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Abstrakt 
Důleţitost stanovování 

90
Sr vyplývá především z jeho významného zastoupení 

v produktech jaderného štěpení, chemické a biochemické podobnosti s vápníkem, a z toho 

vyplývající moţnosti zabudování Sr do organismu (zuby, kosti atd.). 
90

Sr je pro člověka 

potencionálně nebezpečné především kvůli svému dceřinému radionuklidu 
90

Y, které je 

vysokoenergetickým β
-
 zářičem (E,max = 2,28 MeV). 

Na katedře jaderné chemie ČVUT v Praze bylo navrţeno pouţití pevných extrahentů 

obsahujících di-(2-ethylhexyl)fosforečnou kyselinu (HDEHP) zakotvenou na inertním nosiči 

polyacrylonitrilu (PAN) pro stanovení 
90

Sr měřením aktivity dceřiného produktu 
90

Y 

podobným postupem, který byl prezentován Burnettem a kol. v roce 1975 pro stanovení 
228

Ra 

[26]. Pro úvodní studii byly pouţívány nuklidy 
152

Eu a 
133

Ba jako chemické homology 
90

Y     

a
 90

Sr. 

Pro tyto radionuklidy byla změřena závislost hmotnostních distribučních koeficientů 

(Dg) na koncentraci kyseliny chlorovodíkové pro pevný extrahent HDEHP-PAN C; získané 

výsledky byly porovnány se závislostí Dg na koncentraci kyseliny dusičné pro stejný pevný 

extrahent. Byla studována kinetika záchytu europia pro pevný extrahent HDEHP-PAN C. Ze 

získaných výsledků lze usoudit, ţe k dosaţení maximálního záchytu europia je zapotřebí 

přibliţně 2 hodin. Dále byl zkoumán vliv přítomnosti ţelezitých iontů (hlavní interferující 

prvek Y
3+

) na hodnoty Dg. Jak bylo předpokládáno, záchyt europia byl potlačován jiţ při 

relativně nízkých koncentracích ţelezitých iontů. Tento vliv můţe být omezen maskováním 

ţelezitých iontů přídavkem kyseliny askorbové v prostředí kyseliny chlorovodíkové. Byl 

proveden dynamický kolonový experiment mající za cíl kompletní separaci barya a europia 

jako modelů pro Sr/Y z daného objemu vzorku (100 ml) s pouţitím pevného extrahentu 

HDEHP-PAN C. Po protečení poţadovaného objemu 0,1 mol/l HCl nebo vzorku simulujícího 

reálné sloţení rostlin v 0,1 mol/l HCl značeného Eu a Ba kolonkou bylo Eu stále kvantitativně 

zachycováno pevným extrahentem, zatímco Ba volně protékalo. Bylo tudíţ dosaţeno úplné 

separace Eu od Ba na koloně s pevným extrahentem HDEHP-PAN C a cíl experimentu byl 

splněn. Dále byla změřena závislost procenta průniku Eu na průtokové rychlosti. Prakticky 

ţádné Eu neunikalo z kolonky ani při maximální průtokové rychlosti dosaţitelné na pouţité 

peristaltické pumpě a europium tak bylo pevným extrahentem téměř plně zadrţováno na 

koloně.   

Získané výsledky činí pouţití pevných extrahentů obsahující HDEHP na inertním nosiči 

PAN perspektivní pro stanovení 
90

Sr.  
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Determination of 
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Abstract 
The importance of determination of 

90
Sr results primarily from its significant presence 

in the products of nuclear fission, chemical and biochemical similarities with calcium and the 

resulting possibility of Sr incorporation into the body (teeth, bones, etc.). 
90

Sr is potentially 

dangerous to humans mainly because of its daughter radionuclide 
90

Y, which is a high-energy 

β- emitter (Eβ, max = 2.28 MeV).  

Application of solid extractants containing di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid (HDEHP) 

in the support based on modified polyacrylonitrile (PAN) has been proposed at the CTU in 

Prague, Department of Nuclear Chemistry, for the determination of 
90

Sr by means of 

measuring the activity of its 
90

Y daughter utilising a procedure similar to that developed by 

Burnett et al. in 1975 for the determination of 
228

Ra [26]. For the introductory study, 
152

Eu 

and 
133

Ba were used as chemical homologues of 
90

Y and
 90

Sr.  

For these radionuclides, dependence of mass distribution coefficients (Dg) on the 

hydrochloric acid concentration were measured for HDEHP-PAN C solid extractant; the 

results obtained were compared with dependence of Dg on the nitric acid concentration for the 

same extractant used. The kinetics of europium uptake has been studied for solid extractant 

HDHEP-PAN C. The results show that approximately 2 hours are required to achieve the 

maximum uptake of europium. Further, influence of the presence of iron (Y major interferent) 

ions on the Dg values was determined. As expected, the Dg(Eu) values were suppressed already 

by relatively low iron concentrations. The influence of iron ions could be masked by the 

additions of ascorbic acid if working in hydrochloric acid. A dynamic column experiment was 

performed aimed at complete separation of europium from barium as models for the Sr/Y 

from a given sample volume (100 ml) using the solid extractant HDEHP-PAN C. After 

passing the desired volume of 0.1 mol/l HCl or the sample simulating the real composition of 

plant in 0,1 mol/l HCl labeled with Eu and Ba through the column, Eu  was still quantitatively 

retained by solid extractant while Ba was passing through freely. Hence, the possibility to 

achieve a complete separation of Eu from Ba on a column of solid extractant HDEHP–PAN C 

has been confirmed. Moreover the dependence of the per cent break through of Eu on the flow 

rate was investigated. Virtually no break through of europium was observed even at the 

maximum flow rate achievable on the peristaltic pump used and europium was almost fully 

retained by solid extractant in the column. 

The results obtained make application of solid extractants containing HDEHP in PAN 

support prospective for 
90

Sr determination. 
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