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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá možnostmi a provedením separace plutonia přítomného 

v malých koncentracích z životního prostředí. Práce tematicky navazuje na bakalářskou práci 

a výzkumný úkol. Začátek práce je věnován rešerši. Nejprve jsou popsány základní vlastnosti 

plutonia, dále jsou uvedeny základní možnosti separace Pu a instrumentace pro měření Pu. 

Následující kapitola se věnuje použití stopovačů. Obecná část je uzavřena pojednáním 

o validaci analytických metod a detekčních limitech. V experimentální části jsou stanovovány 

důležité statistické parametry pro přípravu vzorku pro spektrometrii alfa spolusrážením. Dále 

bylo separováno Pu ze vzorku popela mechu, který byl označen Pu a Th. Separace probíhala 

na extrakčně chromatografických kolonách. Tři experimenty byly provedeny na koloně 

PAN-A336 a další tři na koloně TEVA. Na základě výsledků byly stanoveny důležité 

statistické parametry. Na závěr byly stanoveny detekční limity plutonia pro přípravu vzorku 

na spektrometrii alfa spolusrážením a přímým odpařením. Se znalostí výtěžku celého 

separačního experimentu pak byly stanoveny detekční limity plutonia pro danou metodu 

na hmotnost popela mechu. 
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Abstract: 

This master’s degree thesis is concerned with methods of plutonium separation, which 

is present in low concentrations in the environment. The thesis continues with the work that 

was carried out in the bachelor’s thesis and the research project. Basic properties 

of plutonium are described at the beginning of the thesis. Possibilities of plutonium 

separation and three main instrumentation methods for plutonium detection are dealt with. 

Furthermore, fundamentals of tracer application are mentioned. The end of the theoretical 

part is devoted to the validation of analytical methods and to interpretation of detection 

limits. Important statistical parameters of co-precipitation of plutonium are examined in the 

beginning of the experimental part. Several Pu separation experiments were conducted using 

extraction chromatography. A sample of dissolved ashed moss was spiked with Pu and Th. 

Three experiments were carried out using column PAN-A336 and another three were 

conducted on TEVA column. Statistical parameters of the separation method were calculated. 

Detection limits for plutonium were calculated for the alfaspectrometry samples prepared by 

co-precipitation and direct evaporation. Based upon the knowledge of the Pu separation 

process yield, detection limits for Pu in moss ash were calculated for the described method. 
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