
 

 

 
  



 

 

 

  



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

TEMATICKÉ OBLASTI 

1. Rádioenvironmentalistika a mierové využitie jadrovej energie 

2. Radiačná ochrana a radónová problematika 

3. Environmentálne inžinierstvo a lyzimetrický výskum 

Workshop: Praktické aplikácie monitorovania ekosystémov 

4. Environmentálna fyzik, obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia 

 

ORGÁNY KONFERENCIE 

 

Odborný garant  prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. 

 

Vedecký výbor prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. - predseda 
 prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - podpredseda 

 RNDr. Helena Cabáneková, PhD. 

 doc. RNDr. Karol Holý, CSc. 

 doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. 

 doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD. 

 RNDr. Ivan Matušek 

 prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. 

 

Organizačný výbor doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. - predseda 
 RNDr. Bianka Horváthová - tajomník 

 Ing. Zuzana Bednáriková 

 doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. 

 RNDr. Monika Műllerová, PhD. 

 RNDr. Veronika Silliková 

 Mária Šoková 

 Mgr. Martin Valica, PhD. 
 

Recenzenti   Členovia Vedeckého výboru 

 

Organizátor konferencie Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Katedra jadrovej chémie 
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Vážení hostia, kolegyne, kolegovia, priatelia, 
 

Uplynul celý rok od nášho predchádzajúceho spoločného stretnutia, kedy ste v závere 

konferencie schválili formát konferencie, i k miestu konania neboli zásadné pripomienky. Na 

základe Vašich návrhov a podnetov Organizačný výbor v spojení  

s  Vedeckým výborom rozhodol, že jubilejný XX. ročník bude opäť prebiehať v Banskej 

Štiavnici v Hoteli Grand Matej. 

Pokračujeme v tradíciách založených profesorom Jánom Chrapanom, ktorý  

pred 22 rokmi inicioval vznik tohto pravidelného stretávania sa odborníkov z praxe, študentov 

a ich pedagógov, aby si vymieňali svoje názory a poznatky v oblasti využívania ionizujúceho 

žiarenia v rôznych oblastiach vedy, techniky a praxe.  

Už na predchádzajúcej XIX. ŠD konferencii sa konal Workshop v rámci sekcie 

Environmentálne inžinierstvo a lyzimetrický výskum: Praktické aplikácie monitorovania 

ekosystémov. Keďže sa to osvedčilo, pokračujeme v tejto tematike aj v tomto roku. 

Okrem toho sme na základe návrhu docenta Karola Holého v tomto ročníku zorganizovali aj 

novú sekciu Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia. Dúfame, 

že Vás v rámci Štiavnických dní osloví aj táto téma.  

           V snahe podporiť účasť študentov na konferencii sme vytvorili samostatnú časť – 

vyhlásenie 2 súťaží:   

1) Pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (Cena Slovenskej 

nukleárnej spoločnosti), 

2) Pre študentov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania (Cena prof. RNDr. Jána 

Chrapana, DrSc.).  

Na predchádzajúcom stretnutí nám študenti Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta 

Banská Štiavnica úspešne predviedli svoje umenie. Chceme pokračovať v prieniku vedy 

a umenia výstavou umeleckej tvorby “Doctrina rem – teória záujmu.“ Bola inšpirovaná 

mikroštruktúrou sveta (Jakub Matušek, Róbert Ferko, Jakub Vypuštík, Maroš Seidmann), na 

ktorej nás so svojim umením oboznámia študenti slovenských a českých umeleckých škôl, na 

ktoré vás srdečne pozývam. 

Dovoľte mi, aby som na tomto mieste vyjadril vďaku všetkým členom Vedeckého 

i Organizačného výboru za ich aktívnu účasť pri príprave tohto jubilejného ročníka. Možno 

poniektorých účastníkov prekvapilo, keď sme im vracali ich príspevky, ale spomedzi takého 

množstva sme museli vybrať tie najinovatívnejšie a najprijateľnejšie. Súčasne oceňujem 

recenznú činnosť všetkých členov Vedeckého výboru a ďakujem im za ich prácu. 

