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Úvod 

Už viac ako štyridsať rokov sa laboratóriá Univerzity Komenského (katedra jadrovej 

fyziky a biofyziky) v Bratislave špecializujú v oblasti gama spektrometrie [1–4], 

rádiouhlíkového merania [5–9] štúdia antropogénnych rádionuklidov v životnom prostredí 

[10,11], ako aj dlho žijúcich kozmogénnych rádionuklidov, napríklad vo víne [12,13], 

meteoritoch a lunárnom materiáli [14–17] a letokruhoch stromov [18,19]. Tandemové 

urýchľovače sa v mnohých vedeckých aplikáciách používajú už mnoho rokov. 

Najreprezentatívnejšie oblasti aplikácií pre malé urýchľovačové laboratóriá sú najmä analýzy 

pomocou iónového zväzku (technika IBA – Ion Beam Analysis), analýzy s využitím 

jadrových reakcií (technika NRA – Nuclear Reaction Analysis), využitie iónového zväzku na 

modifikáciu materiálov (technika IBM – Ion Beam Modification), urýchľovačová hmotnostná 

spektrometria (technika AMS – Accelerator Mass Spectroscopy), na skúmanie 

environmentálnych vzoriek, na merania dlho žijúcich rádionuklidov, materiálov a oblasť 

biomedicínskych vied [20]. 

Katedra Jadrovej Fyziky a Biofyziky ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave sa 

zamerala na založenie laboratória s elektrostatickým tandemovým urýchľovačom so zámerom 

rozšírenia možností pre ďalšie a presnejšie analýzy. Z týchto dôvodov bolo začiatkom roku 

2013 v areáli Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky vybudované ‘Centrum pre nukleárne 

a urýchľovačové technológie’ (CENTA – Center for Nuclear Technologies and Accelerators), 

ktoré reprezentuje moderné laboratórium s elektrostatickým tandemovým urýchľovačom, 

určeného na štúdium a analýzy pomocou iónových zväzkov a AMS [21]: 

i. NRA – Vyšetrovanie nabitých častíc zameraných na nové generácie štiepnych a 

termonukleárnych reaktorov a v oblasti astrofyziky. 

ii. IBA – Merania venované oblastiam ako je životné prostredie, skúmanie vlastností 

rôznych materiálov a ich zloženia. 

iii. IBM – Testovanie a vyhodnocovanie stavebných materiálov novej generácie 

štiepnych a termonukleárnych reaktorov a nanotechnologický výskum. 

iv. AMS – Vyšetrovanie dlho žijúcich rádionuklidov v oblastiach životných, 

environmentálnych a vesmírnych vied. 

Vedecký program CENTA bude zameraný najmä na oblasť jadrových, biologických, 

environmentálnych a materiálových vied [20]. Súčasné experimentálne vybavenie 

tandemového urýchľovača iónov je znázornené na obr. 1. 
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Obr. 1: Zjednodušená schéma súčasného stavu urýchľovačového laboratória CENTA Univerzity 
Komenského. 

 
 
 
 
 

Ciele dizertačnej práce 

 
1. Optimalizácia parametrov MC – SNICS iónového zdroja na pevné terčíky pre 

AMS analýzy za účelom dosiahnutia maximálneho výťažku iónového zväzku. 

 

2. Vývoj metód AMS analýzy 26Al s využitím tandemového urýchľovača iónov v 

CENTA laboratóriu a vo VERA laboratóriu na Viedenskej univerzite. 

 

3. Vývoj metód analýzy izotopov vodíka a izotopového pomeru 13C/12C s využitím 

tandemového urýchľovača iónov v CENTA laboratóriu. 

 

4. Analýza Pu izotopov v morskej vode z pobrežných vôd Japonska a v sedimentoch 

z Baltského mora pomocou AMS na Univerzite v Neapole. 
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Výsledky a diskusia 

 
1. Optimalizácia parametrov MC – SNICS iónového zdroja na pevné terčíky pre 

AMS analýzy za účelom dosiahnutia maximálneho výťažku iónového zväzku. 

Iónový zdroj MC – SNICS sa využíva na tvorbu iónových zväzkov. Výsledná intenzita 

iónového zväzku je závislá na parametroch teploty céziovej piecky a výkonu ionizéra, s 

výnimkou extrakčného, predurýchľovacieho a katódového napätia. Zmenami týchto dvoch 

parametrov sa reguluje intenzita/prúd iónového zväzku, resp. výkon iónového zdroja. 

Pri testovaní závislostí intenzity zväzku od hodnôt parametrov teploty céziovej piecky 

a výkonu ionizéra boli použité grafitové katódy z dôvodu relatívne ľahkého odprašovania 

uhlíka z katódy. Prvé merania boli vykonané manuálnymi zmenami jednotlivých parametrov, 

pričom sa vždy jeden udržiaval na konštantnej hodnote, neskoršie merania boli vykonávané 

pomocou automatického skriptu. 

Pri meraní závislosti prúdu uhlíkového zväzku od výkonu ionizéra sa nastavila konštantná 

hodnota napätia céziovej piecky, a to na 20 V. Po stabilizácii teploty piecky sa nasledovne 

v Accelnet-e nastavovali hodnoty prúdu pre ionizér s krokom 1 A, pričom počiatočná hodnota 

bola 15 A. Zodpovedajúce hodnoty prúdu iónového zväzku boli odčítavané z Faraday cup-u 

02 umiestneného za injekčným magnetom, a to až po stabilizácii iónového zväzku. Na obr. 2 

je zobrazená táto závislosť. Namerané dáta sú fitované exponenciálnou funkciou. 

Z uvedeného grafu je vidieť, že hodnota prúdu iónového zväzku sa stáva nasýtenou, a 

to v oblasti výkonu ionizéra asi 190 watt. Pri ďalšom zvyšovaní výkonu ionizéra prúd 

iónového zväzku nenarastá a dochádza k väčšiemu opotrebeniu samotného ionizéra 

a skracovaniu jeho životnosti. 
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Obr. 2: Závislosť prúdu iónového zväzku od prúdu/výkonu ionizéra. Napätie céziovej piecky 
fixované na 20 V (~ 70 oC). Namerané hodnoty sú exponenciálne fitované. 
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Obr. 3: Závislosť iónového prúdu od napätia/teploty céziovej piecky. Hodnota výkonu ionizéra 
fixovaná na 160 watt. Namerané hodnoty sú fitované polynomickou funkciou. 

Meranie zmien prúdu iónového zväzku v závislosti od rôznych nastavení napätia céziovej 

piecky prebiehalo podobne. Hodnota výkonu ionizéra bola fixovaná, a to na 160 watt. 

Postupným zvyšovaním napätia céziovej piecky až k hodnote asi 80 oC sa zvyšoval aj prúd 

iónového zväzku. Po prekročení tejto hodnoty sa z dôvodu veľkej koncentrácie céziových pár 

v oblasti ionizéra prúd iónového zväzku znižoval (obr. 3). 

Tieto merania prebiehali s originálnym kolimátorom (obr. 4) umiestneným v zdroji MC – 

SNICS. Po internej komunikácii s viedenským laboratóriom VERA (dr. Alfred Priller) bol 

pôvodný kolimátor upravený, tak ako je zobrazené na obr. 4. S týmto kolimátorom boli 

vykonané nové, komplexnejšie merania závislostí výkonu ionizéra, teploty piecky od 

intenzity iónového zväzku. 

Merania boli uskutočnené pomocou automatického skriptu, ktorý automaticky, krokovo 

nastavoval hodnotu napätia na céziovej piecke a následne sa zvyšovala hodnota prúdu 

ionizéra. Po dosiahnutí hodnoty výkonu 300 watt sa výkon ionizéra vrátil na počiatočnú 

hodnotu asi 50 watt, pričom sa zvýšila hodnota napätia na céziovej piecke. Celý cyklus 

meraní sa opakoval až po hodnotu asi 95 oC. Priebeh týchto závislostí je zobrazený na obr. 5. 

