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PRÍRODNÁ A UMELÁ RÁDIOAKTIVITA VEĽKEJ BRATISLAVY

J. Lane

SK98K0103
1. Úvod

V roku 1991 boli realizované v oblasti Veľkej Bratislavy letecké merania žiarenia gama (stanovenie
koncentrácie K, U, Th a plošnej aktivity 134Cs a 137Cs).

Z hľadiska hodnotenia kvality životného prostredia sú získané údaje o koncentráciách prírodných
umelých rádionuklidov v povrchovej vrstve zemského povrchu významne pre hodnotenie radiačnej záťaže
obyvateľstva. Partikulárne príspevky (K +U+Th a 137Cs + 13<1Cs) k radiačnej záťaži, vyjadrené vo forme príkonu
dávkového ekvivalentu, umožňujú posúdiť príspevok externého žiarenia z prírodnej rádioaktivity a príspevok z
umelej rádioaktivity, danej hlavne depozitom z havárie jadrovej elektrárne v Černobyle a tzv. globálnym
spádom zo skúšok jadrových zbraní v atmosfére.

Sumárny príkon dávkového ekvivalentu od zemského povrchu je možné porovnať s celkovým
príkonom interného ožiarenia človeka (v našich podmienkach priemerne 100 nSv/hod.). Toto posúdenie
radiačnej kvality životného prostredia bolo hlavným cieľom predmetného leteckého prieskumu.

Výsledky leteckého merania žiarenia gama sú prezentované vo forme máp izolínií koncentrácie
prírodných rádioaktívnych prvkov (K, U, Th) i umelých rádionuklidov (137Cs, 134Cs). Zo získaných údajov sú
vypočítané mapy dávkového príkonu žiarenia gama vo vzduchu, príkonu dávkového ekvivalentu a mapa
podielu príkonu dávkového ekvivalentu z prírodných prvkov K, U, Th.

2. Prírodná rádioaktivita v oblasti Veľkej Bratislavy

Prírodná rádioaktivita je vyvolaná kozmickým žiarením a prírodnou rádioaktivitou hornín, hydrosféry
a atmosférj'. Miestna úroveň radiácie je významne ovplyvnená rádioaktivitou hornín, na ktorej sa podstatne
podieľajú rádioaktívne prvky K, U a Th.

Z geologického hľadiska zasiahli letecké merania jv. časť Malých Karpát, tvorenou hlavne variskými
granitoidmi a v podhorí neogénnymi a kvartérnymi sedimentami.

V mape izolínií obsahov K sa variské granitoidy (1,5-2,25 % K) výrazne líšia od okolitých sedimentov
(0,75-1,25 % K) i od telies amfibolitov (0,75-1,0 % K). Výrazné zníženie hodnôt koncentrácie K je viditeľné na
Dunaji a ostatných väčších vodných plochách (až do 0,25 %), na ktorých dochádza k väčšej absorpcii žiarenia
gama.

Obsah U sa pohybuje v intervale 1-5 ppm a nerozlišuje jednotlivé horninové typy v danej oblasti. Skôr
je viditeľný výskyt vyšších hodnôt (4-5 ppm) v zastavanej a priemyselnej časti Bratisláv)'.

Koncentrácie Th dosahujú hodnôt 2-8 ppm, taktiež bez možnosti jasného rozlíšenia prítomných
horninových typov. Relatnue najvyššie obsahy Th (6-8 ppm) sú v priestore granitoidov Malých Karpát, ale
hodnoty koncentrácie Th okolo 6 ppm sa nachádzajú i v oblasti mladých kvartérnych a neogénnych
sedimentov. Telieska amfibolitov v granitoidoch vykazujú nižšie obsahy Th, ohraničené hodnotou 4 ppm.
Nízkymi hodnotami koncentrácie Th sa vyznačujú i vodné plochy (2-4 ppm), tiež z dôvodov absorpcie žiarenia
gama.

Celkovo možno povedať, že prírodná rádioaktivita hornín v oblasti Veľkej Bratisla\y, zvlášť pre
extrémne nízke hodnôt)' obsahu Th, nedosahuje ani priemerných hodnôt rádioaktivity zemskej kôry.

