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ÚVOD 

Kovový uran je ve své čisté formě chemicky aktivní, anizotropní a má špatné mechanické 
vlastnosti. Takzvaný obohacený uran (uměle zvýšený obsah izotopu 235U) se využívá jako 
palivo v jaderných elektrárnách. Ke znečištění složek životního prostředí uranem a jeho 
sloučeninami dochází především při těžbě a následném zpracování uranu. 
 

Uran a jeho sloučeniny jsou vysoce toxické, mají podobný toxický účinek jako sloučeniny 
olova. Způsobují postupné a nevratné poškození ledvin ve výjimečných případech může 
nastat až úplné selhání ledvin s následnou smrtí. Přípustný denní příjem uranu stanovený 
WHO je 0,6 µg·kg-1 tělesné hmotnosti za den [1]. WHO, kanadská a australská norma 
pro pitnou vodu uvádějí hodnotu 9, 20, respektive 25 µg·l-1 [2]. V České republice není limitní 
hodnota pro pitné vody uvedena ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou vodu. V roce 2007 nastala změna týkající se limitní hodnoty uranu 
v pitné vodě, byl vydán metodický pokyn hlavního hygienika ČR (OVZ-32.4-
19.4.2007/13199), který ukládá přijetí prozatímního limitu 30 µg·l-1 do 31. 12. 2009 
a od 1. 1. 2010 přijetí limitní hodnoty 15 µg·l-1 v pitné vodě. 

 
Prekoncentrace a separace uranu z velkých objemů vodných vzorků je nezbytná, protože 

uran se ve vodách vyskytuje ve velmi nízkých koncentrací. Pro prekoncentraci a separaci 
uranu se využívají různé způsoby extrakce, kapalina-kapalina, iontová výměna, extrakční 
chromatografie, flotace a adsorpční akumulace. Nejčastějším způsobem zůstává extrakce 
tuhou fází (SPE), tento postup využívá různé druhy pevných sorbentů [2,3]. Tyto sorbenty 
jsou založeny na anorganické nebo organické bázi. Dříve se pro sorpce používaly 
nemodifikované sorbenty, které ovšem trpěly značnou neselektivitou vůči separovanému 
analytu a sorpční kapacita nebyla vysoká. Z tohoto důvodu jsou v posledních letech 
modifikovány základní sorbenty pomocí různých organických sloučenin. Modifikaci můžeme 
provádět chemickou inkorporací organického činidla do struktury pevného sorbentu nebo 
využitím různé formy adsorpce a iontopárového mechanizmu v povrchových oblastech 
sorbentu. 

 
V této práci je studovaná separace a prekoncentrace uranu (VI) s využitím extrakce 

na pevnou fázi, s využitím kolonek plněných modifikovaným silikagelem (Silikagel-C18, 
Silikagel-C8 a Silikagel-Fenyl) a makroporézních polymerních sorbentů Amberlit XAD 4 
a Amberlit XAD 16. Optimální postup sorpce s využitím silikagelu-C18 je aplikován na reálné 
vzorky vod. Základní přehled prací zabývající se touto tématikou je shrnut v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1 – Přehled vybraných metod SPE, vyvinutých pro separaci a prekoncentraci uranu  

 Modifika ční činidlo Pevný sorbent pH Sorp ční kap. FO Aplikace Detekce Ref. 

1 Kyselina jantarová XAD-4 4,5-8,0 12,30 mg·g-1 - půda, sedimenty UV-VIS [4] 

2 8-Hydroxychinolin  XAD-4 4,0-6,0 11,50 mmol·g-1 200 půda, sedimenty UV-VIS [5] 

3 Bicin (N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycin) XAD-4 4,5-9,0 0,38 mmol·g-1 - - ICP-OES [6] 

4 Octacarboxymethyl-1-methylcalix[4] 

resorciarene 

XAD-4 5,0-7,0 0,27mmol·g-1 100 syntetické vzorky UV-VIS [7] 

5 o-Vanillinsemikarbazon XAD-4 6,0-8,0 2,89 mg·g-1 - voda UV-VIS [8] 

6 2,6-Diacetylpyridin XAD-4 5,5 0,74mmol·g-1 - mořská voda ICP-MS [9] 

7 8-Hydroxychinolin XAD-4 4,0-5,5 - 200 - UV-VIS [10] 

8 Cyanex 272, Cyanex 302 XAD-2 - - 500 pouze separace ICP-OES [11] 

9 Pyrogalol XAD-2 5,5-6,2 4,49 mg·g-1 - pouze separace FAAS [12] 

10 2,2´-[1,2-fenylenbis(oxy)]  

dioctová kyselina 

XAD-2000 5,5-7,0 0,11mmol·g-1 - geologické mat. UV-VIS [13] 

11 {[(2-arsonofenyl)amino]methyl} fenyl  

fosfonová kiselina 

XAD-16 5,0 1,49 1,49 mmol·g-1 365 voda UV-VIS 

fluorimetrie 

[14] 

12 N,N-Dibuthyl-N‘-benzoyl thiomočovina XAD-16 4,5-7,0 0,90 mmol·g-1 - syntetická voda UV-VIS [15] 

13 4,4-bis-[bis-(2-ethyl-hexyl)-carbamoyl]- 

-2-oxo-butyl fosfinová kyseliny 

XAD-16 6,0-6,5 1,59 mmol·g-1 333 Syntetické environ-

mentální vzorky 

fluorimetrie [16] 

14 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)- 

-5-diethylamino fenol 

Ammoniumtetrafenylborat-

naftalen 

7,0-9,5 0,65 mg·g-1 166 slitiny kovů UV-VIS [17] 

15 Alkylfosfonová kyselina a  

fosfonová kyselina 

polystyren-divinylbenzen 4,0 - - kyselé vody - [18] 

16 4-(2-Thiazolylazo)resorcinol XVI (chelatační pryskyřice) 5,4-5,5 - - geologické vzorky ICP-OES [19] 

17 N,N,N‘,N‘-Tetrahexylmalonamid Merrifield polymer - 0,65 mmol·g-1 400 kyselé vody UV-VIS [20] 

18 Calix[4]aren-o-vanillinsemicarbazon Merrifield polymer 6,0-7,0 - 143 voda, geologické 

vzorky 

UV-VIS 

AAS 

[21] 

19 8-hydroxychinolin Merrifield polymer 5,0-6,0 120,30 mg·g-1 100 sedimenty, půda UV-VIS [22] 

20 Serin Chitosan 8,0 - 100 mořská voda ICP-MS [23] 
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Tabulka 1 pokračování 

 Modifika ční činidlo Pevný sorbent pH Sorp ční kap. FO Aplikace Detekce Ref. 

21 3,4-Dihydroxybenzoylmethyl  

fosfonová kyselina 

AXAD-16 6,0-6,5 1,66 mmol·g-1 333 voda a monazitové 

písky 

UV-VIS [24] 

22 5-Nitro-2-furaldehyd (fural) Mezoporézní silikagel 

(MCM-41) 

5,5 47,00 mg·g-1 - CRM ICP-OES [25] 

23 Murexid Silikagel 5,5 1,13 mmol·g-1 400 syntetická mořská 

a podzemní voda 

UV-VIS [26] 

24 Aldehyd kyseliny salicylové Mezoporézní silikagel 

(MCM-41) 

5 10,00 mg·g-1 100 voda ICP-OES [27] 

25 Xanthan Silikagel 5,0-9,0 64,50 mg·g-1 - půda, sedimety a 

monazitové písky 

UV-VIS [28] 

26 8-hydroxichynolin Silikage-C8 5,5 - 100 mořská voda polarografie [29] 

27 Piroxicam Silikage-C18 4,0-5,5 - - voda UV-VIS [30] 

28 Benzoylthiomočovina Aktivní uhlí 5,0 - - CRM ICP-OES [31] 

29 Diarylazobisfenol Aktivní uhlí 4,0-5,0 18,35 mg·g-1 - půda, sedimenty UV-VIS [32] 

30 9-Fenyl-3-fluoron Duolite XAD-761 4,0-6,0 - - voda ICP-MS [33] 

FO-Faktor obohacení  

 



1 Stanovení uranu s využitím atomové spektroskopie 

Pro analýzu množství uranu ve složkách životního prostředí a v biologickém materiálu 
se využívají nejrůznější analytické metody. Za nejpoužívanější metody stanovení uranu 
v dnešní době lze považovat metody založené na principu atomové absorpce (AAS), 
atomové emise (ICP-OES) a metody využívající hmotnostní spektrometrii (ICP-MS). 
Za nejvhodnější metodu pro rutinní analýzy lze považovat indukčně vázané plasma 
s hmotnostní detekcí (ICP-MS). Nicméně, vysoké pořizovací a provozní náklady pro tuto 
metodu jsou mimo finanční možnosti mnoha laboratoří. Vhodnou alternativní technikou je 
elektrotermické AAS (ET-AAS) a ICP-OES, které lze snadno automatizovat a provozovat 
s nižšími náklady, avšak tyto metody mají nižší citlivost. K vyřešení tohoto problémů je nutné 
před samotnou analýzou zařadit některou ze separačních nebo prekoncentračních technik. 