 

Obr. 4: Model pôvodného a nového kolimátora umiestneného vo vnútri zdroja MC – SNICS. 

Z obr. 5 možno odčítať, že zmenou pôvodného kolimátora sa dosiahol asi dvojnásobne 

vyšší prúd iónového zväzku, a to pri teplote 86 oC a výkone ionizéru 265 watt. Výrobca 

iónového zdroja MC – SNICS však odporúča udržiavať hodnotu teploty céziovej piecky na 95 
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– 105 oC a výkon ionizéra na asi 200 watt. Tieto merania ukázali, že intenzita zväzku začne 

klesať už po prekročení teploty asi 90 oC, avšak narastá so zvyšujúcou sa hodnotou výkonu 

ionizéra aj po prekročení odporúčaného výkonu 200 watt. Tento efekt je spôsobený zmenou 

geometrie kolimátora v iónovom zdroji. Treba však podotknúť, že hodnoty parametrov 

iónového zdroja sú závislé od okolitej teploty. Pri zmene vonkajšej teploty asi o 10 oC sa pri 

nastavení rovnakých hodnôt parametrov napätia céziovej piecky a prúdu ionizéru môže 

výsledná teplota a výkon líšiť až do 10 %. 

 

Obr. 5: Závislosť teploty céziovej piecky a výkony ionizéra od prúdu iónového zväzku. Maximálna 
hodnota prúdu 74 µA sa dosiahla pri teplote 86 oC a výkone asi 270 watt. 

Merania závislostí teploty céziovej piecky a výkonu ionizéra dokázali, že zmenou 

geometrie kolimátora možno dosiahnuť značný nárast intenzity iónového zväzku 

extrahovaného zo zdroja MC – SNICS až dvojnásobne, a to iba pri vyššom výkone ionizéra 

asi o 60 watt. Ďalším zvyšovaním teploty piecky sa prúd iónového zväzku nezvyšuje, naopak 

znižuje sa. 

 

2. Vývoj metód AMS analýzy 26Al s využitím tandemového urýchľovača iónov v 

CENTA laboratóriu a vo VERA laboratóriu na Viedenskej univerzite. 

2.1. Simulácie rozprašovania hliníkových zlúčenín pomocou programu SRIM 

Pomocou programu SRIM boli vykonané simulácie rozprašovania hliníkových vzoriek 

ako AlN, Al2O3, AlF3, Al2(SO4)3. Keďže zdroj MC – SNICS využíva cézium, tak pre potreby 

simulácie boli zvolené Cs ióny ako interagujúce častice s terčovým materiálom. Pre potreby 
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simulácie bolo použitých 10 tisíc Cs iónov, ktoré dopadajú na/do hliníkových vzoriek 

s energiou 5 keV a následne ich rozprašujú. V tabuľke 1 sa nachádza zosumarizovaný výstup 

zo simulácií vykonaných programom SRIM. 

Zo simulácií vyplýva, že najvyššie ionizačné výťažky pri rozprašovaní hliníkových 

vzoriek je možné dostať z oxidu hlinitého (na 10 nalietavajúcich Cs iónov sa priemerne vyrazí 

asi 7 Al atómov) a nitridu hlinitého (na 10 nalietavajúcich Cs iónov sa priemerne vyrazí tiež 

asi 7 Al iónov). Tieto simulácie však zahŕňajú iba čisto jadrové interakcie Cs s materiálom 

terča a nie je zahrnutá tvorba Al- iónov, ktorá prebieha prostredníctvom interakcií s parami 

cézia vo vnútri iónového zdroja MC – SNICS. 
 

Tabuľka 1: Simulácia rozprašovania hliníkových vzoriek v programe SRIM. Uvedené sú vzorky 
Al2O3, AlF3, Al2(SO4)3 a AlN, počty jednotlivých vyrazených atómov zo vzorky na jeden nalietavajúci 
Cs ión s kinetickou energiou 5 keV spolu s kinetickou energiou vyrazených atómov. 

Vzorka Vyrazený atóm 1 Cs ión/vyrazené atómy eV/vyrazený atóm 

Al2O3 
Al 0,7386 13,99 
O 1,68 11,03 

AlF3 
Al 0,4134 15,16 
F 1,93 11,97 

Al2(SO4)3 
Al 0,19 12,87 
S 0,3714 13,38 
O 1,79 10,63 

AlN 
Al 0,6885 14,60 
N 1 11,79 

 

2.2. Meranie transmisných účinností iónov 
27

Al pre nábojové stavy 1+ – 6+ 

V  laboratóriu CENTA boli vykonané merania transmisie pre 27Al iónový zväzok 

(nábojové stavy 27Al1+ – 27Al6+). Tento zväzok bol vytvorený rozprašovaním čistého 

hliníkového drôtu. Sumovaním parciálnych transmisií pre konkrétny urýchľovací potenciál 

bola vypočítaná celková transmisia. Meraniami sa pozorovali rôzne závislosti transmisie 

hliníkových iónov 27Al- od rôzneho tlaku stripovacieho plynu v stripovacom kanáli (obr. 6). 

Pre všetky nábojové stavy, vynímajúc 27Al1+, sa pozoroval pokles transmisie 

s narastajúcim tlakom stripovacieho plynu. Tento efekt by mohol byť spôsobený 

rozptyľovaním urýchľujúcich sa hliníkových iónov vo vnútri stripovacieho kanálu 

s molekulami dusíka. Vyšší tlak stripovacieho plynu zapríčiňuje vyšší počet interakcií 

hliníkových iónov s molekulami dusíka, a tým dochádza k väčšiemu rozptýleniu iónového 

zväzku vo vnútri kanálu. So zvyšujúcim sa tlakom v stripovacom kanáli sa preto do Faraday 

cup-u dostane menšia časť z pôvodného iónového zväzku. V rozmedzí tlakov od 0,3 do 1,2 Pa 

stripovacieho plynu dusíka bola dosiahnutá maximálna parciálna transmisia pre všetky 

nábojové stavy. Maximálna parciálna transmisia pre nábojový stav 27Al3+ dosiahla 41 % ± 2 
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% pri tlaku 1,1 Pa. Maximálna celková transmisia 84% ± 3% pri tlaku 0,6 Pa bola dosiahnutá 

takisto pri urýchľovacom potenciáli 3 MV (obr. 6 a 7). 
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Obr. 6: Závislosti transmisií kladných iónov 27Al od rôznych tlakov stripovacieho plynu dusíka. 
Urýchľovací potenciál bol nastavený na 1,5 MV, 1,8 MV, 2,4 MV, 2,7 MV a 3 MV. Neistota merania 
je pod 2%. 
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Obr. 7: Celková transmisia kladných nábojových stavov 27Al1+ – 6+. Celková transmisia pri 
urýchľovacom potenciáli 1,5 MV neobsahuje nábojový stav 27Al6+, kvôli detekčnému limitu Faraday 
cup-ov FC 02 a FC 05. 
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2.3. Meranie iónových výťažkov hliníkových zlúčenín a štúdium izobarického 

potlačenia pochádzajúceho najmä od 
26

Mg 

Nasledovné merania boli zamerané na testovanie ionizačných výťažkov rôznych 

komerčných zlúčenín hliníka. Fe, Ag a Cu kovové prášky boli zmiešané s adekvátnym 

množstvom Al2O3, AlF3, Al2(SO4)3 a AlN, aby sa získali hmotnostné pomery vzorka: kovový 

prášok 2:1, 1:2 a 2:1. Automatický skript zaznamenával každé 3 minúty hmotnostný sken (na 

injekčnom magnete) každého hliníkového terčíka po dobu asi 6 hodín. Z týchto hmotnostných 

skenov boli následné zostrojené časové závislosti rozprašovania vzhľadom na jednotlivé 

injektované ióny Al-, AlN-, AlO- a Al2-. Vypočítané ionizačné výťažky pre vybrané hliníkové 

materiály je možné vidieť v tabuľke 2. Ionizačné výťažky sú zaťažené asi 10% neistotou, 

ktorá vznikla pri vážení kovových práškov a hliníkových zlúčenín. 