Verím, že odborný i sprievodný program nášho stretnutia budú mať úspech a naplnia 

vaše očakávania. 

 

Jozef Kuruc 
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Dear guests, colleagues, friends, 
 

A whole year has passed since our previous meeting, when you approved the conference 

format at the end of the conference, and there were no major comments about the venue. 

Based on your suggestions, the Organizing Committee in conjunction with the Scientific 

Committee decided that the jubilee 20th meeting will again take place in Banská Štiavnica in 

Hotel Grand Matej. 

We continue in the traditions established by Professor Ján Chrapan, who initiated this regular 

meeting of practitioners, students and their teachers 22 years ago to exchange their ideas, 

opinions and knowledge on the use of ionizing radiation in various fields of science, 

technology and practice. 

At the previous 19th Štiavnica Days conference a Workshop within the Environmental 

Engineering and Lysimetry Research: Practical Applications of Ecosystem Monitoring was 

held. As this has proved its worth, we are continuing in this field this year too. 

In addition, we organized a new section of Environmental Physics, Renewable Energy and 

Nuclear Energy, based on a proposal by Associate Professor Karel Holý. We hope that this 

theme will also address you during the Štiavnica Days. 

In order to encourage students to participate in the conference, we have created a separate 

section - announcement of 2 competitions: 

1) For students of 1st and 2nd level of higher education (Slovak Nuclear Society Award), 

2) For students of 3rd degree of higher education (Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. Award). 

At the previous meeting, students of the Ján Albrecht Music and Art Academy Banská 

Štiavnica successfully presented their art. We want to continue in the intersection of science 

and art with the exhibition of Artistic creation “Doctrina rem - theory of interest”. It was 

inspired with the microstructure of the world (Jakub Matušek, Róbert Ferko, Jakub Vypuštík, 

Maroš Seidmann), where students of Slovak and Czech art schools will acquaint us with their 

art, to which I cordially invite you. 

Let me express my thanks to all members of the Scientific and Organizing Committee for 

their active participation in the preparation of this jubilee year. Maybe some of the 

participants were surprised when we returned their contributions, but we had to choose the 

most innovative and acceptable among them. At the same time, I appreciate the review 

activity of all members of the Scientific Committee and I thank them for their work.  

I believe that the professional and accompanying program of our conference will succeed and 

meet your expectations. 

 

 

 

Jozef Kuruc 
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Program Medzinárodnej konferencie  

XX. Štiavnické dni 2019 
01.10. - 03.10.2019 

Banská Štiavnica, Hotel Grand Matej 

 

UTOROK 01.10.2019 
11:00 – 14:30 Príchod a registrácia účastníkov konferencie, organizačné pokyny 

14:00 – 14:30 Zasadanie členov Vedeckého výboru 

15:00 – 15:30 ZAHÁJENIE KONFERENCIE - Reštaurácia 

15:30 – 17:30 PLENÁRNE PREDNÁŠKY  - Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Mátel 

17:30 – 17:45 Prestávka – občerstvenie, káva 

17:45 – 19:00 Vernisáž výstavy umeleckej tvorby“ Doctrina rem – teória záujmu“ 

inšpirovaná mikroštruktúrou sveta - Veľký salónik 

19:00   Spoločenský večer – Reštaurácia 

         

STREDA 02.10.2019 
08:00 – 09:30 Raňajky (pre účastníkov konferencie ubytovaných v hoteli Grand Matej) 

10:00 – 11:15 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV 2. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA - Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Šmajda 

11:15 – 11:30 Prestávka – občerstvenie, káva 

11:30 – 12:00 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV 3. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA - Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Hobst - I. časť 

12:00 – 14:00 Obed (individuálne) 

14:00 – 15:00 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV 3. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA - Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Hobst - II. časť 

15:00 – 15:15 Prestávka – občerstvenie, káva 

15:15 – 16:00 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV 3. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA - Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Hobst - III. časť 

16:00 – 16:15 Prestávka – občerstvenie, káva 

16:15 – 17:00 POSTEROVÁ SEKCIA - Malý salónik 
 predsedajúca dr. Cabáneková 

16:15 – 17:00 ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA, OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 