1.1 Hmotnostní spektrometrie s induk čně vázaným plasmatem 

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem (ICP-MS) je aktuálně 
považována za jednou z nejdůležitějších analytických technik pro stanovení celkové 
koncentrace a isotopového zastoupení pro aktinoidy. Zásadní výhody ICP-MS jsou minimální 
čas potřebný pro analýzu, vynikající citlivost a vysoká přesnost. ICP-MS je multielementální 
technika použitelná pro simultánní stanovení většiny prvků a to pro koncentrace nižší než 
1 pg·ml-1 v případě kapalných vzorků s využitím sektorového analyzátoru. Díky separaci 
podle poměru hmotnost/náboj (hmotnost) nemusí docházet k předběžnému zpracování 
vzorku před analýzou [34,35,36]. ICP-MS může být použito pro stanovení izotopového 
zastoupení (izotopového poměru) uranu v různých environmentálních matricích. S ohledem 
na nízké detekční limity, malý objem vzorku a nízký čas analýzy je tato metoda vhodná 
pro rutinní a online analýzy všech přírodních izotopů uranu (234U, 235U, 238U). Je nutné 
zdůraznit, že při analýze environmentálních vzorků existuje mezi izotopy značný rozdíl. 
Nejsnadněji probíhá analýza izotopu 238U, který je nejhojněji zastoupen, též izotop 235U lze 
stanovovat bez větších problémů přímo. Pro izotop 234U analýzu musí předcházet 
prekoncentrace. Pro rutinní analýzy environmentálních vzorků je tudíž k dispozici pouze 
izotop 235U a 238U. 

1.1.1 Interference p ři stanovení uranu pomocí ICP-MS 

Také při použití ICP-MS se vyskytují různé druhy interferencí. Spektrální interference jsou 
tvořeny atomovými ionty, více nabitými atomy a molekulárními ionty. Původem interference 
je shodnost hmotností analyzovaného prvku s hmotností interferentu. Tento typ interferencí 
se nevyskytuje u přístrojů s vysokým rozlišením. U běžných přístrojů se pro odstranění 
spektrálních interferencí používá kolizně reakční cela s využitím He jako kolizního plynu či H2 
jako reakčního plynu. Starší typy přístrojů bez kolizně reakční cely využívaly matematických 
přepočtů nebo zařazení prekoncentračního kroku před samotnou analýzou. Dalším typem 
interferencí jsou takzvané nespektrální interference. Jsou nejčastěji způsobené odlišností 
viskozity, povrchového napětí, hustoty a celkového obsahu matričních prvků v analyzovaném 
vzorku. Všechny tyto vlastnosti mají značný vliv na zavádění vzorku do plasmatu (horší 
tvorba aerosolu v nebulizéru, špatná funkce mlžné komory) z čehož vyplývá špatná ionizace 
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vzorku v plasmě. Nejčastějším způsobem odstranění tohoto druhu interferencí je použití 
vnitřního standardu. Pro uran je to nejčastěji Ir, Bi, Th nebo Ru [36,37,38]. 

1.1.2 Vliv rozpušt ěných solí, pevných částic a dalších látek na ICP-MS 

Stejně jako u ICP-OES nemohou být silně zasolené vzorky přímo analyzovány na ICP-
MS, protože vysoká koncentrace solí ve vzorku výrazně potlačuje ionizaci analytu. Navíc 
u silně zasolených environmentálních vzorků, obsahujících převážně velké množství Na, K, 
Ca, Mg, dochází k akumulaci těchto prvků na stěně nebulizéru, mlžné komory, hořáku 
a kónech. Nerozpuštěné části mohou dále způsobovat mechanické potíže, jako např. 
ucpávání nebulizéru [39,40,41]. Depozice interferujících prvků z matrice na kóny má značný 
vliv na přesnost a správnost analytických výsledků. Tento efekt se vyskytuje již po nasátí 
několika mililitrů vzorku [42,43]. Kromě toho může také dojít k poškození hmotnostního 
analyzátoru, zvláště detektoru. Odstranění těchto nežádoucích jevů můžeme docílit 
zředěním vzorku nebo jeho separací případně prekoncentrací, nejčastěji však jejich vhodnou 
kombinací. 

Vliv kyselin na stanovení uranu pomocí ICP byl popsán v kapitole ICP-OES. Paměťový 
efekt se při stanovení uranu pomocí ICP-MS téměř nevyskytuje, v kladném případě mu lze 
velice jednoduše předejít dostatečným čištěním částí ICP a kónů. 

1.1.3 Vliv kyseliny na stanovení uranu pomocí ICP 

Velké množství spektrálních analytických metod vyžaduje pro analýzu kapalné vzorky. 
Proto bylo vyvinuto mnoho analytických postupů zabývajících se rozkladem vzorku, velké 
množství těchto metod zahrnuje použití koncentrovaných kyselin nebo jejích směsí. Dále se 
kyselina přidává do vzorků pro jejich stabilizaci.  

Pro ICP-MS jsou nevhodné vzorky, které mají koncentraci kyseliny více než 5 % [44]. 
Vyšší koncentrace kyseliny při stanovení na ICP-OES nebo ICP-MS ovlivňuje fyzikální 
vlastnosti roztoku vzorku. Mění se zejména funkce nebulizeru, kdy dochází ke změně 
velikosti částic tvořící aerosol a tím k modifikaci množství roztoku zaváděného do plasmatu. 
Vždy musí být dostatečně vyřešeny interference způsobené přítomností kyseliny ve vzorku 
při detekci uranu pomocí ICP-OES nebo ICP-MS [45,46]. Tyto interference mohou nastat 
vlivem změn atomizace a excitace analytu, které jsou způsobeny změnou elektrochemické 
hustoty a teploty plazmatu v místech reakce kyseliny s plazmatem. Nicméně tento efekt 
může být minimalizován dobrou optimalizací provozních podmínek [45,47]. Pro odstranění 
interference, způsobené přítomností kyseliny v ICP-OES a ICP-MS se využívá interní 
standard. 

1.1.4 Citlivost ICP-MS   

Je možné přímé stanovení koncentrace uranu v povrchových vodách s využitím izotopu 
238U, protože detekční limit je často nižší než 0,1 pg·ml-1. Ale vzorky pitné vody mají obecně 
obsah výrazně nižší než je detekční limit běžně používaných ICP-MS [36]. V tomto případě 
se musí zařadit prekoncentrace před samotnou analýzou. Prekoncentrace a separace je 
nutná v případě silně zasolených roztoků (viz předešlá kapitola) a obecně u vzorků, jejichž 
koncentrační hladina uranu se nachází v jednotkách ng⋅l-1 a níže [42,43]. Při využití 
sektorových přístrojů však tato nutnost odpadá. 
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VYBRANÉ  PODSTATNÉ  VÝSLEDKY  PRÁCE 

V této kapitole jsou rozepsány pouze vybrané výsledky práce, celkový rozsah disertační 
práce je patrný ze závěru této práce. 