Tabuľka 2: Vypočítané iónové výťažky pre vybrané hliníkové materiály počas doby rozprašovania 
5,5 hodiny. Výsledky sú zaťažené 10 % neistotou. 

Materiál 27Al- výťažok [%] 27Al14N- výťažok [%] 27Al16O- výťažok [%] 27Al2
- výťažok [%] 

Al2O3 1,11·10-2 9,7·10-3 0,28 1,1·10-3 
AlN 1,13·10-2 0,11 0,16 1,5·10-2 

Al2(SO4)3 3,14·10-4 7,4·10-3 0,24  
AlF3   1,88·10-3  

Maximálny prúdový výťažok pre všetky materiály bol dosiahnutý v priebehu asi 2 hodín 

od začiatku rozprašovania v iónovom zdroji s nasledovným poklesom v priebehu asi 2 až 3 

hodín, tak ako je zobrazené na obr. 8. 
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Obr. 8: Závislosti prúdových výťažkov rôznych komerčných zlúčenín hliníka pre špecifické injekčné 
ióny. 
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Iba síran hlinitý bol rozprašovaný relatívne konštantnou intenzitou, a to pri nízkom prúde 

asi do 100 nA po celú dobu rozprašovania (až do 10 hodín). Tento pozorovaný jav môže byť 

spôsobený nízkym pomerom (2/17) medzi atómami hliníka a celkovým počtom atómov v 

molekule síranu hlinitého. Viditeľné zvlnenia v priebehu sú pravdepodobne spôsobené 

nehomogenitou pochádzajúcou z manuálneho miešania vzoriek s kovovými práškami. 

Miešanie rôznych kovových práškov s cieľovým materiálom má len malý alebo žiadny vplyv 

na iónové výťažky. Tieto komerčné zlúčeniny poskytujú dostatočný elektrický prúd pre 

injektované ióny ako Al-, AlN- a AlO-. Naopak, materiály ako síran hlinitý a fluorid hlinitý sú 

v našich podmienkach v mnohých prípadoch nemerateľné. 

Materiály ako Al2O3, AlN, čistý hliníkový drôt a Mg3N2 boli testované na formovanie 

molekulových izobarických interferencií 24 – 26Mg14N-. Všetky tieto materiály neobsahujú 

izotop 26Al, teda sú to blank materiály. Ako hlavná izobarická interferencia pre injektovaný 
26Al14N- ión (hmotnosť 40) bol zvolený ión 26Mg14N- (hmotnosť 40). V podmienkach 

laboratória CENTA bolo vykonaných niekoľko skenov vo vysokoenergetickej časti a iba v 1 

prípade bola detegovaná hmotnosť 26, čo by potenciálne mohol byť hľadaný ión 26Mg. 

Nameraný pík s hmotnosťou 26 však má veľmi malú intenzitu, a to 260 pA pri -5200 Gauss a 

urýchľovacom potenciáli 2,55 MV. Tento pík bol identifikovaný ako 26Mg2+ ión. Priebeh 

skenu, kde sú injektované ióny s hmotnosťou 40 amu je zobrazený v grafe 4. Na porovnanie 

je uvedený taktiež sken s injektovanou hmotnosťou iónov 41 amu (obr. 9). 
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Obr. 9: Hmotnostné skeny iónov pochádzajúcich zo vzorky Mg3N2 po urýchlení a disociácii molekúl. 
Ako injektovaná hmotnosť iónov bola zvolená hmotnosť 40 amu (pravdepodobná kombinácia {[24 – 

26Mg][14N alebo 16O][0 – 2H]}-) – horný obrázok), rovnako ako aj 41 amu (pravdepodobná kombinácia 
{[24 – 26Mg alebo 27Al][14N alebo 16O][0 – 3H]}-) – spodný obrázok). V druhom prípade bola použitá 
hliníková katóda namiesto medenej. 
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Ďalšie AMS vyšetrovanie s rovnakými matricami Al2O3, AlN a Mg3N2 boli vykonané v 

laboratóriu VERA s použitím terminálového napätia urýchľovača 3 MV. Všetky vzorky 

neobsahovali izotop 26Al, preto všetky detegované hmotnosti 26 amu pochádzajú z 

interferencie od 26Mg iónov. Vybrané hmotnosti 43 amu pre 27Al16O- ión a 41 amu pre 
27Al14N- boli použité ako injektované hmotnosti. Merania iónových prúdov 27Al3+ boli 

vykonané Faraday cup-om. Pre vzorku Al2O3 bol nameraný iónový prúd 305 nA a pre vzorku 

AlN 400 nA. Zodpovedajúce početnosti izobarických interferencií pochádzajúcich od 26Mg3+ 

iónov boli zaznamenávané pomocou silikónového detektora. Pre vzorku Al2O3 bola 

zaznamenaná početnosť 26Mg3+ iónov 3000 imp/s a 1200 imp/s pre AlN. Z týchto meraní 

vyplýva, že tvorba MgN- iónov z matrice AlN je, nanešťastie, potlačená len asi o 3,3-krát ako 

tvorba MgO- iónov z matrice Al2O3. Predpokladané potlačenie bolo prvotnými odhadmi 

ohodnotené o minimálne 3 rády nižšie. Formácia MgN- iónov z matrice Mg3N2 je potlačená 

vzhľadom na tvorbu AlO- iónov z matrice Al2O3 o faktor asi 500 000. Aj v tomto prípade boli 

odhady potlačenia asi o 3 – 4 rády vyššie. Merania vykonané v laboratóriu VERA indikujú, že 

pri AMS meraniach 26Al (injektované ióny 26Al14N-) je potrebné ďalšie potlačenie 

izobarických interferencií (napr. plynom plnený magnet, reakčná komora alebo ión-laserové 

interakcie) pochádzajúcich od 26Mg, kvôli vysokej produkcii Mg iónov. 

 

3. Vývoj metód analýzy izotopov vodíka a izotopového pomeru 13C/12C s využitím 

tandemového urýchľovača iónov v CENTA laboratóriu. 

3.1. Vývoj metód analýzy izotopov vodíka 

Na testovanie prípravy hydridových terčíkov s rôznym pomerom D/H bola využitá 

dvojstupňová metóda založená na redukcii vody na plynný vodík pomocou zinku, po ktorej 

nasledovala reakcia plynného vodíka s titánom pri zvýšenej teplote so vznikom hydridu 

titánia [22]. 

Na dno borosilikátovej skúmavky sa umiestni približne 100 mg zinkového prášku (Fluka, 

zinc powder p.a., > 98%). Na tento prášok sa ďalej umiestni skúmavka s 1,1 µl roztokom 

obohatenej (99,96 %) a ochudobnenej vody (~ 2 – 3 ppm deutéria) v rôznych pomeroch (napr. 

1:2, 1:50, 1:1121, 1:1999, ochudobnená a obohatená deuterovaná voda) a nakoniec skúmavka 

s približne 5 mg titánového prášku (Alfa Aesar, dehydrided, -325 mesh, 99.99%), ktorý je ešte 

pred vložením do skúmavky vyžíhaný po dobu asi 1 hodiny pri 500 °C, aby sa zbavil 

prípadných nečistôt (obr. 10). Celá skúmavka sa evakuuje, hermeticky utesní zatavením 

a umiestni do pece po dobu 9 hodín pri teplote približne 450 °C. Takto pripravené hydridy v 
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rôznych pomeroch D/H sa následne lisovali do hliníkových katód, ktoré boli umiestnené do 

kolesa v iónovom zdroji MC – SNICS. Atómy vodíka a deutéria sú rozprašované z týchto 

katód, injektované do urýchľovača a urýchľované na energie 2,4 MeV. Veľké intenzity 

iónového zväzku (viac ako 150 pA) sa merali pomocou Faraday cup-u a, naopak, na meranie 

nízkych intenzít iónového zväzku (menej ako 150 pA) bol použitý prúdový integrátor PIXE 

komory. Z nameraných hodnôt prúdov vodíka a deutéria boli vypočítané D/H pomery. 