3. Kontaminácia oblasti Veľkej Bratislavy umelými rádionuklidmi cčzia

Veľkoplošná kontaminácia zemského povrchu umelými rádionuklidmi je spôsobená spádom z
atmosféry. Zdrojom sú v menšej miere výpuste z jadrových zariadení a hlavne tzv. globálny spád zo skúšok
jadrových zbraní v atmosfére. V r. 1986 došlo k významnému príspevku z havárie jadrovej elektrárne v
Černobyle, ktorý u nás tvorí podstatnú zložku deponovanej aktivity. Kým kontaminácia z globálneho spádu má
veľkoplošné homogénnu distribúciu, lak "černobyľská" kontaminácia môže mať regionálne, či úzko lokálne
značne rozdielnu distribúciu. Významné lokálne zvýšenia "černobyľskej" kontaminácie boli spôsobené
vymývaním aktivity z kontaminovaných vzdušných hmôt zrážkami. Plošné i hĺbkové prerozdelenie obsahu
malých rádionuklidov v povrchovej vrstve pôdy tiež podlieha /.menám v závislosti na prirodzených procesoch
migrácie a v závislosti na spôsobe využitia pôd (obrábané resp. neobrábané plochy).
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V súčasnosti mcralcľné umclč gama-nuklidy sú i/otopy 137Cs a '"""C. Kratšie žijúci n " C (polčas
rozpadu T 1/2 2 roky) pochádza len z "černobyľského" spádu a 1 3 7Cs (T 1/2 30 rokov) je súčasťou lak
globálneho i "čcrnobyľskčho" depozitu. Pre posúdenie dlhodobých, tak obávaných následkov havárie v
Černobyle na zdravie obyvateľstva, je prelo nutné poznať veľkoplošnú distribúciu hlavne l 3 7Cs, pretože
aktivita l 3 7Cs sa rozpadom relatívne rýchlo znižuje a aj pôvodne bola na nižšej úrovni.

Pri hodnotení kontaminácie územia Veľkej Bratislavy izotopmi Cs vychádzame z doložených máp
plošnej aktivity (kBq/m2) - príl. 1-4 a 1-5. Je možno konštatovať, že úroveň kontaminácie 137Cs je veľmi nízka.
Plošná aktivita dosahuje hodnôt max. 10,0 kBq/m2 (oblasť Slovnaftu, sz. od Jaroviec).

Z hľadiska plošnej distribúcie umelých i prírodných rádionuklidov sme zo zmeranej plochy vybrali 7
oblastí. Výsledky sú uvedené v tabuľke X-l. Plošné aktivity 137Cs sú v rozmedzí 2 až 10 kBq/m2 a u 1 3 4Cs 1 až
2,5 kBq/m2. Je možné identifikovať mierne zvýšenie kontaminácie v oblasti Malých Karpát - hlavne na jz., j . ,
jv. svahoch (Slavín - Horský park, vinohrady - hlavne nad Račou). Odpovedá to smeru prúdenia
kontaminovaných vzdušných hmôt z Černobyľu (30.4.1986 zo SZ; 5.5.1986 z JV; 8.5.1986 z J, kde tieto svahy
mohli spôsobiť výraznejší výpadok aktivity. Ďalšie zvýšená oblasť je v oblasti Dunaj - Slovnaft, kde areál
Slovnaftu je v meranej oblasti najvýraznejším maximom ( l37Cs: 5-10 kBq/m2). Ostatné oblasti, hlavne polia, sú
charakterizované rovnomernými nízkymi hodnotami 137Cs: 2-3 kBq/in2). čo je pozitívne zistenie. To isté platí
pre mesto, okrem centra, ktoré prilieha k j . svahom Malých Karpát.

Súhrnne môžeme hodnotiť kontamináciu povrchu meraného územia izotopmi Cs ako nízku a relatívne
rovnomernú. Táto kontaminácia je spôsobená dominantne depozíciou z havárie jadrovej elektrárne Černobyľ v
r. 1986, Určujúcim je izotop 1 3 7Cs (T 1/2 30 rokov). Aktivita 134Cs (T 1/2 2 rok}') klesá rozpadom rýchlejšie a z
dlhodobého hľadiska je neurčujúca.