A JADROVÁ ENERGIA - Reštaurácia 

 predsedajúci doc. Holý 

18:00 – 21:00 Exkurzia – Posedenie a ochutnávka v pivovare Erb (pre prihlásených 

záujemcov) 

20:00– 00:00 Diskusný večer - Reštaurácia  
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ŠTVRTOK 03.10.2019 
08:00 – 09:30 Raňajky pre účastníkov konferencie ubytovaných v hoteli Grand Matej 

10:00 – 11:00 RÁDIOENVIRONMENTALISTIKA A MIEROVÉ VYUŽITIE 

JADROVEJ ENERGIE - Veľký salónik 
 predsedajúci doc. Lesný 

11:00 – 11:15 Prestávka – občerstvenie, káva 

11:15 – 12:00 WORKSHOP: PRAKTICKÉ APLIKÁCIE MONITOROVANIA 

EKOSYSTÉMOV - Veľký salónik 
 predsedajúci doc. Horník, dr. Matušek 

10:00 – 12:00 RADIAČNÁ OCHRANA A RADÓNOVÁ PROBLEMATIKA - 
Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Šmajda, dr. Cabáneková 

DO 10:00 Odubytovanie z Hotela Grand Matej (Batožina - Malý salónik) 

12:00 Zasadanie hodnotiacej komisie – vyhodnotenie súťaží študentov - Malý salónik 

12:15 – 12:30 Vyhlásenie víťazov študentských súťaží o najlepšie práce - Reštaurácia 

12:30 – 14:00 Obed (individuálne) 

14:00 – 16:00 Diskusia – Záver konferencie 
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UTOROK 01.10.2019 

15:30 – 17:30    PLENÁRNE PREDNÁŠKY - Reštaurácia 

 predsedajúci prof. Mátel  

 

15:30 – 16:00 Jozef Labuda Banská Štiavnica a baníctvo z pohľadu archeológie 

16:00 – 16:30 Dušan Vaňa Analýza pomocou iónových zväzkov pre životné 

prostredie na MTF STU 

16:30 – 17:00 Martina Dubničková Rádiologické ukazovatele vo vodách v Slovenskej 

republike 

17:00 – 17:30 Václava Havlová Výsledky R+D podpory pro český program vývoje 

hlubinného úložište 

 

STREDA 02.10.2019 

10:00 – 11:15 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV  
2. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA - Reštaurácia 

 predsedajúci prof. Šmajda 

 

 
10:00 – 10:15 Alžbeta Brisudová Mapy radónového potenciálu pôd a ich využitie  

pre vyhľadávanie domov so zvýšenými 

objemovými aktivitami radónu 

10:15 – 10:30 Veronika Durdyová Stanovenie 
107

Pd pomocou sorbentu molekulárneho 

rozpoznávania AnaLig Pd 

10:30 – 10:45 Natália Gašparová Stanovenie ortuti neutrónovou aktivačnou analýzou 

10.45 – 11:00 Marek Kudláč Stanovenie 
228

Ra vo vodách 

11:00 – 11:15 Peter Sekely Koncentrovanie vybraných rádionuklidov s 

fixáciou  

do geopolymérnej matrice 

 

11:30 – 12:00 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV  

3. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA – Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Hobst - I. časť 

 
11:30 – 11:45 Vanda Adamcová Hodnotenie príjmu a distribúcie Co v pletivách 

rastlín pomocou pozitrónovej emisnej tomografie 

11:45 – 12:00 Andrea Hamárová Chitosan sieťovaný s EDTA a glutaraldehydom  

ako adsorbent využiteľný pri odstraňovaní 

technécia z odpadových vôd 
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14:00 – 15:00 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV  

3. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA - Reštaurácia 

 predsedajúci prof. Hobst - II. časť 

 
14:00 – 14:15 Jakub Kvasniak Stanovenie prvkov v potravinách  

a biopotravinách s využitím pokročilých 
PIXE/PIGE techník 

14:15 – 14:30 Michaela Matulová Štúdium sorpcie dominantných špécii selénu na 

goethit ako modelový systém pre dlhožijúci 

rádioizotop selénu 

14:30 – 14:45 Branislav Stríbrnský Použitie rádioaktívneho indikátora 
99m

Tc na 

meranie prietoku 

14:45 – 15:00 Terézia Eckertová Emanácia radónu z pôd 

 

STREDA 02.10.2019 

15:15 – 16:00 PREDNÁŠKY ŠTUDENTOV 3. STUPŇA VŠ ŠTÚDIA - 

Reštaurácia 

 predsedajúci prof. Hobst - III. časť 

 
15:15 – 15:30 Markus Helej Vplyv meteorologických podmienok na 

koncentráciu radónu a jeho rozpadových produktov 

v atmosfére 

15:30 – 15:45 Richard Cimerman Environmentálne aplikácie elektrických výbojov  

a plazmy 

15:45 – 16:00 Daniel Jakubčin Biomedicínske aplikácie studenej plazmy  

a jej účinky na biomolekuly  
 

 

16:15 – 17:00 POSTEROVÁ SEKCIA - Malý salónik 

 predsedajúca dr. Cabáneková 

 
Terézia Melicherová Dokončenie modernizácie radiačnej monitorovacej siete SHMÚ 

Miloš Doktor Radón v pitných vodách 

Veronika Silliková Porovnanie sľubných sorbentov na separáciu 
137

Cs 

Branislav Kandra Verifikácia modelovanej aktuálnej evapotranspirácie pomocou 

lyzimetra 

Lúcia Sinka Mitigation of salt stress caused by secondary salinization 

Dušan Galanda Redukcia obsahu alfa rádionuklidov vo vodných ekosystémoch 

pomocou mikroriasy Chlamydomonas reinhardtii 

Katarína Kučerová Využitie izotopovo označených zlúčenín v lyzimetrickom výskume 

Václava Havlová Using radioactive tracers for studying contaminant migration: a 

unique tracer test in Czech crystalline rock conditions 

Václava Havlová NPP severe accident waste treatment: Influence of Irradiation on 

Sorbent Properties 

Peter Cepuder Lysimeter Research Group 

 

 

 

 

 

 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

13 

 

STREDA 02.10.2019 

 

16:15 – 17:00 SEKCIA – ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA, 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE A JADROVÁ 

ENERGIA - Reštaurácia 

 predsedajúci doc. Holý 

 
16:15 – 16:30 Karol Holý Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna 

fyzika 

 – študijný program na FMFI UK 

16:30 – 16:45 Juraj Novák Obnoviteľné zdroje energie v energetickej politike 

16:45 – 17:00 Marcela Morvová Vertikálna veterná ružica použiteľná pre 

nízkoveterné oblasti 

 

ŠTVRTOK 03.10.2019 

 
10:00 – 11:00 RÁDIOENVIRONMENTALISTIKA A MIEROVÉ VYUŽITIE 

JADROVEJ ENERGIE - Veľký salónik 
 predsedajúci doc. Lesný 

 
10:00 – 10:15 Katarína Beňová Zmeny v gastrointestinálnom trakte po ožiarení 

u bezstavovcov v porovnaní so stavovcami 
10:15 – 10:30 Martina Galdíková Poškodenie DNA po ionizujúcom žiarení 
10:30 – 10:45 Leonard Hobst Využívaní rentgenografie v různych oblastech 

lidské činnosti  
10:45 – 11:00 Michaela Špalková Potenciálne pozitívne účinky ionizujúceho 

žiarenia  
na bezstavovce 

 

 
11:15 – 12:00 WORKSHOP: PRAKTICKÉ APLIKÁCIE 

MONITOROVANIA EKOSYSTÉMOV - Veľký salónik 
 predsedajúci doc. Horník, dr. Matušek 

 

 
11:15 – 11:30 Peter Fabo Rozličné prístupy v detekcii hydrometeorov 

v prízemnej vrstve atmosféry s dôrazom na 
pasívne sledovanie rádiových signálov bázových 
staníc mobilných operátorov 