 
Obr. 10: Schematické zobrazenie evakuovanej, zatavenej borosilikátovej skúmavky s jednotlivými 
činidlami D/H vzorky, titánového a zinkového prášku. 

Ešte pred prípravou konkrétnych titánium hydridových vzoriek bolo vykonaných 

niekoľko testov a priebehov reakcií vzniku hydridov titánu na zahrievanom titánovom prášku 

v uzavretom objeme naplnenom plynným vodíkom. Testovacie reaktory boli tvorené 

borosilikátovými skúmavkami pripojenými na vákuovú aparatúru. Na inicializáciu reakcie 

bolo použitých niekoľko rozdielnych počiatočných tlakov vodíka v reaktoroch 1 – 3 (Reaktor 

1: 80 kPa, Reaktor 2: 94 kPa, Reaktor 3: 107 kPa) a asi 10 mg vyžíhaného titánového prášku 

(Reaktor 1: 10,10 mg, Reaktor 2: 9,80 mg a Reaktor 3: 9,94 mg). Priebeh týchto reakcií je 

zobrazený na obr. 11. Aj pri použití rôznych počiatočných tlakov vodíka je produkcia TiH2 

rýchla a doba reakcie neprekračuje 20 min. V každom priebehu reakcií 1 až 3 možno sledovať 

sekundárny pokles tlaku, ktorý je spôsobený odstránením, resp. vypnutím piecky, kedy teplota 

v reaktore klesá na úroveň izbovej teploty za súčasného poklesu tlaku reziduálneho plynu v 

jednotlivých reaktoroch. Nejedná sa však už o ďalší vznik TiH2 v reaktore. Pri testovaniach a 

meraniach priebehov týchto reakcií bolo zistené, že hraničná, resp. iniciačná teplota v 

reaktore, t.j. kedy začína reakcia v skúmavke prebiehať a tvoriť sa TiH2 je asi pri 420 – 430 

°C. Z tohto dôvodu prebiehali všetky nasledovné reakcie (výroba TiH2) pri teplotách okolo 

450 °C. 
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Tabuľka 3: Pripravené TiH2 katódy s rôznymi pomermi D/H. V tabuľke sú zobrazené hmotnosti a 
objemy použitých reagentov. 

Katóda Vzorka H2O (µl) Ti (mg) Zn (mg) 

kat 11 Ochudobnená H2O 1,1 4,80 102,99 
kat 13 1:1999 1,1 4,91 102,49 
kat 16 1:49,5618 1,1 4,75 102,49 
kat 20 Prírodná úroveň 1,1 5,04 101,01 
kat 29 1:1121 1,1 5,31 101,33 
kat 32 1:4,066 1,1 5,04 103,98 
kat 36 1:2,022 1,1 5,51 103,00 

kat 37 1:10,226 1,1 4,91 102,95 
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Obr. 11: Priebehy reakcií v jednotlivých reaktoroch pri príprave TiH2 vzoriek za použitia titánového 
prášku a rôznych počiatočných tlakov vodíka. Teplota piecky bola počas celej doby reakcie 
udržiavaná na približne 450 °C. Sekundárny pokles tlaku v každom reaktore je spôsobený vypnutím 
piecky. 

Po overení reakcie vzniku TiH2 v našich laboratórnych podmienkach bolo pripravených 

niekoľko katód s rôznymi pomermi D/H (tab. 3) podľa obr. 10. 

Hmotnostný sken TiH2 katódy (izotopový pomer D/H = 2:1) za injekčným magnetom 

zobrazuje dominantné signály izotopov vodíka a kyslíka. Menšie výťažky hliníka pochádzajú 

zo samotnej hliníkovej katódy a hliníkového kolesa, zatiaľ čo izotopy titánu (46 – 50Ti) a ich 

hydridy pochádzajú zo vzorky pripraveného materiálu TiH2 (obr. 12). 

Na obr. 13 sú zobrazené výsledky merania izotopového pomeru D/H pripravených TiH2 

katód a lineárny fit. Meranie pomerov D/H bolo uskutočnené pomocou Faraday cup-u (prúdy 

väčšie ako 150 pA) a prúdového integrátora PIXE komory (< 150 pA), kedy už nebolo možné 

využiť Faraday cup z dôvodu dolného limitu prúdu (10-10 A). 
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Obr. 12: Hmotnostný sken TiH2 katódy s izotopovým pomerom D/H = 2:1. 
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Obr. 13: Merania rozdielnych izotopových pomerov D/H naznačujú silnú lineárnu závislosť. Dáta sú 
fitované lineárnou závislosťou, pričom R2 = 0,994. 

Namerané izotopické pomery D/H meraní naznačujú lineárnu závislosť (R2 = 0,994). Na 

základe tejto kalibrácie (obr.13) je možné stanovovať v CENTA laboratóriu neznáme vzorky 

s rôznymi pomermi D/H až do úrovne 10-6 . 

 

3.2.Vývoj metód analýzy izotopového pomeru 
13

C/
12

C 

Vo väčšine systémoch AMS sú sledované ióny sekvenčne injektované do urýchľovača pre 

každý cyklus. Rýchly čas cyklovania je dosiahnutý držaním konštantnej intenzity 

magnetického poľa injekčného magnetu, zatiaľ čo sa moduluje energia izotopov 12C a 13C 

privedením vhodného napätia na platne bouncing systému, z dôvodu zachovania rovnakej 
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orbity 12C a 13C v injekčnom magnete (bouncing). Zodpovedajúce prúdy iónových zväzkov sú 

potom merané v multi Faraday cup-och umiestnených po stranách urýchľovacej trubice. 

Z finančných dôvodov nebolo možné vybaviť urýchľovacie zariadenie v laboratóriu 

CENTA bouncing systémom. Meranie izotopického pomeru δ13C však možno vykonávať aj 

formami, napr. prostredníctvom zmien intenzity magnetického poľa injekčného a 

analyzujúceho magnetu, prispôsobením elektrických polí tandemového urýchľovača 

a elektrostatického analyzátoru pre 12C a 13C izotopy. Najväčšou nevýhodou metódy zmien 

intenzity magnetických polí magnetov je dlhá doba stabilizácie (niekoľko desiatok sekúnd) 

a hysterézia. 

Cieľom meraní bolo zistiť či je pomocou CENTA systému možné merať izotopový pomer 

δ13C s absenciou rýchleho bouncing systému. Na meranie izotopového pomeru δ13C bolo 

použitých 5 katód so štandardom kyseliny šťaveľovej (Oxalic acid II, NIST SRM 4990C), 

pričom � �	��
�	�� �

�	


= 0,01103718	 ± 0,000000224, a podľa (2) je δ13C = -17,8 ± 0,02 ‰. 

Všetky namerané hodnoty δ13C boli počítané pomocou nasledujúceho vzťahu, pričom 

� �	��
�	�� �

����
= 0,0112372: 

� � =	��
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�
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Prvotné merania boli vykonané pomocou automatického skriptu, ktorý menil intenzitu 

magnetického poľa injekčného a analyzujúceho magnetu vzhľadom na 12C2+ a 13C2+ ióny za 

stáleho terminálového napätia a iónovej optiky. Tento skript zaznamenával hodnoty iónového 

prúdu 12C2+ a 13C2+ vo vysokoenergetickej časti. Táto metóda merania izotopového pomeru 

δ13C sa však preukázala byť nevhodnou, kvôli nedôveryhodným a nespoľahlivým výsledkom, 

čo mohlo byť zapríčinené dlhou stabilizačnou dobou intenzity magnetického poľa. Celková 

doba stabilizácie systému pri zmene meraných iónov uhlíka 12C2+ -> 13C2+ a naopak sa 

pohybovala približne na úrovni 100 sekúnd. 