2 Optimalizace prekoncentrace a stanovení uranu 

2.1 Optimalizace metody pro stanovení uranu pomocí ICP-MS 

Při výběru vhodného izotopu uranu pro analýzu pomocí ICP-MS (Agilent 7500ce, Agilent 
Technologies, Japonsko) byl brán zřetel především na jeho přírodní zastoupení a na možné 
polynomické interference. Po zvážení těchto faktorů byl vybrán 238U. Základní provozní 
parametry byly nastaveny takto: příkon do plazmatu 1500 W a hloubka vzorkování 8 mm. Tří 
kanálovou peristaltickou pumpou byl roztok vzorku čerpán rychlostí 0,4 ml⋅min-1. 
Koncentrický zmlžovač MicroMist® pracuje optimálně při průtoku kolem 1,1 l⋅min-1, proto byl 
průtok argonu nastaven na 0,8 l⋅min-1 s dodatečným průtokem argonu 0,25 l⋅min-1. Teplota 
mlžné komory nastavena na 2 °C. Pro potla čení nestabilit měření byl použit vnitřní standard 
209Bi (200 µg⋅l-1), který se dávkoval do vzorku pomocí dalšího kanálu peristaltické pumpy 
a společně se vzorkem byl zmlžován. 

2.2 Optimalizace sorp čního postupu na Silikagelu-C18 

2.2.1 Vliv pH na ú činnost sorpce 

Na obr. č. 1 je znázorněna návratnost sorpce pro škálu pH od 6 do 9. Sorpce probíhala za 
standardních podmínek popsaných v popisu obrázku, organické činidlo PAR muselo být 
použito pro eliminaci vlivu promývací vody po sorpci, kdy docházelo k částečné desorpci 
uranu (VI) ze sorbentu, a tím vzniku nekonzistentních výsledků. Optimální pH bylo v tomto 
případě v rozmezí 8 a 9, kde se návratnost sorpce pohybovala v rozmezí 82-85 %. 
S klesajícími hodnotami pH docházelo k výraznému snížení retence uranu (VI) na sorbent. 
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Obr. č. 1. Vliv pH na účinnost sorpce uranu. Kondicionace: 10 ml etanolu, pak 10 ml deionizované 

vody při pH 6-9; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 PAR v 50 ml při pH 6-9; Eluce: 10 ml 

směsi etanolu a acetonu 1:1 v prostředí 0,2 mol⋅l-1, HNO3. 

2.2.2 Vliv tenzid ů na účinnost sorpce 

Pro kondicionaci kolonky byly využity nejrůznější roztoky tenzidů. Nejlepších výsledků 
bylo dosaženo s použitím kationových tenzidů jako je Septonex® a Ajatin. Kationtové tenzidy 
byly testovány v koncentračním rozsahu 5·10-6 - 5·10-3 mol·l-1, jako příklad nám slouží 
kationový tenzid Septonex®. Všechny testované kationové tenzidy se chovaly velmi podobně. 

Protože větší část použitého tenzidu se zachytí na sorbentu a je eluována až společně 
s uranem (VI), kde následně dochází k interakci s kyselinou použitou v eluční směsi. Rozdíl 
při použití dvou minerálních kyselin je patrný na obr. č. 2, kde při využití HCl se vzrůstající 
koncentrací tenzidu vzrůstá i retence uranu (VI) na sorbent, kdežto při stejných podmínkách 
pouze s využitím HNO3 dochází se zvyšující se koncentrací tenzidu k poklesu retence uranu 
(VI). Tento jev se dá vysvětlit vznikem zákalu (sraženiny) při použití roztoku tenzidu 
(Septonex®, Ajatin) o koncentraci vyšší než 5·10-5 mol·l-1. Takto vzniklý zákal se musí před 
samotnou analýzou vzorku odstranit za použití filtrů s velikostí pórů 0,45 µm.  

Při porovnání návratnosti sorpce bez použití tenzidu při pH 8, která byla 82 % (obr. č. 3) 
vyplývá, že koncentrace tenzidu nižší než 5·10-5 mol·l-1 způsobuje snížení retence uranu (VI) 
(65 %) než je tomu bez použití tenzidu za stejných podmínek. Přibližně stejná návratnost 
sorpce (81 %) byla při využití roztoku tenzidu o koncentraci 5·10-5 mol·l-1. Výrazného zlepšení 
retence při využití tenzidu při kondicionaci bylo dosaženo až s roztokem tenzidu 
o koncentraci 5·10-4 mol·l-1, kde bylo dosaženo 85% retence. 
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Obr. č. 2. Vliv koncentrace tenzidu a druh kyseliny v eluční směsi na účinnost sorpce uranu. 

Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody o pH 8, 10 ml roztoku Septonexu® o pH 8 

a příslušné koncentraci; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 PAR v 50 ml při pH 8; Eluce: 

10 ml směsi etanolu a acetonu 1:1 v prostředí 0,2 mol⋅l-1, HCl nebo HNO3. 

 
Koncentrace tenzidu, která je potřebná pro zvýšení retence uranu (VI) způsobuje po 

odpaření organických činidel z eluátu vznik sraženiny, proto byly učiněny pokusy tomu 
zabránit. Byly použity dva základní postupy, za prvé došlodo k přidání 500 µl koncentrované 
HCl do eluátu před odpařením, aby nemohlo dojít k hydrolýze, popřípadě k vytvoření méně 
rozpustného asociátu tenzidu:NO3

- a druhým postupem byla oxidace přebytečného tenzidu 
obsaženého v eluátu pomocí 500 µl H2O2. Jednotlivé sorpce se od sebe lišily pouze 
v kondicionaci použitím různých tenzidů. Při kroku, kdy dochází k nanášení uranu (VI) 
na kolonku bylo vždy použito 50 ml roztoku s koncentrací uranu (VI) 20  µg⋅l-1 a koncentrací 
PARu 100  µg⋅l-1. Eluce byla prováděna směsí etanol:aceton 1:1 v 0,2 mol·l-1 HCl. Jednotlivé 
kroky se lišily přídavkem koncentrované HCl nebo H2O2. 
 
Podrobné podmínky pro jednotlivé sorpce: 

A) Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody (pH = 8), 10 ml Septonexu  
5·10 -4 mol·l-1 (pH = 8) 
Sorpce: 20  µg⋅l-1 standardu + 100  µg⋅l-1 PARu v 50 ml (pH = 8) 
Eluce: Etanol:aceton v poměru 1:1 v 0,2 mol·l-1 HCl, před odpařováním přidáno 
120 µl konc. HCl 
B) Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody (pH = 8), 10 ml Septonexu  
5·10-4 mol·l-1 (pH = 8) 
Sorpce: 20  µg⋅l-1 standardu + 100  µg⋅l-1 PARu v 50 ml (pH = 8) 
Eluce: Etanol:aceton v poměru 1:1 v 0,2 mol·l-1 HCl, před odpařováním přidáno 
120 µl konc. H2O2 
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C) Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody (pH = 8), 10 ml Ajatinu  
5·10-4 mol·l-1 (pH = 8) 
Sorpce: 20  µg⋅l-1 standardu + 100  µg⋅l-1 PARu v 50 ml (pH = 8) 
Eluce: Etanol:aceton v poměru 1:1 v 0,2 mol·l-1 HCl, před odpařováním přidáno 
500 µl konc. HCl 
D) Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody (pH = 8), 10 ml Ajatinu  
5·10-4 mol·l-1 (pH = 8) 
Sorpce: 20  µg⋅l-1 standardu + 100  µg⋅l-1 PARu v 50 ml (pH = 8) 
Eluce: Etanol:aceton v poměru 1:1 v 0,2 mol·l-1, před odpařováním přidáno 
500 µl konc. H2O2 
E) Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody (pH = 8), 10 ml Zephyraminu  
5·10-4 mol·l-1(pH = 8) 
Sorpce: 20  µg⋅l-1 standardu + 100  µg⋅l-1 PARu v 50 ml (pH = 8) 
Eluce: Etanol:aceton v poměru 1:1 v 0,2 mol·l-1 HCl  
F) Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody (pH = 8), 10 ml Zephyraminu  
5·10-4 mol·l-1 (pH = 8) 
Sorpce: 20  µg⋅l-1 standardu + 100  µg⋅l-1 PARu v 50 ml (pH = 8) 
Eluce: Etanol:aceton v poměru 1:1 v 0,2 mol·l-1 HCl, před odpařováním přidáno 500 µl 
konc. HCl 