11:30 – 11:45 Miroslav Horník Odstraňovanie Cd a Zn z vodných roztokov 
použitím mŕtvej a živej biomasy Euglena gracilis: 
rádiometrická štúdia 

11:45 – 12:00 Peter Cepuder Lysimeter Research Group 
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10:00 – 12:00 RADIAČNÁ OCHRANA A RADÓNOVÁ PROBLEMATIKA - 
Reštaurácia 
 predsedajúci prof. Šmajda, dr. Cabáneková 

 
10:00 – 10:15 Helena Cabáneková Skríning radónu v pobytových priestoroch SR 

a radiačná záťaž obyvateľstva 
10:15 – 10:30 Martina Dubničková Činnosť radiačnej monitorovacej siete 

v Slovenskej republike 
10:30 – 10:45 Jana Hudzietová Možnosti pro odhad ozáření konečků prstů 

pracovníků v nukleární medicíně  
10:45 – 11:00 Monika Műllerová Variabilita radónu v prameňoch Malých Karpát 
11:15 – 11:30 Beňadik Šmajda Ionizujúce žiarenie ako limitujúci faktor 

kozmických letov 
11:30 – 11:45 Július Plško Pozaďová aktivita trícia v podzemných vodách v 

oblasti 
jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice 
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 Program of the International Conference  

20th Štiavnica day 2019 
01.10. - 03.10.2019 

Banská Štiavnica, Hotel Grand Matej 

 

 

 

TUESDAY 01.10.2019 
11:00 – 14:30 Arrival and registration of conference participants, organizational 

instructions 
14:00 – 14:30 Meeting of the members of the Scientific Committee 
15:00 – 15:30 OPENING OF THE CONFERENCE - Restaurant 
15:30 – 17:30 PLENARY SESSION  - Restaurant 

 chair:  prof. Mátel 

17:30 – 17:45 Coffee break 
17:45 – 19:00 Opening of the exhibition of artistic creation “ Doctrina rem – theory 

of interest“ inspired by the microstructure of the world - Large lounge 
19:00   Gala dinner – Restaurant 
         

WEDNESDAY 02.10.2019 
08:00 – 09:30 Breakfast (for conference participants staying at the Grand Matej Hotel) 
10:00 – 11:15 PRESENTATION OF STUDENTS 2nd DEGREE OF STUDIES - Restaurant 

 chair:  prof. Šmajda 

11:15 – 11:30 Coffee break 
11:30 – 12:00 PRESENTATION OF STUDENTS 3rd DEGREE OF STUDIES - Restaurant 

chair:  prof. Šmajda OF STUDIES - Restaurant 
 chair:  prof. Hobst – 1st  part 

12:00 – 14:00 Lunch (individually) 
14:00 – 15:00 PRESENTATION OF STUDENTS 3rd DEGREE OF STUDIES - Restaurant 

 chair:  prof. Hobst – 2nd part 

15:00 – 15:15 Coffee break 
15:15 – 16:00 PRESENTATION OF STUDENTS 3rd DEGREE OF STUDIES - Restaurant 

 chair:  prof. Hobst – 3rd part 

16:00 – 16:15 Coffee break 
16:15 – 17:00 POSTER SESSION - Small lounge 

 chair: dr. Cabáneková 

16:15 – 17:00 ENVIRONMENTAL PHYSICS, RENEWABLE ENERGY SOURCES AND NUCLEAR 
ENERGY - Restaurant 
 chair: doc. Holý 

18:00 – 21:00 Conference trip – Beer tasting in the brewery Erb (for registered 
participants) 

20:00– 00:00 Discussion evening- Restaurant 
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THURSDAY 03.10.2019 
08:00 – 09:30 Breakfast (for conference participants staying at the Grand Matej 

Hotel) 
10:00 – 11:00 RADIOENVIRONMENTALISM AND PEACEFUL USE OF 

NUCLEAR ENERGY - Large lounge 
 chair: doc. Lesný 

11:00 – 11:15 Coffee break 
11:15 – 12:00 WORKSHOP: PRACTICAL APPLICATIONS FOR ECOSYSTEM 

MONITORING - Large lounge 
 chair:  doc. Horník, dr. Matušek 

10:00 – 12:00 RADIATION PROTECTION AND RADON ISSUES - Restaurant 
 chair:  prof. Šmajda, dr. Cabáneková 