Po týchto zisteniach bol vytvorený nový automatický skript, pričom na základe 

predchádzajúcich zistení bola udržiavaná konštantná intenzita magnetického poľa magnetov 

(injekčný a analyzujúci), aby sa znížila doba stabilizácie a menili sa parametre ako intenzita 

elektrického poľa elektrostatického analyzátora, predurýchľovacie napätie BIAS 

a terminálové napätie vzhľadom na urýchľované ióny 12C a 13C. Zmeny týchto parametrov sú 

vykonávané v relatívne krátkom čase, približne do 15 sekúnd. Pri tejto metóde merania 
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pomeru δ13C bola iónová optika konštantná, teda nastavenie optiky bolo vykonané pre oba 

injektované ióny a počas merania sa nemenilo. Merania δ13C kyseliny šťaveľovej boli 

vykonávané ako pre nízkoenergetickú časť, teda ešte pred injektovaním iónov do urýchľovača 

– v FC 02, tak aj vo vysokoenergetickej časti – po urýchlení iónov – v FC L5. Aby bolo 

možné ohodnotiť správnosť nameraných hodnôt, merali sa aj transmisie pre jednotlivé ióny 
12C a 13C. Ak sa transmisia uhlíkových iónov počas merania veľmi menila, boli výsledky 

pomerov δ13C nepresné a s časom sa menili. 

Pri meraniach boli použité uhlíkové štandardy kyseliny šťaveľovej – Oxalic acid II, NIST 

SRM 4990C. V rádiouhlíkovom laboratóriu bol tento štandard spálený v kyslíkovej atmosfére 

a následne grafitizovaný na železnom prášku. Štandard bol potom nalisovaný do 5 katód s 

označeniami kat 3, kat 4, kat 9, kat 10 a kat 11, ktoré boli nainštalované na zodpovedajúce 

miesta v kolese iónového zdroja. Automatický skript vykonával merania v nasledovnom 

poradí: 

1. Nastavenie iónovej optiky vzhľadom na 12C a 13C, počas merania sa nastavenie 

nemenilo, bolo rovnaké pre oba injektované izotopy uhlíka. 

2. Nastavenie zodpovedajúcich hodnôt predurýchľovacieho napätia BIAS, napätia 

ESA a terminálového napätia urýchľovača vzhľadom na ión 12C, tak aby bol 

zachovaný pomer ME/q2 pre 12C aj 13C pri rovnakej intenzite magnetického poľa 

injekčného a analyzujúceho magnetu, prispôsobovala sa energia iónov. 

3. Zaznamenanie 10 po sebe nasledujúcich hodnôt prúdu 12C (presnejšie hmotnosť 

12) (každých 0,5 sek) v nízkoenergetickej časti (FC 02) a zaznamenanie 10 po 

sebe nasledujúcich hodnôt prúdu 13C (presnejšie hmotnosť 13) (každých 0,5 sek) 

vo vysokoenergetickej časti (FC L5). 

4. Nastavenie zodpovedajúcich hodnôt predurýchľovacieho napätia BIAS, napätia 

ESA a terminálového napätia urýchľovača vzhľadom na ión 13C, tak aby bol 

zachovaný pomer ME/q2 pre 13C aj 12C pri rovnakej intenzite magnetického poľa 

injekčného a analyzujúceho magnetu, prispôsobovala sa energia iónov. 

5. Zaznamenanie 10 po sebe nasledujúcich hodnôt prúdu 13C (každých 0,5 sek) 

v nízkoenergetickej časti (FC 02) a zaznamenanie 10 po sebe nasledujúcich hodnôt 

prúdu 13C (každých 0,5 sek) vo vysokoenergetickej časti (FC L5). 

6. Otočenie kolesa na ďalšiu vzorku. 

7. Opakovanie krokov 2. – 6. 4 krát za sebou (pre kat 3, 4 a 9 5 krát). 
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Namerané hodnoty prúdov uhlíkových izotopov bolo potrebné roztriediť a štatisticky 

spracovať. Keďže sa jednotlivé vzorky v katódach nemerali súvisle s narastajúcim časom, ale 

boli merané v 4 alebo 5 runoch, boli údaje zosumarizované pre jednotlivé katódy akoby boli 

merané súvisle. Na každý súbor dát bol použitý neparametrický Dixonov test (2), ktorý 

vylúčil ‘vyskočené‘ hodnoty zo súboru dát. 

212 −	3456 −	34(	 	≥ 28																																											(2) 
kde 12 je priemerná hodnota nameraných bodov v jednom rune (100 bodov), 3456 a 34(	 

je minimálna a maximálna hodnota v jednom rune a σ je štandardná odchýlka vypočítaná v 1 

rune. 
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Obr. 14: Kat 3. Zaznamenané hodnoty prúdu 12C2+ (fialová) a 13C2+ (červená) iónov v FC L5 pri 
terminálovom napätí 2,7 MV(12C) a 2,5 MV pre (13C) a vypočítaný pomer prúdov iónov 12C2+ a 13C2+ 
(oranžová). Modrou čiarou je znázornená reálna hodnota pomeru 13C/12C pre štandard Oxalic acid II. 
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Obr. 1: Kat 3. Zaznamenané hodnoty prúdu hmotnosti 12 (fialová) a hmotnosti 13 (červená) iónov 
v FC 02 pri injekčnej energii 60,9 keV (12C) a 35,3 keV (13C) vypočítaný pomer prúdov hmotností 12 
a 13 (oranžová). Modrou čiarou je znázornená reálna hodnota pomeru 13C/12C pre štandard Oxalic acid 
II. 
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Ak je táto podmienka splnená, potom musí byť buď maximálna, alebo minimálna hodnota 

vylúčená zo súboru. Porovnaním hodnoty 12 - 3456 a 34(	 - 12 je možné zistiť, ktorá hodnota 

bude vylúčená, teda ak je 12 - 3456 > 34(	 - 12, vylúči sa hodnota 3456 a naopak. Ak 

podmienka splnená nebola, vylúčia sa hodnoty, ktoré sú väčšie ako 2σ. Tento test sa opakuje 

dovtedy, pokiaľ nie sú vylúčené všetky ‘vyskočené’ hodnoty. Na obr. 14 - 21 sú znázornené 

namerané hodnoty prúdov a vypočítané pomery 13C/12C iba pre kat 3 -9. 
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Obr. 2: Zaznamenaná transmisia 12C2+ a 13C2+ iónov pre kat 3. 
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Obr. 3: Kat 4. Zaznamenané hodnoty prúdu 12C2+ (fialová) a 13C2+ (červená) iónov v FC L5 pri 
terminálovom napätí 2,7 MV(12C) a 2,5 MV pre (13C) a vypočítaný pomer prúdov iónov 12C2+ a 13C2+ 
(oranžová). Modrou čiarou je znázornená reálna hodnota pomeru 13C/12C pre štandard Oxalic acid II. 
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Obr. 4: Kat 4. Zaznamenané hodnoty prúdu hmotnosti 12 (fialová) a hmotnosti 13 (červená) iónov 
v FC 02 pri injekčnej energii pri injekčnej energii 60,9 keV (12C) a 35,3 keV (13C) a vypočítaný pomer 
prúdov hmotností 12 a 13 (oranžová). Modrou čiarou je znázornená reálna hodnota pomeru 13C/12C pre 
štandard Oxalic acid II. 
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Obr. 5: Zaznamenaná transmisia 12C2+ a 13C2+ iónov pre kat 4. 
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Obr. 6: Kat 9. Zaznamenané hodnoty prúdu 12C2+ (fialová) a 13C2+ (červená) iónov v FC L5 pri 
terminálovom napätí 2,7 MV(12C) a 2,5 MV pre (13C) a vypočítaný pomer prúdov iónov 12C2+ a 13C2+ 
(oranžová). Modrou čiarou je znázornená reálna hodnota pomeru 13C/12C pre štandard Oxalic acid II. 
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Obr. 7: Zaznamenaná transmisia 12C2+ a 13C2+ iónov pre kat 9. 
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Obr. 22: Súhrn pomerov 13C/12C a priemerných hodnôt každých 10 bodov katód 4, 5, 9, 10 a 11. 
Modrou čiarou je znázornená reálna hodnota pomeru 13C/12C pre štandard Oxalic acid II. 