 
Dodatečné podmínky u sorpcí A - D nedokázaly odstranit problém s tvorbou zákalu 

(sraženiny). Proto bylo od používání těchto tenzidů upuštěno, filtrování každého vzorku před 
samotnou analýzou je nejen pracné, ale i finančně nákladné. Z vysokých směrodatných 
odchylek naměřených dat vyplývalo, že může docházet k úniku uranu s touto sraženinou. 
Při dalších pokusech E a F byl použit jiný kationaktivní tenzid Zephyramin, který v potřebné 
koncentraci 5·10-4 mol·l-1 nezpůsoboval zákal ani sraženinu.  
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Obr. č. 3. Vliv různých podmínek sorpce na účinnost sorpce uranu. Jednotlivé podrobné podmínky 

sorpcí A-F byly uvedeny v předchozím odstavci: Podrobné podmínky pro jednotlivé sorpce.  

2.2.3 Vliv organických činidel na ú činnost sorpce 

Pro zvýšení účinnosti sorpce se využívají nejrůznější organická činidla, která s uranem 
(VI) vytvářejí komplexy, popřípadě iontové asociáty. Byla použita čtyři organická činidla: 
Ammonium pyrrolidindithiokarbamidát (APDC), 8-hydroxychinolin-5-sulfonová kyselina  
(8-HQS), sodná sůl 1,2-dihydroxyantrachinonu-3-sulfonové kyseliny (ALS) a 4-(2-
pyridylazo)resorcinol (PAR). Jejich předpokládaná vazba s analytem (UO2

2+) je znázorněna 
na obr. č. 4, 6, 8 a 10. Pro porovnání účinnosti jednotlivých činidel byly provedeny sorpce pro 
dvě hodnoty pH, a to 6 a 8. Z předešlých měření nebyl zřejmý pozitivní vliv tenzidů, proto 
byly sorpce provedeny, jak za přítomnosti tenzidu (Zephyraminu), tak bez něj. Sorpce byly 
vždy prováděny s příslušným organickým činidlem ve dvou hmotnostních nadbytcích vůči 
uranu (VI), a to v pětinásobku (100 µg⋅l-1) a desetinásobku (200 µg⋅l-1).  

Vliv ammonium pyrrolidindithiokarbamidátu (APDC) 

Jak je patrné z obr. č. 5 retence je výrazně vyšší při pH 8 i v přítomnosti Zephyraminu 
(5·10-4 mol·l-1). Ve variantě, kde nedochází k použití tenzidu při kondicionaci, je nejvyšší 
retence 85 % při využití vyššího pH a vyšší koncentrace APDC (200  µg⋅l-1). K poklesu 
retence o 15 % dojde pro vyšší pH, ale nižší koncentrace APDC (100 µg⋅l-1). Retence dále 
klesá při pH 6, kde dochází k poklesu retence na 63 % v případě koncentrace APDC 
200  µg⋅l-1 a na 55 % v případě koncentrace APDC 100  µg⋅l-1. Při využití roztoku tenzidu 
dojde k celkovému poklesu retence u všech sledovaných variant. Pouze varianta využívající 
pH 8 a koncentraci APDC 200  µg⋅l-1 zaznamenala nárůst retence přibližně o 3 %. 
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Obr. č. 4. Předpokládané struktury komplexů UO2

2+ s APDC. 

 

 
Obr. č. 5. Vliv hmotnostního nadbytku APDC na účinnost sorpce uranu. Kondicionace: 10 ml etanolu, 

10 ml deionizované vody při pH 6 nebo 8, 10 ml roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1, druhá varianta bez 

použití tenzidu pH 6 nebo 8; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 APDC nebo v druhé 

variantě 200 µg·l-1 APDC v 50 ml pH 6 nebo 8; Eluce: 10 ml směsi etanol:aceton v poměru 1:1 

v prostředí 1 mol·l-1 HCl. 

Vliv 8-hydroxychinolin-5-sulfonové kyseliny (8-HQS)  

Sorpce s použitím 8-HQS je na obr. č. 7. I zde dochází k významně lepší retenci u pH 8, 
a to jak s použitím Zephyraminu (5·10-4 mol·l-1) při kondicionaci, tak i bez něho. Nejlepší 
retence je dosaženo při použiti roztoku 8-HQS o koncentraci 200 µg⋅l-1. V tomto případě 
se dosahuje retence přibližně 88-89 %. Při použití nižší koncentrace 8-HQS (100 µg⋅l-1) 
dochází k poklesu retence o 7-10 %. Při pH 6 dochází k výraznému poklesu retence přibližně 
na 76 % v přítomnosti 8-HQS o koncentraci 200 µg⋅l-1,bez ohledu na přítomnost či 
nepřítomnost tenzidu. V přítomnosti nižší koncentrace 8-HQS (100 µg⋅l-1) až na hodnotu 
72 % s využitím Zephyraminu a 69 % bez jeho použití. 
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Obr. č. 6. Předpokládané struktury komplexu UO2
2+ s 8-HQS. 

 

 
Obr. č. 7. Vliv hmotnostního nadbytku 8-HQS na účinnost sorpce uranu. Kondicionace: 10 ml etanolu, 

10 ml deionizované vody při pH 6 nebo 8, 10 ml roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1 druhá varianta bez 

použití tenzidu pH 6 nebo 8; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 8-HQS nebo v druhé 

variantě 200 µg·l-1 8-HQS v 50 ml pH 6 nebo 8; Eluce: 10 ml směsi etanol:aceton v poměru 1:1 

v prostředí 1 mol·l-1 HCl. 

Vliv sodné soli 1,2-dihydroxyantrachinon-3-sulfonov é kyseliny (ALS) 

Na obr. č. 9 jsou zobrazeny stejné varianty sorpcí pouze při použití organického činidla 
ALS. Nejlepší retence bylo opět dosaženo při použití pH 8, na rozdíl od dvou předešlých 
činidel došlo k zvýšení retence s využitím nižší koncentrace ALS (100  µg⋅l-1). Bez použití 
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tenzidu dosahovala retence 90 %. Stejná varianta pouze s vyšší koncentrací ALS  
(200  µg⋅l-1) dosahovala retence 84 %. Varianty bez použití tenzidu a s využitím nižšího pH 
(6) vykazovaly nižší retence, a to v případě nižší koncentrace ALS 70 %, a v případě vyšší 
koncentrace ALS 75 %. Varianty, u kterých byl použit tenzid při kondicionaci, vykazovaly 
nižší retence než jejich varianty bez použití tenzidu, nastala pouze jedna výjimka, a to při pH 
6 a nižší koncentraci ALS, kdy došlo k nárůstu retence přibližně o 3 %. 

 
 

Obr. č. 8. Předpokládané struktury komplexu UO2
2+ s ALS 

 

 
Obr. č. 9. Vliv hmotnostního nadbytku ALS na účinnost sorpce uranu. Kondicionace: 10 ml etanolu, 

10 ml deionizované vody upravené na pH 6 nebo 8, 10 ml roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1 druhá 

varianta bez použití tenzidu pH 6 nebo 8; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 ALS nebo 

v druhé variantě 200 µg·l-1 ALS v 50 ml pH 6 nebo 8; Eluce: 10 ml směsi etanol:aceton v poměru 1:1 

v prostředí 1 mol·l-1 HCl. 
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Vliv 4-(2-pyridylazo)resorcinolu (PAR) 

Jako poslední organické činidlo byl otestován PAR (viz obr. č. 11), i u tohoto činidla 
dochází k výrazně lepší retenci při pH 8. Při testování vhodného nadbytku činidla bylo 
zjištěno, že přítomnost desetinásobného hmotnostního nadbytku při pH 8 zvyšuje účinnost 
retence na 76 % v přítomnosti Zephyraminu (5·10-4 mol·l-1) a 79 % v jeho nepřítomnosti. 
Nejlepších výsledků je dosaženo při použití pětinásobného hmotnostního nadbytku činidla 
při pH 8, kdy je dosaženo 86% retence bez přítomnosti Zephyaminu a 82% účinnosti sorpce 
při jeho použití.  