DO 10:00 Checking out from Grand Matej Hotel (Luggage – Small Lounge) 

12:00 Meeting of the Evaluation Committee – evaluation of student 

competitions – Small Lounge 

12:15 – 12:30 Announcement of the winners of the student competition - 

Restaurant 

12:30 – 14:00 Lunch (individually) 
14:00 – 16:00 Discussion – End of the conference 
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TUESDAY 01.10.2019 

15:30 – 17:30 PLENARY SESSION - Restaurant 

 chair:  prof. Mátel  

 

15:30 – 16:00 Jozef Labuda Banská Štiavnica and mining from the 
perspective of archeology 

16:00 – 16:30 Dušan Vaňa Ion Beam Analysis for environment at MTF STU 

16:30 – 17:00 Martina Dubničková Radiological Indicators in Waters 
17:00 – 17:30 Václava Havlová Results of R&D of Czech programme of deep 

geological repository development  
 

 

WEDNESDAY 02.10.2019 

10:00 – 11:15 PRESENTATION OF STUDENTS 2nd DEGREE OF 
STUDIES - Restaurant 
 chair: prof. Šmajda 

 

 
10:00 – 10:15 Alžbeta Brisudová Radon potential maps of the soils and their use 

for identification of the localities with increased 
indoor radon concentration 

10:15 – 10:30 Veronika Durdyová Determination of 107Pd by molecular recognition 
sorbent  
AnaLig Pd – 02 

10:30 – 10:45 Natália Gašparová Mercury determination by neutron activation 
analysis 

10.45 – 11:00 Marek Kudláč Determination of 228Ra in waters 
11:00 – 11:15 Peter Sekely Concentration of selected radionuclides with 

fixation to geopolymer matrix 
 

11:30 – 12:00 PRESENTATION OF STUDENTS 3rd DEGREE OF 

STUDIES – Restaurant 
 chair: prof. Hobst – 1

st
 part 

 
11:30 – 11:45 Vanda Adamcová Evaluation of cobalt uptake and distribution in 

plant tissues using positron emission 
tomography 

11:45 – 12:00 Andrea Hamárová Chitosan cross-linked with EDTA and 
glutaraldehyde as an adsorbent usable in the 
removal of technetium from waste water 
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14:00 – 15:00 PRESENTATION OF STUDENTS 3rd DEGREE OF 

STUDIES - Restaurant 

 chair: prof. Hobst – 2
nd

 part 

 
14:00 – 14:15 Jakub Kvasniak Determination of elements in foods and organic 

foods with the use of advanced techniques of 
PIXE/PIGE analysis 

14:15 – 14:30 Michaela Matulová Study of sorption of selenium dominant species  
on goethite as a model system for the long-lived 
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15:30 – 15:45 Richard Cimerman Environmental applications of electric 
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and plasmas 

15:45 – 16:00 Daniel Jakubčin Biomedical applications of cold plasma and its 
effects on biomolecules  
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 chair: dr. Cabáneková 

 
Terézia Melicherová Modernization of the Radiation Monitoring Network Slovak 

Institute of Hydrometeorology – final stage  
Miloš Doktor Radon in Drinking Water 
Veronika Silliková Comparison of promising sorbents for 137Cs separation 
Branislav Kandra Verification of modeled actual evapotranspiration using 

lysimeter 
Lúcia Sinka Mitigation of salt stress caused by secondary salinization 
Dušan Galanda Reduction of alpha radionuclide content in aquatic ecosystems 

by microalga Chlamydomonas reinhardtii 
Katarína Kučerová The use of isotope labeled compounds in lysimetric research 
Václava Havlová Using radioactive tracers for studying contaminant migration: a 

unique tracer test in Czech crystalline rock conditions 
Václava Havlová NPP severe accident waste treatment: Influence of Irradiation on 