Po vykonaní Dixonovho testu a vylúčení všetkých ‘vyskočených’ hodnôt sa navyše 

vypočítala priemerná hodnota z 10 bodov merania prúdov, ktorá reprezentuje 1 bod merania. 

Ako možno vidieť z predchádzajúcich grafov, tak najväčší vplyv na hodnotu pomeru prúdov 
13C/12C mala transmisia, čiastočne mohli tieto výsledky ovplyvniť aj prípadné nestability 

v iónovom zdroji. Transmisia pre 12C ióny sa pohybovala zvyčajne na úrovni okolo 30 – 35 % 

a s narastajúcim časom merania sa menila iba málo (max ± 10 %). Bežné hodnoty transmisie 

pre takýto druh merania sa pohybujú na úrovni 50 až 60 %. Pre 13C ióny je možné pozorovať 

veľké zmeny v transmisii s narastajúcim časom merania, ktorá sa pohybovala od 8 do asi 30 

%, pričom v jednom prípade vzrástla až na vyše 70 %. Bežné pozorované hodnoty transmisie 

pre 13C ióny sa pohybujú medzi 30 až 40 %. Tieto zmeny indikujú nevhodné nastavenie 

iónovej optiky a takéto výsledky nemožno považovať za spoľahlivé. Iba pre 3 prípady (kat 

3, kat 9 a čiastočne kat 11) bola transmisia relatívne stabilná, a teda výsledné pomery 13C/12C 

možno považovať za relevantné výsledky merania. Relatívna neistota v určovaní pomerov 

prúdov 13C/12C iónov je max ± 5 %. Pri meraniach pomerov 13C/12C v nízkoenergetickej časti 
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treba poznamenať, že tieto výsledné hodnoty sú ovplyvnené izobarickými interferenciami, 

keďže elektrostatický analyzátor a ani injekčný magnet nemajú schopnosť disociovať 

interferujúce izobarické molekuly a potlačiť tak vplyv interferencie (interferencie 

pochádzajúce najmä z molekulového iónu 12CH-). Tieto merania boli vykonané len na 

porovnanie a zistenie rozdielov pred a po urýchlení uhlíkových iónov a nijako nie sú 

považované za relevantné (nie sú zobrazené všetky grafy). 

Keďže sa nameraný pomer (stabilné transmisie kat 3, 9) 13C/12C líšil od reálnej hodnoty 

štandardu Oxalic acid II (0,01103718), bola vykonaná nasledovná ‘korekcia na štandard’. Kat 

3 bola považovaná za štandardnú vzorku a kat 9 za neznámu (aj keď ide o tú istú vzorku). 

Podľa vzťahu 4 sa korigovala kat 9 vzhľadom na kat 3 nasledovne: 

9:;<=:>?@á	9?B	C = 	9?B	C9?B	3 	 ∙ 0,01103718																																	(3) 
Vyhodnotenie a porovnanie nameraných a korigovaných hodnôt s reálnou hodnotou 

pomeru 13C/12C štandardu Oxalic acid II je zobrazené na obr. 23. Hodnoty pomerov prúdov sú 

vzhľadom na reálnu hodnotu pomeru 13C/12C štandardu nadhodnotené asi o 4 až 6 sigma (~ 

10 – 20 % - čierne body). Po vykonaní korekcie sa však mierne zvýšila výsledná relatívna 

neistota merania a výsledné hodnoty boli, naopak, podhodnotené asi o 2 až 4 sigma. Výsledky 

meraní silne naznačujú nevhodné nastavenia iónovej optiky (Einzelova šošovka, triplet 

magnetických kvadrupólových šošoviek, poprípade slitový systém a prípadné nestability 

v intenzitách magnetických polí injekčného a analyzujúceho magnetu a/alebo zmeny vo 

výkone iónového zdroja) urýchľovacieho systému pre 12C a 13C ióny, keďže dochádzalo 

k veľkým nestabilitám transmisie pre 13C ióny a navyše transmisie v týchto prípadoch (pre 12C 

a 13C ióny) sú asi o 20 % nižšie vzhľadom na bežne pozorované v takýchto druhoch meraní. 
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Obr. 23: Kat 9. Čierne body reprezentujú vypočítaný priemer a štandardnú odchýlku z 10 bodov 
merania, zatiaľ čo čierne priamky vypočítaný priemer a odchýlku počas 1 runu kolesa (100 bodov). 
Červené body a priamky sú korigované hodnoty podľa vzťahu 3. Modrá priamka reprezentuje reálny 
pomer 13C/12C štandardu Oxalic acid II. 
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Z týchto údajov sa následne vypočítala korigovaná hodnota δ13C (obr. 24), ktorá je opäť 

podhodnotená. Relatívna neistota sa pohybuje na úrovni asi 20 – 30 % a odlišuje sa od reálnej 

hodnoty δ13C štandardu Oxalic acid II o 1,5 až 4 sigma. 
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Obr. 24: Kat 9. Korigované hodnoty δ13C vzhľadom na kat 3. 
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Obr. 25: Výsledky meraní pomerov 13C/12C s nastavením iónovej optiky zvlášť pre 12C a pre 13C. 

Značné nestability v transmisii iónov 12C a 13C (kat 4, kat 10 a čiastočne kat 11) majú za 

následok veľké nepresnosti v určovaní výslednej hodnoty δ13C vzhľadom na štandard (viac 

ako 2 – 3 sigma). Z tohto dôvodu bol pôvodný automatický skript upravený o korekciu 

iónovej optiky urýchľovacieho systému, tzn., že bol značný čas venovaný nastaveniu a čo 

najlepšiemu prispôsobeniu iónovej optiky zvlášť pre 12C a zvlášť pre 13C, pričom celý postup 

merania zostal zachovaný s výnimkou pridania podmienky zmeny iónovej optiky pre 12C ióny 

a pre 13C ióny v automatickom skripte. S takto upraveným automatickým skriptom boli 

opätovne premerané už uvedené uhlíkové katódy, avšak s dokonalejším nastavením iónovej 
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optiky, čo malo za následok stabilizáciu transmisie uhlíkových iónov. Výsledky meraní sú 

zobrazené na obr. 25 

Vypočítané hodnoty pomeru nameraných prúdov 13C/12C zobrazené v obr. 25 vykazujú 

vzrastajúcu tendenciu s narastajúcou dobou merania. Tento efekt môže byť zapríčinený 

nestabilitou v iónovom zdroji ako napr.: vplyv okolitej teploty na iónový zdroj a s tým 

spojené zmeny výkonu iónového zdroja a pod., pričom pomery transmisií pre jednotlivé runy 

kolesa zostávajú relatívne konštantné, resp. držia sa na jednej úrovni. Spracovanie súboru dát 

bolo vykonané presne podľa už uvedených postupov, tzn. aplikovaná Dixonova korekcia 

a zodpovedajúce vylúčenie ‘vyskočených’ bodov a korekcia vzhľadom na kat 3. 

