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Abstrakt: 

Znalost specií uranu ve vodných roztocích je velmi důležitá s ohledem na životní 

prostředí přírodního. Jednou z hlavních specií v přírodních vodách jsou karbonáty, které 

se spolu s ostatními komplexy nacházejí např. v důlních vodách. Především se jedná  

o karbonáty kovů alkalických zemin. Z nich byl pro podrobnější studium zvolen 

Ca2UO2(CO3)3. Protože některé karbonátové komplexy vykazují dobré fluorescenční 

vlastnosti, byla pro stanovování Ca2UO2(CO3)3 zvolena metoda TRLFS (Time Resolved 

Laser Induced Fluorescence Spectroscopy). Měření fluorescenčních spekter bylo 

prováděno při teplotě 13 °C, vlnová délka laserového paprsku byla 415 nm.  

Byly měřeny vzorky s koncentrací uranu 10-5 mol/dm3 a s různými koncentracemi 

CaCO3 (1.10-3 až 7,5.10-3 mol/dm3). Roztoky měly pH v rozmezí 7,5 až 8,5 odpovídající 

pH v přírodních vodách. Z měření pomocí TRLFS byla zaznamenávána fluorescenční 

spektra jednotlivých vzorků a stanovena doba fluorescence vzniklých komplexů 

Ca2UO2(CO3)3.  
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Abstract: 

 The knowledge of uranium species is very important with respect  

to the environment. One of the main species in natural waters are carbonates that are 

found together with other complexes e.g in mining water. In minig water there are 

complexes of alkaline earth uranyl carbonates. The Ca2UO2(CO3)3 was selected to 

detailed study. The method of TRLFS (Time Resolved Laser Induced Fluorescence 

Spectroscopy) was chosen for the determination of Ca2UO2(CO3)3, because carbonate 

complexes have good fluorescent properties. The measurement of fluorescent spectra 

was carried out at 13 °C, the excitation beam wavelength was 415 nm. Samples with 

concentration of uranium 10-5 mol/dm3 with different concentration of CaCO3  

(1.10-3 to 7,5.10-3 mol/dm3) were measured. Solutions had pH range of 7,5 to 8,5 

corresponding to pH in natural waters. Fluorescent spectra of individual samples were 

recorded from measurement using TRLFS and life times of formed complexes were 

determined. 
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