Sorbent Properties 
Peter Cepuder Lysimeter Research Group 
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16:15 – 17:00 ENVIRONMENTAL PHYSICS, RENEWABLE 

ENERGY SOURCES  

AND NUCLEAR ENERGY - Restaurant 

 chair: doc. Holý 

 
16:15 – 16:30 Karol Holý Renewable energy sources and environmental 

physics 
  - study program at FMFI UK 

16:30 – 16:45 Juraj Novák Renewable energy sources in energy policy 
16:45 – 17:00 Marcela Morvová Vertical wind rotor suitable for small wind areas 
 

THURSDAY 03.10.2019 

 
10:00 – 11:00 RADIOENVIRONMENTALISM AND PEACEFUL 

USE OF NUCLEAR ENERGY – Large lounge 
 chair: doc. Lesný 

 
10:00 – 10:15 Katarína Beňová Changes in the gastrointestinal tract after 

irradiation  
in invertebrates compared to vertebrates 

10:15 – 10:30 Martina Galdíková DNA damage after ionizing radiation 
10:30 – 10:45 Leonard Hobst The use of radiography in various areas of 

human activity 
10:45 – 11:00 Michaela Špalková Potential positive effects of ionizing radiation on 

invertebrates 
 

 
11:15 – 12:00 WORKSHOP: PRACTICAL APPLICATIONS FOR 

ECOSYSTEM MONITORING – Large lounge 
 chair: doc. Horník, dr. Matušek 

 

 
11:15 – 11:30 Peter Fabo Different approaches of hydrometeor detection 

in atmospheric boundary layer with emphasis on 
passive observation of radio signals from mobile 
phone operator´s base transceiver stations 

11:30 – 11:45 Miroslav Horník Removal of Cd and Zn from aqueous solutions 
using dead and living biomass of Euglena 
gracilis: a radiometric study 

11:45 – 12:00 Peter Cepuder Lysimeter Research Group 
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10:00 – 12:00 RADIATION PROTECTION AND RADON ISSUES - 

Restaurant 
 chair: prof. Šmajda, dr. Cabáneková 

 

 
10:00 – 10:15 Helena Cabáneková Radon screening in dwellings in Slovakia 

and radiation exposure to public 
10:15 – 10:30 Martina Dubničková Activities of the Radiation Monitoring Network 

in the Slovak Republic 
10:30 – 10:45 Jana Hudzietová Possibilities for estimating the exposure to the 

tips of fingers of workers in nuclear medicine 
10:45 – 11:00 Monika Műllerová Radon variability in the springs of the Small 

Carpathians 
11:15 – 11:30 Beňadik Šmajda Ionizing radiation as a limiting factor of space 

flights 
11:30 – 11:45 Július Plško Background tritium activity in groundwater in 

the area 
Nuclear Power Plant Jaslovské Bohunice 
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ABSTRACT 

The aim of the work was to evaluate the application possibilities of the radioisotope 
58

Co with 

a relatively long half-life decay (T1/2 = 70.86 d) and a minor occurrence of β
+
 decay (14.9 %) 

in the imaging and quantification of the uptake and distribution of Co in plant tissues using  

a commercial 3D microPET system developed primarily for animal biological objects.  

The excised branches of peach (Prunus persica) as studied objects were used. After 

immersion of excised branch of peach into a solution of 
58

CoCl2 by cut area and realization  

of microPET analysis a visually evaluable 3D record at relatively a short acquisition time  

and low applied activity 
58

Co was obtained. The determination of 
58

Co activity accumulated 

in individual parts of the branch was also performed by direct scintillation 

gammaspectrometry. In the individual experiment to the concentration of Co equimolar 

amount of EDTA-Na2 was added into an applied 
58

CoCl2 solution and it was found that this 

addition led to a significant change in the distribution of Co in the particular tissues of excised 

branch of peach. This fact can be explained by the change in the chemical form of Co
2+

 in the 

solution containing EDTA-Na2 as complexing agent for account of the formation of soluble 

[Co-EDTA]
2-

 complexes. 