V nasledovných grafoch sú zobrazené namerané a korigované pomery 13C/12C spolu 

korigovanými hodnotami δ13C iba pre katódu 4. 
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Obr. 26: Kat 4. Pôvodné (čierna) a korigované (červená) hodnoty pomeru prúdov 13C/12C. Modrou 
priamkou je znázornená hodnota reálneho pomeru 13C/12C štandardu Oxalic acid II. 
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Obr.27: Kat 4. Korigované hodnoty δ13C. Modrou priamkou je znázornená reálna hodnota δ13C pre 
štandard Oxalic acid II. 
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Z uvedených grafov vyplýva, že korekciou katód na štandard je možné určovať pomery 

prúdov 12C a 13C iónov s presnosťou na 1 až 1,5 sigma. Tieto hodnoty zodpovedajú relatívnej 

neistote asi 1 – 3 %, zatiaľ čo hodnoty δ13C v rámci neistoty 1 až 1,5 sigma, čo však 

zodpovedá relatívnej neistote v niektorých prípadoch hodnotu presahujúcu 300 %. Taktiež je 

zrejmé, že korigované hodnoty δ13C so vzrastajúcim číslom katódy mierne narastajú, sú 

nadhodnotené. Tento efekt je spôsobený vzrastajúcou dobou medzi jednotlivými meraniami 

kat 3 a kat 4, kat 9, kat 10 a kat 11. Aby sa zabezpečilo čo najpresnejšie meranie, a tým aj 

určenie hodnoty δ13C/pomeru prúdov 13C/12C je nutné merať vzorku štandardu a v zápätí 

neznámu vzorku, poprípade maximálne 3 neznáme vzorky a opäť opakovať meranie 

štandardu. Takáto metóda merania poskytuje možnosť lepšej korekcie na prípadné zmeny 

alebo nestability v urýchľovacom systéme. 

Metóda merania δ13C uhlíkových vzoriek na základe zmien intenzít magnetického poľa 

injekčného a analyzujúceho magnetu sa preukázala byť ako nevhodná a nevyhovujúca. Veľký 

vplyv na meranie, a z toho aj vyplývajúce problémy, pri určovaní pomerov prúdov 12C a 13C 

iónov pochádza z hysterézie magnetov a dlhej stabilizačnej doby (~ 3 min). Zmenou metódy 

merania (injekčný a analyzujúci magnet s nemennou intenzitou magnetického poľa 

a prispôsobenie injektovanej energie 12C a 13C iónov zmenou predurýchľovacieho napätia 

BIAS, prispôsobenie intenzity elektrického poľa ESA a zmena terminálového napätia 

urýchľovača za splnenia podmienky rovnosti pomeru ME/q2 pre 12C a 13C ióny) bolo 

preukázané, že v laboratóriu CENTA na zjednodušenej AMS linke je možné stanovovať 

pomery prúdov 13C/12C iónov s relatívnou neistotou nepresahujúcou 5 % aj neznámych 

vzoriek, avšak je potrebné venovať dostatok času správnemu nastaveniu iónového zdroja 

(potrebný dostatok času na stabilizáciu samotného zdroja ako aj stabilizáciu meraného 

iónového zväzku), iónovej optiky (maximalizovať transmisiu 12C a 13C iónov a zvoliť 

dostatočnú intenzitu iónového zväzku) a v neposlednom rade aj urýchľovaciemu zariadeniu 

ako celku (nastavenie slitov, steererov, magnetov, stabilizácia terminálového napätia). Ako 

nevýhodné sa ukazuje stanovovať pomery δ13C, pretože výsledná relatívna neistota merania 

v niektorých prípadoch presahuje hodnotu až 300 %, čo je pre takýto druh merania a potreby 

laboratória CENTA veľmi nepostačujúce. Z týchto dôvodov je potrebné venovať dostatočné 

množstvo času ďalšiemu zdokonaľovaniu merania pomocou takejto metódy. Tieto merania 

však len naznačujú potenciál merať pomery uhlíkových izotopov laboratóriu CENTA na 

zjednodušenej AMS linke. 



 26

4. Analýza Pu izotopov v morskej vode z pobrežných vôd Japonska 

a v sedimentoch z Baltského mora pomocou AMS na Univerzite v Neapole. 

Prvé miesta odberu vzoriek sa nachádzajú na východnom pobreží Japonska. Na sekvenčné 

zachytávanie plutónia sa päť povrchových vzoriek morskej vody s objemom 8 – 9 litrov 

odobralo vo vzdialenosti asi 90 km východne od pobrežia poškodenej jadrovej elektrárne 

Fukušima Dai-ichi (FNPP1). Miesta odberu blízko poškodenej jadrovej elektrárne (FNPP1) sú 

znázornené na obr. 28. Podrobný postup prípravy vzoriek možno nájsť v [23,24]. 

 

Obr.28: Miesta odberu vzoriek morskej vody v pobrežnej oblasti juhovýchodne od Fukušimskej 
jadrovej elektrárne (FNPP1) [23]. 

 
Obr.29: Miesto odberu vzoriek v Baltskom mori a v oblasti Kurónskej lagúny [25]. 

Druhé miesta odberu vzoriek sú situované v Baltskom mori (obr. 29). Aplikované 

rádioanalytické postupy pri spracovaní vzoriek sú detailne opísané v [24,26]. Ako indikátor 

výťažku počas separačného postupu bol použitý rádioizotop 242Pu. 

Určenie izotopového pomeru 240Pu/239Pu sa v oboch prípadoch (vzorky z Fukušimy a z 

Baltského mora) uskutočnilo v laboratóriu CIRCE (2nd University of Naples) pomocou 
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urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie. Časť Baltských vzoriek sa vyšetrovala aj 

pomocou metódy ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) (SRI, Vilnius). 

Z hľadiska pozadia uránu je AMS systém v CIRCE citlivý na prímes 0,1 fg plutónia, 

pričom pre úspešné meranie je potrebný pomer hmotnosti 238U k pomeru hmotností 239Pu 0,5 · 

10-6 [27]. Plutóniové terčíky boli pripravené s dostatočným množstvom materiálu na účinné 

meranie po dobu 2 až 3 hodín. 

Hoci štúdium zozbieraných fukušimských vzoriek morskej vody stále prebieha, boli 

získané niektoré parciálne výsledky. Detegovaný signál z pripravených fukušimských vzoriek 

pochádza od izotopu 240Pu (obr. 30), čo znamená úspešné zachytávanie plutónia z morskej 

vody. Tieto výsledky predstavujú jedny z prvých meraní koncentrácie plutónia v morskej 

vode po fukušimskej havárii použitím len 10 litrových vzoriek vody. Keďže nebol získaný 

žiadny signál pochádzajúci od 240Pu z ‘blank’ vzorky, možno predpokladať, že sa vzorky 

nekontaminovali prostredníctvom globálneho rádioaktívneho spadu počas ich spracovania. 

Stanovené početnosti 240Pu sú zaťažené neistotou približne 15 %. Izotopový pomer 
240Pu/239Pu je však ešte potrebné vyčísliť, pretože signál pochádzajúci od izotopu 239Pu sa zdá 

byť skreslený, pravdepodobne kvôli neočakávanej prítomnosti uránu v terčovom materiáli 

[27]. 
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Obr. 30: Celkové početnosti od izotopu 240Pu počas meraní pomocou AMS zo vzoriek pobrežných 
vôd Fukušimy, ktoré boli spracované metódou postupného vychytávania.  

Pomer izotopov Pu získaných zo vzoriek sedimentov v Baltskom mori boli stanovené buď 

s ICPMS, alebo pomocou AMS v laboratóriu CIRCE. Presnosť meraní Pu bola lepšia ako ± 4 

% (na úrovni 1σ) a limit detekcie bol 5 mBq/kg. Správnosť a presnosť analýzy boli testované 

pomocou referenčných materiálov IAEA-135, NIST SRM č. 4350B a 4357, ako aj pomocou 

informácií získaných z vnútorného porovnania organizovaného Národným laboratóriom v 

Riso (Dánsko) a „proficiency“ testami organizovanými NPL (National Physical Laboratory – 
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United Kingdom). Namerané priemerné koncentrácie aktivity 239, 240Pu sa pohybovali od 

0,030 ± 0,002 Bq/kg až po 3,03 ± 0,19 Bq/kg so strednou hodnotou 0,44 ± 0,03 Bq/kg v 

Baltskom mori, zatiaľ čo v oblasti Kurónskej lagúny sa Pu aktivity menili od 0,040 ± 0,003 

Bq/kg do 1,35 ± 0,09 Bq/kg so strednou hodnotou 0,26 ± 0,02 Bq/kg. Najnižšie a najvyššie 

hodnoty boli zistené v povrchových sedimentoch Baltského mora na staniciach 1B a R7.  