 

 
 

Obr. č. 10. Předpokládané struktury komplexu UO2
2+ s PARem 

 
Obr. č. 11. Vliv hmotnostního nadbytku PARu na účinnost sorpce uranu. Kondicionace: 10 ml etanolu, 

10 ml deionizované vody upravené na pH 6 nebo 8, 10 ml roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1 druhá 

varianta bez použití tenzidu pH 6 nebo 8; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 PAR nebo 

v druhé variantě 200 µg·l-1 PAR v 50 ml pH 6 nebo 8; Eluce: 10 ml směsi etanol:aceton v poměru 1:1 

v prostředí 1 mol·l-1 HCl. 

Souhrn vlivu organických činidel na ú činnost sorpce 

Pro ověření vhodně zvolené hodnoty pH byla připravena pH křivka pro každé organické 
činidlo v rozsahu pH 5 – 9. S rostoucím pH dochází i k růstu retence uranu (VI), nejvyšších 
hodnot je dosaženo pro pH 8 a 9, rozdíl mezi pH 8 a 9 je však téměř zanedbatelný u všech 
činidel s výjimkou APDC, kde u pH 9 dochází k nárůstu o 9 %. Bylo ověřeno, že retence 
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uranu (VI) při využití Zephyraminu (5·10-4 mol·l-1) a podmínek popsaných v popisu obr. č. 12 
dosahuje u činidel 8-HQS, ALS, PAR přibližně hodnoty 80 %. Nárůst retence mezi pH 8 a 9 
je v rozsahu 0,5-2 % což odpovídá spíše směrodatným odchylkám vzniklým při měření. 

 

 
Obr. č. 12. Vliv pH na účinnost sorpce uranu. Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody 

upravené na pH 5-9, 10 roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1 o pH 5-9; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu 

(VI) a 100 µg⋅l-1 činidla (APDC, 8-HQS, ALS, PAR) v 50 ml pH 5-9; Eluce: 10 ml směsi etanol:aceton 

v poměru 1:1 v prostředí 1 mol·l-1 HCl. 

2.2.4 Volba elu ční sm ěsi 

Pro eluci byla vždy využita směs organického rozpouštědla (aceton, etanol) a minerální 
kyseliny (HCl, HNO3). Z předešlých výsledků vyplývá, že použití HNO3 se komplikuje 
především z důvodů její interakce s tenzidem použitým při kondicionaci. Z těchto důvodů 
byly otestovány různé poměry acetonu a etanolu v prostředí HCl. Koncentrace kyseliny 
v eluční směsi byla v rozmezí 0 až 1 mol·l-1, vyšší koncentrace kyseliny nebyla testována 
z důvodu následné analýzy vzorku pomocí ICP-MS, kde doporučená maximální koncentrace 
kyselin ve vzorku pro rutinní měření je 5 %. Koncentrace kyseliny (HCl, HNO3), která ještě 
neovlivňuje intenzitu signálu ICP-MS je 4 %. Použité eluční směsi: 
 

A) Směs acetonu a etanolu v poměru 1:1 v prostředí 0,5 mol·l-1 HCl 
B) Směs acetonu a etanolu v poměru 1:1 v prostředí 1,0 mol·l-1 HCl 
C) Směs acetonu a 1 mol·l-1 HCl v poměru 1:1 
D) Směs etanolu a 1 mol·l-1 HCl v poměru 1:1 

 
Za předpokladu podmínek popsaných pod obr. č. 13 je maximální retence pro pH 8 jak 

v případě použití Zephyraminu (5·10-4 mol·l-1), tak bez něho v rozsahu 80-85 %. Nejlepší 
eluční směs byla směs acetonu a etanolu v poměru 1:1 v prostředí 1 mol·l-1 HCl, která 
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dosahovala dobrých výsledků jak s použitím Zephyraminu (5·10-4 mol·l-1) 80 %, tak i bez 
něho 87 %. Velmi dobrou variantou bez využití Zephyraminu je směs etanolu a 1 mol·l-1 HCl 
ve vzájemném poměru 1:1, která dosahovala účinnosti eluce 81 %. Směs C vykazovala 
dobré eluční vlastnosti jak při využití Zephyraminu (81 %) tak i bez něho (78 %). Bylo 
prokázáno, že pro kvantitativní eluci je dostatečný objem 5 ml eluční směsi, tento objem byl 
ale zdvojnásoben dle doporučení výrobce kolonek (Phenomenex).  
 

 
Obr. č. 13. Vliv eluční směsi na účinnost sorpce uranu. Kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml 

deionizované vody upravené na pH 6 nebo 8 v případě variant s tenzidem ještě 10 ml roztoku 

Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1 při pH 6 nebo 8; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 PARu 

v 50 ml pH 6 nebo 8; Eluce: provedena směsí A, B, C a D, které byly popsány v textu výše.  

BEZ T -kondicionace neobsahovala tenzid; S T- kondicionace obsahovala tenzid. 

3 Aplikace sorp čního postupu na reálné podmínky 

3.1 Aplikace sorp čního postupu s využitím Silikagelu-C18  

3.1.1 Vliv matri čních prvk ů na účinnost sorpce 

Pro testování vlivu matričních prvků ve vodách a použitých organických činidlech 
na sorpci byly vybrány následující prvky: K, Na, Ca, Mg, Al a Fe. Prvky byly rozděleny do tří 
kategorií, podle koncentračních hladin, ve kterých se v reálných vodách vyskytují. Do první 
kategorie spadá Fe a Al, u kterých byly testovány tři koncentrační hladiny 1, 10 a 100 mg⋅l-1, 
do druhé kategorie patří Mg, který byl testován pro koncentrační hladiny 10, 100, 500 mg⋅l-1. 
Nejvyšší koncentrační hladiny byly použity pro K, Na a Ca a to 100, 500, 1000 mg⋅l-1. Dále 
byly do testovaných roztoků přidány stopové koncentrace prvků, jejichž výskyt 
se předpokládá ve vzorcích vod z procesu těžby uranu a také prvky, u kterých je možný 

BEZ T; pH = 6 BEZ T; pH = 8 S T; pH = 6 S T; pH = 8

A 61,78 69,42 62,46 79,02

B 74,31 79,87 76,18 86,77

C 73,40 78,41 64,87 80,81

D 73,80 81,44 69,44 75,73
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vznik konkurenčních komplexů vůči uranu (VI). Jedná se o tyto prvky: Be, V, Co, Ni, Y, Pb, 
Th, Cd. Všechny testované prvky byly ve stejné koncentraci, jako koncentrace uranu (VI),  
20 µg⋅l-1. 

Jak je patrné z obrázků č. 63 a 64 mají matriční prvky značný vliv na optimální postup 
sorpce, a to jak při pH 6, tak i 8. Jedinou výjimkou pro obě testované hodnoty pH je Al 
v testovaných koncentracích. V jeho přítomnosti dosahuje návratnost sorpce uranu 90 %. 
Při pH 8 a nejvyšší testované koncentraci Fe (100 mg⋅l-1) došlo k vytvoření sraženiny ještě 
před samotným sorpčním procesem. U ostatních testovaných prvků docházelo ke snížení 
návratnosti uranu (VI) na hodnoty okolo 60 % při pH 6 a na hodnoty 60-80 % při pH 8.   
 
Tabulka 2. Přehled koncentračních hladin matričních prvků využitých při studiu vlivu těchto prvků 

za optimálních sorpčních podmínek 
Matriční prvek Koncentra čí hladiny 

[mg ⋅⋅⋅⋅l-1] 
 A B C 

Al, Fe 1 10 100 

Mg 10 100 500 

K, Na, Ca 100 500 1000 

 
Obr. č. 14.  Vliv matričních a stopových prvků (Be, V, Co, Ni, Y, Pb, Th, Cd) na účinnost sorpce uranu. 

