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VPLYV ZMIEN NIEKTORÝCH METEOROLOGICKÝCH PARAMETROV POČAS
DŇA NA RÁDIOAKTIVITU HORNINOVÉHO PROSTREDIA
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Úvod

Príspevok prezentuje výsledky niekoľkých denných monitorovacích meraní rádioaktivity horninového
a pôdneho prostredia a paralelne aj niekoľkých parametrov atmosferického a pôdneho vzduchu na rôznych
lokalitách.

Metodika meraní

Pod rádioaktivitou horninového a pôdneho prostredia máme na mysli jej zložky bežne merané v
doterajšej geofyzikálnej a geologickej praxi, bez analýzy prítomnosti konkrétnych umelých rádionuklidov.

Boli realizované in situ merania gamaaktivity formou povrchovej (pozemnej) gamaspektrometrie
pomocou scintilačného 256-kanálového gamaspektrometra s priamym stanovením úhrnnej aktivity a
koncentrácií prírodných rádionuklidov 40K, 2 3 8U a 2 3 2Th a formou merania príkonu dávkového ekvivalentu
pomocou dozimetra na báze Geiger-Mullerovho detektora vo výške cca 1 m nad povrchom. Ďalej boli
realizované aj- in situ merania alfaaktivity pôdneho vzduchu formou pôdnej emanometrie pomocou
scintilačného emanometra na báze výmenných Lucasových komôrok s priamym stanovením objemovej aktivity
2 2 2Rn a 2 2 0Rn v hĺbkach 0.8 a 0.2 m.

Paralelne s týmito meraniami boli snímané na lokalite aj teplota, vlhkosť a tlak atmosferického
vzduchu a teplota pôdy v hĺbke 0.8 m, 0.2 m alebo 0.1 m.

Na každej lokalite boli merania realizované na jednom bode s intervalom snímania hodnôt cca 15
minút.

Výsledky meraní a závery

Výhodou výskumu bolo, že sa podarilo uskutočniť merania jednak za určitých "stredných" podmienok
stavu počasia, počas ktorých sa bežne realizujú geofyzikálne merania, ako aj za meteorologický veľmi
premenlivých podmienok. V zhode s mnohý mi literárnymi údajmi [I, 2, 4] možno aj na základe našich
merani potvrdiť tieto závery :

- zmeny meteorologických parametrov v nami pozorovaných amplitúdach a časovom rozsahu sa
prejavili hlavne u povrchových meraní gamaaktiviry a u pôdnej emanometrie v hĺbke 0.2 m, neprejavili sa u
pôdnej emanometrie v hĺbke 0.8 m,

- u pozemnej gamaspektrometrie sa zmeny najviac prejavili v energetickom okne uránu v súvislosti s

registráciou tuhých rozpadových produktov 2 2 2 R n , menej v okne tória,
- z porovnania jednotlivých lokalít vyplýva, že svoj vplyv má aj geografická lokalizácia, geologická

stavba, ako aj geomorfológia okolia miesta merania, posledná najmä vo vzťahu k pohybom vzdušných más
ovplyvňujúcim exhaláciu radónu z horninového a pôdneho prostredia.
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