Izotopový pomer 240Pu/239Pu nameraný vo vzorkách zhromaždených v sledovanej oblasti 

v rokoch 2011 – 2014 bol od 0,158 ± 0,012 do 0,36 ± 0,11 (obr. 31). Distribúcia frekvenčného 

spektra 240Pu/239Pu vykazovala pre sledovanú oblasť najtypickejšiu hodnotu 0,185 (n = 60) 

(obr. 32), ktorá je typická pre globálny rádioaktívny spad, charakteristický pre severnú 

pologuľu. Izotopové pomery 240Pu/239Pu nad 0,20 reprezentujú príspevok od Černobyľa v 

Baltskom mori a v Kurónskej lagúne (obr. 32). 

 

 

Obr. 31: Priestorové rozloženie 239, 240Pu a 240Pu/239Pu v sedimentoch študovanej oblasti [25]. 

Najvyšší príspevok bol nájdený na staniciach nachádzajúcich sa v akumulačnej zóne (CL10) 

Kurónskej lagúny a v úžine Klaipeda (st. 1, 2, 3B ), zatiaľ čo v Baltskom mori bolo zistené 
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najvyššie príspevky na staniciach 4, S1, ktoré sa nachádzali v blízkosti úžiny Klaipeda, 

v sedimentoch pochádzajúcich z úžiny Klaipeda (st 20, 20 A) a v akumulačnej zóne (st. R7). 

Príspevok Pu pochádzajúci z Černobyľa v spodných sedimentoch v Gotlandskej hlbine bol 

pomerne nízky, a to s priemernou hodnotou 1,2 % a najvyššou hodnotou 4,5 % (St ChG1). 

0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Po
če

t v
zo

rie
k

Izotopový pomer 240Pu/239Pu

 Počet vzoriek

 
Obr. 32: Závislosť frekvenčného výskytu vzoriek zhromaždených v rokoch 2011 – 2014 od 
nameraných izotopových pomerov atómov 240Pu/239Pu [25]. 

 

Obr. 33: Priemerné aktivity 239, 240Pu vo vzorkách spodných sedimentoch (1 – Kurónska lagúna a 
úžina Klaipeda, 2 – pobrežná zóna Baltského mora, 3 – Gotlandská hlbina) [25]. 

Na obr. 33 sú porovnané priemerné aktivity 239, 240Pu s hodnotami ∆14C namerané v TOC 

(total organic carbon) separovanom zo sedimentov. ∆14C dáta, namerané pomocou 

urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie [25] jednoznačne dokumentujú únik organického 

uhlíka z potopených chemických zbraní v Gotlandskej hlbine po 2. svetovej vojne. Zvýšené 

koncentrácie 239,240Pu v Gotlandskej hlbine súvisia s prítomnosťou organických frakcií v 

týchto sedimentoch, zatiaľ čo v pobrežných vodách je prevaha sedimentov so zvýšeným 

obsahom pieskov. 



 30

Závery  

Obsahom práce je výskum a vývoj metód urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie 

(AMS) na analýzu dlhožijúcich rádionuklidov (26Al, a izotopov plutónia),  ako aj stabilných 

izotopov vodíka a uhlíka.  

Hlavné výsledky, ktoré boli dosiahnuté v dizertačnej práci možno zosumarizovať 

nasledovne:  

1. Na základe podrobnej analýzy parametrov iónového zdroja MC – SNICS bol 

konštrukčne upravený kolimátor nachádzajúci sa v iónovom zdroji. Z nameraných dát 

po výmene kolimátora vyplýva zvýšenie výkonnosti pri tých istých nastaveniach o 100 

až 150 % aj pri dodržaní odporúčaných nastavení parametrov iónového zdroja 

dodávateľskou firmou NEC (USA).  

2. V programe SRIM boli vykonané simulácie rozprašovania pomocou 5 keV Cs iónov 

dopadajúcich do rôznych hliníkových zlúčenín (AlN, Al2O3, AlF3, Al2(SO4)3), pričom 

program nezohľadňuje tvorbu iónov v iónovom zdroji MC – SNICS. Na základe 

simulácií sa ako vhodné ukázali byť zlúčeniny AlN a Al2O3. Pre rôzne tlaky 

stripovacieho plynu dusíka a rôzne terminálové napätia tandemového urýchľovača boli 

namerané transmisné účinnosti 27Al iónov (pre nábojové stavy od 1+ až do 6+). 

Maximálna parciálna transmisná účinnosť bola pozorovaná pre 27Al3+ ión s hodnotou 

41 % ± 2 % pri tlaku stripovacieho plynu 1,1 Pa a 3 MV terminálovom napätí. 

Maximálna celková transmisia 84% ± 3% pri tlaku 0,6 Pa bola dosiahnutá pri 

urýchľovacom potenciáli 3 MV. Najvyššie ionizačné výťažky boli pozorované pre 

zlúčeniny AlN a Al2O3.  

Ako perspektívna sa javí najmä zlúčenina AlN, ktorá sa dosiaľ v AMS málo 

využívala. Zlúčenina Mg3N2 bola použitá na testovanie a zisťovanie prítomnosti 

izobarických interferencií pochádzajúcich od 26Mg ako 26MgO- a/alebo 26MgN- k 

zodpovedajúcemu injektovanému iónu 26AlO- a/alebo 26AlN-. Bolo zistené, že je 

potrebné ďalšie potlačenie izobarických interferencií od 26Mg. 

3. Dvojstupňovou metódou bolo pripravených niekoľko vzoriek vodíkových izotopov v 

rôznom hmotnostnom pomere D/H (od 10-6 po 1/2). Výsledky merania naznačujú, že s 

kalibráciou vyplývajúcou z analýzy (R2 = 0,994) nameraných údajov je v CENTA 

laboratóriu možné merať aj izotopové pomery D/H neznámych vzoriek na úrovni 

niekoľkých jednotiek ppm.  
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V prípade analýzy stabilných izotopov uhlíka bola metóda merania za pomoci 

konštantnej intenzity magnetického poľa injekčného a analyzujúceho magnetu (a 

prispôsobovanie energie 12C a 13C iónov zmenami v injekčnej energii a terminálového 

napätia urýchľovača, kedy je splnená rovnosť pomeru ME/q2), určená ako 

najvyhovujúcejšia. Relatívna neistota v určovaní pomeru prúdov 13C/12C bola pod 5%. 

4. Určenie izotopového pomeru 240Pu/239Pu vzoriek morskej vody z okolia Fukušimy 

bolo realizované v rámci spolupráce s Fukušimskou univerzitou a s AMS laboratóriom 

CIRCE v Neapole. Parciálne výsledky, vyžadujúce ešte kalibračné merania účinnosti 

separácie plutónia zo vzoriek morskej vody, naznačujú približne 4-násobné prevýšenie 

koncentrácie plutónia v blízkom okolí Fukušimskej jadrovej elektrárne. Tieto 

výsledky predstavujú jedny z prvých meraní koncentrácie plutónia v morskej vode po 

fukušimskej havárii použitím len 10 litrových vzoriek vody. 

Namerané priemerné koncentrácie aktivity 239,240Pu preukázali prítomnosť 

černobyľského plutónia v sedimentoch pobrežných vôd v okolí Litvy, ako aj približne 

10-násobné prevýšenie v Gotlandskej hlbine, ktoré antikoreluje s ∆14C koncentráciami 

v organických zložkách sedimentov. 
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