Jednotlivé koncentrační hladiny pro skupiny matričních prvků A, B a C byly rozepsány  

viz  tab. 14, stopové prvky jsou v koncentraci 20 µg⋅l-1 každý prvek. Kondicionace: 10 ml etanolu, 

10 ml deionizované vody o příslušném pH, 10 ml roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1 o pH 6; Sorpce: 

20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 ALS v 50 ml o příslušném pH; Eluce: 10 ml směsi 

etanol:aceton v poměru 1:1 v prostředí 1 mol·l-1 HCl. 

 

Al Fe Mg K Na Ca

A 90,3 78,1 49,0 51,1 57,2 60,5

B 94,7 78,7 59,5 57,5 61,8 60,5

C 89,2 86,1 62,5 57,7 49,4 62,0
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Obr. č. 15.  Vliv matričních a stopových prvků (Be, V, Co, Ni, Y, Pb, Th, Cd) na účinnost sorpce uranu. 

Jednotlivé koncentrační hladiny pro skupiny matričních prvků A, B a C byly rozepsány  

viz  tab. 14, stopové prvky jsou v koncentraci 20 µg⋅l-1 každý prvek. Kondicionace: 10 ml etanolu, 

10 ml deionizované vody o příslušném pH, 10 ml roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1 o pH 8; Sorpce: 

20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) a 100 µg⋅l-1 ALS v 50 ml o příslušném pH; Eluce: 10 ml směsi 

etanol:aceton v poměru 1:1 v prostředí 1 mol·l-1 HCl. 

 

3.2 Aplikace stanovení uranu na vybrané vzorky reál ných vod 

Pro studium sorpce uranu (VI) na reálné vody, byla využita předchozí sorpce uranu (VI) 
na sorbentu Silikagel-C18, pro čtyři reálné vzorky vod, které byly rozděleny do dvou 
kategorií. První kategorie obsahovala vodu odebranou z vysokohorského plesa, 
s předpokládaným velmi nízkým obsahem polutantů. Druhým typem je voda odebraná 
z brněnského vodovodního řadu. Do druhé kategorie spadají vzorky vod, které jsou 
odebrány z provozu, kde dochází k těžbě a zpracování uranových rud. Vybrány byly tři 
vzorky vod, jako první vzorek je voda pocházející z Cenomanské zvodně, tato důlní voda 
(o velmi nízkém pH) se čerpá na povrch a je používána pro těžbu uranu. Koncentrace uranu 
se ovšem pohybuje v desítkách mg⋅l-1 (20,9 mg⋅l-1, analýza byla provedena 7. 4. 2010 
pracovníky Diamo Stráž pod Ralskem) a tudíž není nutná prekoncentrace, další vzorek 
podzemní vody pochází z ochranné, vodárensky významné Turonské zvodně, která se 
nachází nad Cenomanskou zvodní. U této vody je do budoucna předpoklad jejího využití 
jako zdroje pitné vody, a proto nesmí dojít k její kontaminaci uranem. V pořadí třetí je vzorek 
odebraný z řeky Ploučnice. Podrobný popis vzorků a odběru vzorků je v experimentální části 
této práce. 

 Z důvodu podrobnějšího pohledu na testované vody byly u nich stanoveny obsahy 
makroprvků (Na, Mg, Al, K, Ca a Fe). Analýza byla provedena pomocí přístroje ICP-MS, 
kalibrační řada byla připravena v rozmezí 10 µg⋅l-1 až 250 mg⋅l-1 každého prvku, všechny 

Al Fe Mg K Na Ca

A 83,0 74,4 56,0 70,9 58,8 70,5

B 98,2 83,6 72,9 63,0 66,6 77,6

C 94,2 63,3 53,3 56,9 83,9
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vzorky vod byly okyseleny pomocí kyseliny dusičné na koncentraci 0,5 %. Každý vzorek byl 
připraven a analyzován čtyřikrát z důvodu jeho statistického zpracování. Výsledky 
koncentrace makroprvků ve vybraných vzorcích vod jsou obsaženy v tabulce č. 15.  

 
Tabulka 3. Přehled obsahu matričních prvků (makrokrvků) v testovaných reálných vzorcích vod 

určených ICP-MS 

voda cNa [mg ⋅⋅⋅⋅l-1] cMg [mg ⋅⋅⋅⋅l-1] c Al [mg ⋅⋅⋅⋅l-1] cK [mg ⋅⋅⋅⋅l-1] cCa [mg ⋅⋅⋅⋅l-1] cFe [mg ⋅⋅⋅⋅l-1] 

A  0,498±0,002  0,062±0,002 0,0127±0,002 0,191±0,001  0,603±0,011 0,001±0,001 
B  2,671±0,022  3,581±0,021 0,0008±0,001 2,084±0,006 113,733±0,579  0,015±0,001 
D 30,573±0,143  3,351±0,010 0,0048±0,001 11,310±0,104 199,133±1,668 0,026±0,002 
E 41,723±0,180 14,467±0,071 0,0114±0,002 18,734±0,019  42,593±0,158 0,004±0,001 

A-voda odebraná z vysokohorského plesa, B- vodovodní voda odebraná z brněnského řadu, C-vzorek 

vody odebraný z říčky Ploučnice, D-vzorek podzemní vody z Turonské zvodně. 

 

Pro shrnutí výsledků obsahu uranu ve sledovaných vzorcích byla využita tabulka č. 16 
a obr. č. 16. Zde byla data rozdělena do tří kategorií, první označená I jsou hodnoty přímo 
změřené pomocí ICP-MS, tyto hodnoty se daly získat pouze u dvou typů vod, a to u vody 
odebrané z řeky Ploučnice a u vzorku odebraného z Turonské zvodně. U ostatních vzorků 
byl obsah uranu pod detekčním limitem metody. V druhé, označené II, jsou sumarizovány 
výsledky získané pomocí prekoncentrace, jejíž postup je popsaný dále v tomto odstavci. 
Do třetí kategorie byla zařazena data získaná pomocí prekoncentrace za stejných podmínek 
jako předešlá, pouze s tím rozdílem, že došlo k přidání spiku 20 µg⋅l-1 uranu (VI) do každého 
testovaného vzorku vody. Pro prekoncentrace byl využit sorbent Silikagel-C18, s postupem 
kondicionace: 10 ml etanolu, 10 ml deionizované vody upravené na pH 8, 10 ml roztoku 
tenzidu Zephyraminu o koncentraci 5·10-4 mol·l-1, rovněž upraveného na pH 8. Pro samotnou 
sorpci byl k 50 ml vzorku vody přidán pětinásobný hmotnostní nadbytek ALS, v čistých 
roztocích dosahoval nejvyšší účinnost retence uranu (VI) 85-90 %. Vztažná hodnota 
pro obsah uranu (VI) byla 19,3 µg⋅l-1, a proto byla použita koncentrace ALS 100 µg⋅l-1. Eluce 
10 ml směsi acetonu a etanolu v poměru 1:1 v přítomnosti 1 mol·l-1 HCl. Pro stanovení 
pomocí ICP-MS bylo 10 ml eluátu odpařeno na teflonových miskách pod infračervenou 
lampou až na zbytkový objem asi 1 ml, který byl poté převeden do odměrné baňky a doplněn 
na objem 10 ml deionizovanou vodou. Každý vzorek byl připraven a analyzován čtyřikrát 
pro jeho statistické zpracování. 