4. Rádiohygienická analýza výsledkov leteckého mapovania

Pri hodnoteni rádioekologických parametrov životného prostredia je značne zavádzajúce používať
hodnoty obsahu rádioaktívnych látok v jednotlivých zložkách. Preto je nutné tieto prepočítať na veličiny,
odrážajúce biologický účinok na organizmus. Človek žije v prostredí ionizujúceho žiarenia, pochádzajúceho tak
z prírodných, ako aj umelých zdrojov. K ožiareniu dochádza z externých zdrojov (kozmické žiarenie, žiarenie z
rádionuklidov v okolí, medicínske aplikácie), ako aj interných zdrojov (rádionuklidy, ktoré sa dostali do tela
ingesciou a inhaláciou).
Jednotiacou veličinou rádiologických následkov na celý organizmus človeka je individuálny efektívny dávkový
ekvivalent (IDE) - jednotkou je Sievert (Sv). Účinok jednotlivých zdrojov (i jednotlivých rádionuklidov) má
sumačný charakter. Zdravotná ujma vychádza z postulátu priamej úmernosti na JDE.

Rádionuklidy, obsiahnuté v zemskom povrchu, vplývajú na človeka externým ožiarením počas
pobývania na danej ploche a interným ožiarením pri vniku do tela ingesciou (potravinové reťazce, voda) alebo
inhaláciou (prašnosť). V našom prípade je najjednoduchšie vyhodnotiť externé ožiarenie, pričom zavádzame
pojem príkonu dávkového ekvivalentu DE (Sv/hod), pretože rôzny jedinec podľa životných zvyklosti môže
pobývať na danom mieste rôznu dobu.

Veličina dávkový príkon vo vzduchu (Gy/hod) sa vzťahuje k hodnote, na ktorú sú ciachované
dozimetrické prístroje a je uvažovaná v efektívnej výške 1 m nad povrchom zeme (vzhľadom k človeku).
Zhodnotiť interné ožiarenie je už zložitejšie, pretože je nutné poznať prenos rádionuklidov' cez potravinové
reťazce. Príspevok z inhalácie rádionuklidov uvoľnených z povrchu do ovzdušia je bežne zanedbateľný (okrem
radónu).

Podľa štandardných vzťahov bola spracovaná mapa dávkového príkonu vo vzduchu 1 m nad povrchom
v nGy/hod. a mapa príkonu individuálneho efektívneho dávkového ekvivalentu DE v nSv/hod. z externého
ožiarenia. Pre posúdenie príspevkov z prírodných zdrojov ("°K. U-rad, Th-rad) a umelých zdrojov (137Cs, 134Cs)
podľa jednotlivých oblastí je uvedená v tabuľke X-l spoločne s koncentračnými charakteristikami.

Z hľadiska sumárnej úrovne externého ožiarenia zo zemského povrchu (mapa DE) hodnotíme meranú
oblasť za relatívne rovnomernú, v rozsahu 10-100 nSv/hod. Poznamenávame, že celková priemerná úroveň
príkonu externého ožiarenia človeka (včítane kozmického 40-50 nSv/hod.) v našich podmienkach je 100
nSv/hod.

Najvyššie hodnoty 90-100 nSv/hod. sa vyskytujú v oblasti Slovnaftu a na J, JV svahoch Malých Karpát
absolútne maximum vo vinohradoch nad Račou.

5. Záver

Z výsledkov lclcckého mapovania radiačnej situácie v bratislavskom regióne môžeme konštatovať
nasledujúce závery:

Z hľadiska obsahu prírodných rádionuklidov v povrchovej vrstve je oblasť charakterizovaná skôr
podpriemernými hodnolami s relatívne rovnomernou plošnou distribúciou. Obsah draslíka je v rozsahu 0,75-
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2,5% s vyššími hodnotami v oblasti Malých Karpát (1-2,5 %) ČI maximom na vinohradníckych J V svahoch (nad
Račou 2,5 %). Obsah lória je v rozsahu 4-8 ppm a uránu 2-4 ppm a uránu 2-4 ppm (maximum Slovnaft 3-5
ppm).

