových specií probíhala na 
aparatuře HPLC. V případě chromatografie na obrácené fázi 
byla použita kolona RP-C08 (Lichrocart 250  4,6 mm, 
náplň Purospher STAR RP-8e 5 m, Merck). V případě 
aniontové iontověvýměnné chromatografie byla použita 
kolona PRP X100 (250  4,6 mm, 5 m, Hamilton).  
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Výsledky a diskuse 
 
Optimalizace parametrů DRC 

 
Nejvíce zastoupený isotop selenu 80Se tvoří značné 

interference s dimerem argonu 40Ar2
+. Proto byla k potla-

čení těchto interferencí provedena optimalizace DRC po-
mocí změny průtoku methanu a parametru Rpq. Optimali-
začním kritériem byla citlivost a odstup signálu od pozadí, 
tzv. koncentrace ekvivalentní pozadí (BEC). Výsledky 
optimalizace již byly popsány v předchozí studii7, kde pro 
průtok methanu byla vybrána hodnota 0,7 ml min1 a pro 
parametr Rpq hodnota 0,4. 

 
Separace selenových specií pomocí RP-HPLC 

 
Pomocí chromatografie s obrácenou fází byly analy-

zovány roztoky s přídavkem 10 mg l1  Se(IV) a Se(VI) 
v bentonitové vodě. Separace byla prováděna v rozmezí 
pH 5,5 až pH 3,0. Snížením pH se podařilo specie Se(IV) 
a Se(VI) oddělit (obr. 1), ale retenční časy jsou stále velmi 
blízké, navíc dochází k rozmývání píků. Další snížení pH 
nebylo prováděno s ohledem na vlastnosti kolony.  

 
Separace selenových specií pomocí IEC-HPLC 

 
Pro speciaci Se(IV) a Se(VI) byly připraveny směsné 

roztoky standardů o koncentraci 10 g l1 v matrici bento-
nitové vody. Prvním krokem byla optimalizace pH mobilní 
fáze. Nejdříve byla použita hodnota pH 5,0 získaná z od-
borné studie6. Při této hodnotě se specie podařilo spolehli-
vě oddělit, přičemž celkový čas analýzy dosahoval téměř 
20 min. Následně byla snaha o separaci v zásaditější oblas-
ti s ohledem na očekávané hodnoty pH vzorků bentonito-
vých vod. Jak lze pozorovat (obr. 2), zvýšením pH došlo 
ke zkrácení doby analýzy při zachování dostatečného roz-
dílu v retenčních časech jednotlivých specií. Při této hod-
notě ale docházelo k ucpávání kolony, a proto byla pro 
další separaci vybrána předchozí hodnota pH. Stanovení 
další specie HSe– se ukázalo jako velmi problematické, 
poněvadž se velmi snadno oxiduje na elementární selen, 
který z aniontově výměnné kolony není eluován. Z tohoto 
důvodu byl roztok standardu o koncentraci 200 g l1 při-
praven v 0,1% roztoku hydrazinu pro zajištění redukčního 
prostředí. Jak je patrné (obr. 3), toto opatření zamezilo 
z části oxidaci přidaného selenidu, ovšem výtěžnost této 
metody odpovídá přibližně 2 %, což je velmi nízká hodno-
ta. Hydrazin byl rovněž se stejným zastoupením přidán do 
mobilní fáze, ale nebylo docíleno výraznějšího zlepšení. 
Naopak došlo ke zhoršení separační schopnosti kolony. 
S ohledem na tento fakt nebyla s touto specií testována 
linearita ani měřena mez detekce.  

 
Ověření linearity pro Se(IV) a Se(VI) 

 
Pro ověření linearity byla připravena kalibrační řada 

roztoků specií Se(IV) a Se(VI)  s obsahem 0100 g l1 

Se. Měření nejdříve probíhalo s užitím vnitřního standardu 
Rh, jehož roztok byl dopravován peristaltickým čerpadlem 
a T spojkou byl spojen s efluentem vycházejícím z kolony. 
Průtok roztoku vnitřního standardu byl 0,2 ml min1, a aby 
byla udržena optimální hodnota celkového průtoku zmlžo-
vačem 1 ml min1, musel být průtok kolonou snížen na 
0,8 ml min1. Tato změna způsobila rozmytí píků a snížení 
separační schopnosti. Z tohoto důvodu byla linearita ově-
řena pro srovnání i bez přisávání roztoku vnitřního standar-
du za podmínek průtoku mobilní fáze kolonou 1 ml min1 
(obr. 4). Z naměřených dat byly vytvořeny kalibrační zá-
vislosti a linearita se testovala Mandelovým testem8. Pro 
obě  specie i  pro obě  použité techniky vyhodnocování 
(s a bez použití vnitřního standardu) byla linearita proká-
zána.  S  ohledem na  výše  uvedené  problémy  metody 
s přisáváním vnitřního standardu byla pro kvantifikaci 
zvolena metoda bez vnitřního standardu. 

Obr. 1. Chromatogram specií selenu v matrici bentonitové 
vody; 1 – pH 5,5; 2 – pH 4,5; 3 – pH 3,5; 4 – pH 3,0; koncentrace 
každé specie 10 g l1 Se, kolona RP C08  

Obr. 2. Chromatogram specií selenu v matrici bentonitové 
vody; 1 – pH 5, 2 – pH 7, koncentrace Se v případě obou specií 
10 g l1, kolona PRP X100  
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Stanovení meze detekce pro Se(IV) a Se(VI) 
 
Stanovení meze detekce (LOD) bylo provedeno na 

pěti roztocích bentonitové vody, do kterých byl přidán 
roztok standardu Se(IV) a Se(VI) odpovídající zvýšení 
koncentrace o 0,5 g l1 Se. Výsledné meze detekce pro Se
(IV) a Se(VI) byly 0,12 a 0,16 g l1 Se.  

 
 

Závěr  
 

 Pro simulaci změny speciace radioaktivních prvků 
během průchodu inženýrskými bariérami jaderných úlo-
žišť je třeba vyvíjet analytické metody pro stanovení jed-
notlivých specií ve stopovém množství. Jako vhodný pro-
středek pro stanovení selenových specií seleničitanu, sele-
nanu a selenidu se jeví on-line spojení aniontově výměnné 
chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně 
vázaným plasmatem. Specie seleničitanu a selenanu se 
podařilo spolehlivě rozdělit. Kalibrace vykazovala lineární 
trend a bylo rovněž dosaženo nízkých detekčních limitů. 
Selenid však vykazoval velkou nestabilitu a velmi rychle 
se oxidoval na elementární selen i v případě analýzy 
v redukčním prostředí. Proto bude třeba v budoucnu vyvi-
nout metodu, při které by k samovolné oxidaci nedocházelo.  

 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru 

MŠMT ČR MSM 6046137307 a projektu MPO FR-
TI1/362. 
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Obr. 3. Chromatogram HSe– v matrici bentonitové vody při 
pH 5; 1  bez hydrazinu, 2  s hydrazinem, koncentrace 200 g l1 
Se–, kolona PRP X100, pH 5  

Obr. 4. Chromatogram specií Se(IV) a Se(VI) pro různé kon-
centrační hladiny; 5100 g ml1 s metodou bez IS  