Je parné, že v případě vzorku vod A až D dochází k dobré shodě obou zvolených technik 
(bez přídavku standardu uranu (VI), tak s jeho přídavkem), po odečtení hodnoty 20 µg⋅l-1 
u hodnot ve sloupci III, získáváme analogické výsledky, jako jsou ve sloupci označeném II. 
Metoda přídavku standardního roztoku uranu (VI) byla použita převážně pro vzorky A a B, 
s nízkým obsahem uranu (VI).  
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Tabulka 4. Přehled obsahu uranu a jeho návratnosti v testovaných reálných vzorcích vod 

voda I 

[µµµµg ⋅⋅⋅⋅l-1] 
II 

[µµµµg ⋅⋅⋅⋅l-1] 
Návratnost 

[%] 

III 

[µµµµg ⋅⋅⋅⋅l-1] 
Návratnost  

 [%] 

A - 0,775±0,072 - 20,725±0,445 - 

B - 0,231±0,014 - 20,223±0,286 - 

C 3,470±0,033 15,160±0,369 87,4±2,1 32,393±0,324 86,7±0,9 

D 19,327±0,116 82,833±0,333 87,8±0,4 104,567±1,144 89 ,7±1,0 

A-voda odebraná z vysokohorského plesa, B- vodovodní voda odebraná z brněnského řadu, C-vzorek 

vody odebraný z říčky Ploučnice, D-vzorek podzemní vody z Turonské zvodně. Jednotlivé kategorie I, 

II a III byly popsány v předešlém odstavci.  

 
Obr. č. 16. Porovnání jednotlivých koncentracíuranu (VI) u vzorků vod C a D, a to pro I-přímou 

analýzu, II-prekoncentraci bez využití přídavku standardu a III-prekoncentrace s využitím přídavku 

standardu. Kondicionace: 10 ml etanolu pak 10 ml destilované vody upravené na příslušné pH 8, poté 

10 ml roztoku Zephyraminu 5·10-4 mol·l-1; Sorpce: 20 µg⋅l-1 roztoku uranu (VI) případně bez a 100 µg⋅l-1 
ALS v 50 ml vzorku vody pH 8; Eluce: 10 ml směsi etanolu a acetonu 1:1 v prostředí 1 mol⋅l-1 HCl. 
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ZÁVĚR 

Zaměření práce byl vývoj prekoncentračních technik pro uran s použitím modifikovaných 
sorbentů na bázi modifikovaných silikagelů a polymerních XAD Amberlitů, před 
finálním stanovením pomocí ICP-OES a ICP-MS. Uran je prvek, jehož koncentrační 
zastoupení v přírodních vodách je často pod detekčním limitem běžně dostupných 
analytických metod. Jediná metoda pro přímé stanovení uranu v některých typech vod je 
ICP-MS, použití této metody je ovšem limitováno vysokými pořizovacími a provozními 
náklady. Z těchto důvodů je vhodná kombinace prekoncentrace na sorbentech s použitím 
spektrofotometrie UV-VIS nebo ICP-OES. Uran se nejčastěji ve vodách vyskytuje ve formě 
kationtu (UO2

2+), který je schopen vytvářet iontové asociáty a komplexy s vhodně zvolenými 
tenzidy nebo organickými činidly. Studium takto vzniklých iontových asociátů nebo komplexů 
na sorbentech bylo hlavním cílem této práce. 

Vlastnímu studiu sorpce předcházela optimalizace metody stanovení uranu pomocí ICP-
OES a ICP-MS. Kationtové tenzidy jako Septonex® nebo Zephyramin a organická činidla 4-
(2-pyridylazo)resorcinol, Ammonium pyrrolidindithiokarbamidát, 8-hydroxychinolin-5-
sulfonová kyselina a 1,2-dihydroxyantrachinonu-3-sulfonová kyselina výrazně ovlivňovala 
stanovení uranu pomocí ICP technik. Vliv organických činidel a tenzidů na ICP-OES byl 
eliminován vhodně zvoleným kalibračním systémem, kdy kalibrační roztoky obsahovaly 
stejné množství organických činidel a tenzidů jako analyzované vzorky. U metody ICP-MS 
bylo využito kompenzačních vlastností vhodně vybraného vnitřního standardu. 

 
Optimální podmínky stanovení uranu pomocí ICP-OES respektovaly relativní intenzitu 

spektrální čáry a možné chemické a spektrální interference. Po vyčíslení detekčních limitů 
byla vybrána spektrální čára o vlnové délce 385,958 nm. Byly také optimalizovány provozní 
parametry přístroje jako je, příkon energie do plazmatu, průtok nosného plynu a rychlost 
čerpání roztoku do koncentrického zmlžovače. Optimalizace byla dále provedena se 
základními roztoky uranyl nitrátu v přítomnosti 0,5% HNO3 s cílem dosáhnout maximálního 
poměru signál/pozadí a minimálního poměru signál/šum. Výkon generátoru s frekvencí 
27,12 MHz byl nastaven na 1350 W a tlak argonu ve zmlžovači na 32 psi. Vzorek byl 
peristaltickou pumpou vháněn do zmlžovače rychlostí 1,85 ml⋅min-1.  

Při výběru vhodného izotopu uranu pro analýzu pomocí ICP-MS byl brán zřetel především 
na jeho přírodní zastoupení a na možné polynomické interference. Po zvážení těchto faktorů 
byl vybrán 238U. Základní provozní parametry byly nastaveny takto: příkon do plazmatu 
1500 W a hloubka vzorkování 8 mm. Tří kanálovou peristaltickou pumpou byl roztok vzorku 
čerpán rychlostí 0,4 ml⋅min-1. Koncentrický zmlžovač MicroMist® pracuje optimálně 
při průtoku kolem 1,1 l⋅min-1, proto byl průtok argonu nastaven na 0,8 l⋅min-1 s dodatečným 
průtokem argonu 0,25 l⋅min-1. Teplota mlžné komory nastavena na 2 °C. Pro potla čení 
nestabilit měření byl použit vnitřní standard 209Bi (200 µg⋅l-1), který se dávkoval do vzorku 
pomocí dalšího kanálu peristaltické pumpy a společně se vzorkem byl zmlžován. 

 
Pro prekoncentraci uranu (VI) byly využity dva typy Amberlitů XAD 4 a Amberlit XAD 16. 

Komerčně zakoupený preparát Amberlt XAD byl sušen při 100°C (24 hod), následn ě pomlet 
a z pomletého sorbentu byla vybrána frakce 0,32-0,63 µm. U takto získaného sorbentu 
následovala 24 hodinová aktivace v metanolu. Aktivovaným sorbentem (200 mg) byly 
naplňeny kolonky, které byly propláchnuty acetonem a deionizovanou vodou. Nejvhodnější 



 25

způsob kondicionace pro oba Amberlity XAD v kolonkách s obsahem 200 mg sorbentu 
před sorpcí bylo 10 ml deionizované vody, použité pH 8, pak 10 ml roztoku 5·10-3 mol·l-1 

Septonexu®. Pro samotnou sorpci roztok uranu (VI) bylo optimální pH 8, s přídavkem 4-(2-
pyridylazo)resorcinolu v pětinásobném hmotnostním nadbytku ke koncentraci uranu (VI) 
nebo ammonium pyrrolidindithiokarbamidátu v téže koncentraci. V takových podmínkách 
byla účinnost sorpce 101 % pro 4-(2-pyridylazo)resorcinol a 100 % pro ammonium 
pyrrolidindithiokarbamidát. V případě Amberlitu XAD 16 bylo dosaženo kvantitativní sorpce 
(účinnost sorpce 101 %) ještě s použitím sodné soli 1,2-dihydroxyantrachinon-3-sulfonové 
kyseliny v téže koncentraci Po každém zachycení uranu (VI) na sorbentu následovalo 
propláchnutí kolonek deionizovanou vodou. Eluce byla kvantitativní 10 ml směsi acetonu 
s 1 mol⋅l-1 HNO3 v poměru 1:1. Organické rozpouštědlo bylo před vlastním stanovením 
odstraněno odpařením. 