Kontamináciu územia umelými rádionuklidmi cčzia je možno charakterizovať tiež ako nízku a
relatívne rovnomernú. Plošná aktivita l 1 7Cs (polčas rozpadu T 1/2 30 rokov) je v rozmedzí 2-10 kBq/m2).
Oblasť mierneho zvýšenia 4-8 kBq/m2) vychádza v páse od v. pozdĺž Dunaja (lužné lesy), cez Slovnaft
(maximum 5-10 kBq/m2), centrum mesta, naj . a jv. svahy Malých Karpát a zahrňuje aj celé centrum Malých
Karpát. Deponovaná aktivita 137Cs pochádza z tzv. globálneho spádu a dominantne z "čcrnobyľskčho" spádu v
r. 1986. Plošná aktivita 134Cs (T 1/2 roky), pochádzajúca čistc z "černobyľského" spádu, je nízka, v rozsahu 1-
2,5 kBq/m2. Plošné rozloženie prirodzene sleduje rozloženie l37Cs. Nízka meraná aktivita vyplýva už z pôvodne
nižšej úrovne v r. 1986 a z rýchlejšieho rozpadu. Hodnoty 1 kBq/m2 sú však už na úrovni merateľnosti leteckou
technikou a sú zaťažené značnou chybou.

Pole príkonu individuálneho dávkového efektívneho ekvivalentu z externého žiarenia zemského
povrchu je v rozsahu 40-100 nSv/hod., s podielom príkonu od 40K, U-radu, Th-radu-Pp (K, U, Th) v rozsahu
60-90 ". Maximá (70-90 nSv/hod.) sú v oblasti Slovnaftu a naj., i jv. svahoch Karpát - absolútne maximum na
vinohradníckych svahoch nad Račou (80-100 nSv/hod.). Bežné hodnoty na poliach a v meste mimo centra sú
nízke v rozsahu 40-60 nSv/hod. Stredná úroveň Pp (K, U, Th), t.j. podielu príkonu externého ožiarenia z
prírodných nuklidov je 80 %. V páse zvýšených hodnôt umelých nuklidov je ich príspevok Pu = 20-30 %, s
absolútnym maximom v oblasti Slovnaftu (35 %). Príspevok nuklidov Cs v oblasti nízkych hodnôt DE je Pu =
10-20 %. S časom sa bude príspevok umelých nuklidov znižovať v súvislosti s rozpadom 134Cs a izotop 137Cs
bude určujúcim.

Z rádiohygienického hľadiska, t.j. z pohľadu vplyvu na obyvateľstvo cestou externého a interného
(ingescia) ožiarenia môžeme konštatovať len bežné úrovne hodnôt individuálnych efektívnych dávkových
ekvivalentov, pričom príspevok prírodných rádionuklidov je dominujúci. Príspevok externej zložky je 40-100
nSv/hod. (0,1-0,3 nSv za rok). Úväzok internej zložky z 137Cs je pre všetky vekové kategórie obyvateľstva pod
úrovňou zanedbateľného rizika 0,01 mSv. poznamenávame, že úplný ročný efektívny dávkový ekvivalent pre
priemerného jedinca je 2 mSv.

Celkove môžeme zmapovanú oblasť z pohľadu meraných a odvodených rádioekologických parametrov
hodnotiť v rámci SR za podpriemernú a z rádiohygienického aspektu za plne nezávadnú. Poznamenávame, že
uvedené hodnotenie nemožno vztiahnuť k tzv. radónovému riziku, ktoré je podmienené hlbšími geologickými
štruktúrami a stavebným materiálom.

Bratislava - analýza výsledkov leteckého merania radiačnej situácie 199C

Oblasť
P

LSlovnaft

n.
JZ svah Mal.Kar.vinohrady-hlavne
nad Kačou
TTT

m.
Slavin-Hors.park(Dunaj-Sláv.

DE
íKK,U,Th)

70-90
65-75

70-100
70-80

70-90
75-85

údolie-Bmenská ul.2
-mesto)
rV.CentnimMal.Karpát
V.Bratislava-
ccntrum
VLBran'slaYa-
-mimo centra
VILPolia-vých.

50-70
70-80
70-80
70-75
40-60
80-85
50-60
80-85

C(K)
Pp(U)

0,75
13

1,5-2,5

1,25-1,5
24

1-1,5
29

1-1.25
24
1

27
1-1,5

27

C(U)
Pp(U)

3-5
37

2

3-4
27

2
16
3-4
32

2-3
33
2
23

C(Th)
PpfTh)

4
15

4-8
26

6
20

4-8
33
4
16
4
22
6
34

Pp(K,U,Th)

65

71

78

72

82

84

-1991

C(137Cs)
Pu(137

5-10
21

5-7
13

4-8
16

4-5
12
4-7
16

2-3
9
2-3
7
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