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Plutonium is the most investigated actinide element in samples of different matrices.  

A complete inventory of its isotopic composition can be obtained by different analytical 

techniques i.e. mass spectrometry for the determination of 239Pu/240Pu isotopic ratio, alpha 

spectrometry for the 238Pu and 239(40)Pu determination, and liquid scintillation counting for the 

determination of 241Pu. To obtain good results, separation of Pu from the matrix as well as 

other actinide elements is necessary. 

In this paper a novel clean-up procedure for the determination of Pu and, consequently, 

Am in environmental samples analysed by alpha spectrometry is presented. The method is 

based on the purification of the samples from different standard matrices (sediments etc.) and 

separation of Pu and Am by using three different chromatographic columns and two different 

eluents. The eluted fractions are collected at different times, and are checked for pureness by 

alpha spectrometry. This procedure, discussed in terms of analytical figures of merit, has been 
validated with certified reference materials and compared with the classical routine methods 

for alpha source preparation. 

« « « 

Pluton jest najczęściej mierzonym pierwiastkiem transuranowym w próbkach charaktery-

zujących się różnym składem. Kompletne oznaczenia składu izotopowego plutonu można 

wykonać za pomocą różnorodnych technik analitycznych – wykorzystując spektrometrię 

masową do oznaczania stosunku izotopowego 239Pu/240Pu, spektrometrię alfa dla oznaczania 
238Pu oraz 239(240)Pu, czy technikę ciekłych scyntylatorów w pomiarach 241Pu. Aby jednak 

uzyskać dobre wyniki w którejkolwiek z tych metod, konieczne jest wydzielenie plutonu  

z matrycy próbki oraz oddzielenie go od innych aktynowców. 

W pracy przedstawiono nową procedurę oczyszczania próbek środowiskowych przy 

oznaczaniu Pu a następnie Am za pomocą spektrometrii alfa. Metoda oparta jest na wydziela-

niu Pu i Am z próbek, charakteryzujących się typowymi matrycami (np. osady), a następnie 

rozdzielaniu tych izotopów z wykorzystaniem trzech różnych kolumn chromatograficznych  

i dwóch różnych eluatów. Frakcje eluatów są zbierane w różnym czasie, a ich czystość jest 
badana za pomocą spektrometrii alfa. Dla procedury tej została przeprowadzona walidacji  

z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów referencyjnych, jak również wykonano 

porównania z klasycznymi metodami, stosowanymi w preparatyce próbek alfa promienio- 

twórczych. 