 
Pro stanovení uranu (VI) ICP-MS byla studována sorpce a prekoncentrace 

na modifikovaných silikagelech (Silikagel-C18, Silikagel-C8 a Silikagel-Fenyl) o různém 
stupni hydrofóbnosti v přítomnosti organických činidel a kationového tenzidu. Nejvhodnější 
postup pro kondicionaci Silikagelů bylo promytí etanolem následovaným deionizovanou 
vodou upravené na použité pH 8, pak roztokem Zephyraminu o koncentraci 5·10-4 mol·l-1 

upraveným na stejné pH. U Silikagelu-C8 a Silikagelu-Fenyl přítomnost Zephyraminu 
v kondicionačním roztoku účinnost sorpce snižovala. Pro samotnou sorpci byl roztok 
uranu (VI) kombinován s organickými činidly (4-(2-pyridylazo)resorcinol, Ammonium 
pyrrolidindithiokarbamidát, 8-hydroxychinolin-5-sulfonová kyselina a 1,2-dihydroxy-
antrachinonu-3-sulfonová kyselina) pro vytvoření stabilního komplexu, optimálně při pH 8. 
Pro Silikagel-C18 byla nejvhodnější 1,2 dihydroxyantrachinon-3-sulfonová kyselina 
v pětinásobku hmotnostní koncentrace uranu (VI). V takovém případě při pH 8 bylo 
dosaženo návratnosti sorpce 90 %. U sorbentu Silikagel-C8 byl vhodnější ammonium 
pyrrolidindithiokarbamidát, opět ve stejném nadbytku vůči uranu (VI). Účinnost sorpce byla 
89 % při pH 8. Silikagel-Fenyl poskytoval nejvyšší účinnost sorpce uranu (VI) (86 %)  
s 8-hydroxychinolin-5-sulfonovou kyselinou. Objem roztoku pro sorpce uranu (VI) byl ve 
všech případech 50 ml. Efektivní eluční směs pro všechny tři modifikované silikagely byla 
směs acetonu a etanolu v poměru 1:1 v přítomnosti 1 mol·l-1 HCl. Organická rozpouštědla 
byla z eluátu odpařena. Nejlépe se však osvědčil sorbent Silikagel-C18 v přítomnosti 
Zephyramin a 1,2-dihydroxyantrachinon-3-sulfonové kyseliny. V průběhu prekoncentračního 
procesu dochází nejen ke zakoncentrování sledovaných mikroelementů, ale také k separaci 
a eliminaci doprovodných iontů, resp. solí v matrici, které mohou rušit vlastní stanovení 
na ICP-OES a ICP-MS. Pro tento sorbent probíhala sorpce také v přítomnosti 20 µg⋅l-1 

mikroelementů (Be, V, Co, Ni, Y, Pb, Th, Cd) a K, Na, Ca, Mg, Al, Fe v definovaném 
nadbytku. Pozitivní účinnost vybraných organických činidel na sorpci uranu (VI) a jiných 
mikroprvků na sorbentech Amberlit XAD i Silikagelu lze vysvětlit tvorbou stabilních chelátů 
těchto činidel s uranem (VI) a jinými mikroelementy, které po adsorpci na povrchové oblasti 
sorbentu zvyšují hydrofóbní vlastnosti sorbentu v průběhu sorpce. 

 
Z testovaných vod byla přímá analýza uranu provedena u vzorku vody z řeky Ploučnice 
a z Turonské zvodně s obsahem uranu 3,5 a 19,3 µg⋅l-1. Ostatní studované vody s obsahem 
uranu 0,08 µg⋅l-1 a 0,2 µg⋅l-1 (povrchová voda z plesa a voda z vodovodního řádu) vyžadovaly 
prekoncentraci uranu (VI) na sorbentu Silikagel-C18 v přítomnosti 1,2-dihydroxyantrachinon-
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3-sulfonové kyseliny a Zephyraminu. Po odečtení hodnoty standardního přídavku (spiku) 
20 µg⋅l-1 a přepočtu na účinnost sorpce získáváme retenci uranu (VI) 87 % ± 1 % pro vodu 
odebranou z řeky Ploučnice a 90 % ± 1 % u vody z Cenomanské zvodně. Což jsou téměř 
totožné výsledky, jako výsledky účinností sorpce bez použití metody přídavku standardu 
(87 % ± 2 % Plučnice, 88 % ± 0,4 % Cenomanská zvodeň).  
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SOUHRN: 

 
Práce byla zaměřena na prekoncentrační techniky pro stanovení uranu na modifikovaných 
sorbentech, s finálním využitím ICP-OES a ICP-MS. Stanovení uranu bylo provedeno 
na ICP-OES při vlnové délce 385,958 nm. Byly nastaveny optimální provozní parametry 
přístroje, vyšetřen vliv minerálních kyselin (HCl, HNO3), tenzidů (Septonexu, Ajatinu) 
a organických činidel (4-(2-pyridylazo)resorcinolu, Ammonium pyrrolidindithiokarbamidátu, 
8 -hydroxychinolin-5-sulfonové kyseliny a 1,2-dihydroxyantrachinonu-3-sulfonové kyseliny). 
Pro analýzu vzorků pomocí ICP-MS byl vybrán izotop 238U, jako interní standard byl použit 
209Bi (200 µg⋅l-1). Pro prekoncentraci uranu (VI) byly použity modifikované silikagely (Silikage-
C18, C8 a Fenyl) a dva typy Amberlitů XAD 4 a XAD 16. Komerčně vyráběné Amberlity byly 
upraveny sušením při 100°C (24 hod), následn ě pomlety, a z pomletého sorbentu byla 
vybrána frakce 0,32-0,63 µm. Takto získaný sorbent byl aktivován v metanolu. Kondicionace 
Amberlitů provedena deionizovanou vodou a Septonexem (5·10-3 mol·l-1) při pH 8. Samotná 
sorpce uranu (VI) probíhala optimálně při pH 8 v přítomnosti 4-(2-pyridylazo)resorcinolu nebo 
ammonium pyrolidindithiokarbamidátu u Amberlitu XAD 16 ještě 1,2-dihydroxyantrachinon-3-
sulfonové kyseliny, vše v optimálním pětinásobném hmotnostním nadbytku ke koncentraci 
uranu (VI). Pro opětnou eluci byla optimální směs acetonu s 1 mol⋅l-1 HNO3 v poměru 1:1. 
Aceton byl posléze z eluátu odpařen a finální analýza provedena pomocí ICP-OES. 
Při prekoncentraci uranu (VI) s využitím sorbentu Silikagel-C18 byla kondicionace provedena 
etanolem, deionizovanou vodou a Zephyraminu (5·10-4 mol·l-1) při pH 8. Pro Silikagel-C8 
a Silikagel-Fenyl byla použita stejná kondicionace pouze bez Zephyraminu. Při použití 
sorbentu Silikagel-C18 poskytovala nejvyšší sorpční účinnost 1,2-dihydroxyantrachinon-3-
sulfonová kyselina, při použití Silikagelu-C8 ammonium pyrrolidindithiokarbamidát 
a pro Silikagel-Fenyl 8-hydroxychinolin-5-sulfonová kyselina, vše optimálně v pětinásobku 
hmotnostní koncentrace uranu (VI) při pH 8. Optimální eluce provedena směsí acetonu 
a etanolu v poměru 1:1 v přítomnosti 1 mol·l-1 HCl, u všech modifikovaných silikagelů. Aceton 
a etanol byl z eluátu odstraněn odpařením a finální analýza uranu provedena pomocí ICP-
MS. Nejlépe se osvědčil sorbent silikagel-C18 v přítomnosti Zephyraminu a 1,2-
dihydroxyantrachinon-3-sulfonové kyseliny. Tato sorpce probíhala také v přítomnosti 20 µg⋅l-1 

mikroelementů (Be, V, Co, Ni, Y, Pb, Th, Cd) a v přítomnosti definovaného nadbytku K, Na, 
Ca, Mg, Al a Fe. Přímá analýza uranu byla provedena u vzorku vody z řeky Ploučnice 
a z Turonské zvodně s obsahem uranu 3,5 a 19,3 µg⋅l-1. Ostatní studované vody vyžadovaly 
prekoncentraci uranu (VI) na sorbentu Silikagel-C18 v přítomnosti 1,2-dihydroxyantrachinon-
3-sulfonové kyseliny a Zephyraminu. Výsledky analýzy dávaly statisticky uspokojivé 
výsledky, které potvrdilo i použití standardního přídavku 20 µg⋅l-1. 
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