 

Keywords: 
58

Co, imaging, uptake, distribution, plant tissues, positron emission tomography. 
 

ÚVOD  

Rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, nárast počtu obyvateľstva a pokrok 

ľudstva v oblasti technológií, vedie k významnému rastu výskytu kovov v prírode. Vzhľadom 

na ich vysokú toxicitu, mobilitu a perzistentný charakter, môže dochádzať k ich akumulácii 

v rastlinách a mikroorganizmoch a k ich vstupu prakticky do celého potravového reťazca,  

čo predstavuje potenciálnu hrozbu pre správne fungovanie ekosystémov a v neposlednom 

rade pre zdravie človeka. Toxicita kovov súvisí predovšetkým s ich schopnosťou viazať 

vo významných proteínov, a to najmä zo skupiny enzýmov, alebo v nich môžu nahrádzať iné 

kovy, napr. ako kofaktory enzýmov. V dôsledku spomínaných procesov môže nastať 

deaktivácia enzýmov, katalýza reakcií produkujúcich voľné radikály, čo v konečnom 

dôsledku spôsobí oxidačné poškodenie proteínov, lipidov a nukleových kyselín [1, 2].  

Na druhej strane niektoré ťažké kovy, ako je zinok (Zn), meď (Cu), nikel (Ni), molybdén 

(Mo), mangán (Mn) alebo železo (Fe) majú v živých organizmoch dôležitú biologickú 
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funkciu a zaraďujú sa medzi esenciálne stopové prvky. Avšak, pri ich supranormálnom 

výskyte, teda v množstvách bežne prevyšujúcich ich prirodzený výskyt, môžu pôsobiť aj 

toxicky [3]. Neesenciálne kovy ako olovo (Pb), kadmium (Cd), ortuť (Hg), arzén (As) sú pre 

rastliny, ale aj iné organizmy toxické už pri veľmi nízkych koncentráciách, a tým reprezentujú 

typické toxické kovy [4, 5]. 

Kobalt predstavuje prvok s dôležitou biologickou funkciou pre zvieratá, 

mikroorganizmy, ale aj pre človeka, u ktorého ako súčasť vitamínu-B12 nazývaného tiež 

kyanokobalamín reprezentuje stopový prvok [6]. U vyšších rastlín nie je úplne známe,  

či je nevyhnutný pre ich rast, ale existujú určité dôkazy, že sa zúčastňuje na tvorbe chlorofylu 

a má priaznivý účinok na rast rastlín a v procesoch fixácie dusíka. Nízka koncentrácia kobaltu 

stimuluje rast rias a vyšších rastlín, avšak relatívne vyššie koncentrácie sú už toxické.  

Pri vysokých koncentráciách kobaltu v pôde dochádza k inhibícii rastu a vývoja rastlín, 

k poškodeniu fotosyntetických mechanizmov, deformácii buniek, redukcii množstva 

chlorofylu na plochu listu a k inhibícii procesov asimilácie uhlíka [7]. Citlivosť vyšších rastlín 

na kobalt sa značne líši medzi jednotlivými rastlinnými druhmi alebo aj ich genotypmi, 

pričom obsah kobaltu v rastlinách je vysoko kontrolovaný pôdnymi faktormi a schopnosťou 

rastlín absorbovať tento kov. Príjem kobaltu z rastlín je funkciou výskytu jeho mobilných 

frakcií a koncentrácie Co v pôdnom roztoku [8]. Špeciácia kobaltu v pôde je závislá  

od viacerých faktorov, z ktorých významnú úlohu zohráva predovšetkým potenciál Eh. 

Významným procesom je aj sorpcia Co oxidmi Mn, čo vedie k tvorbe hydroxidov Co(OH)2. 

V pôdnom roztoku sa kobalt vyskytuje najčastejšie vo forme Co
2+

, Co
3+

, CoOH
+
 a Co(OH)3 

alebo aj vo forme komplexov, pričom pre rastliny je všeobecne z pôdneho roztoku ľahko 

dostupný. Kobalt je relatívne ľahko transportovaný aj cez kutikulu listov, preto jeho foliárny 

príjem sa využíva ako účinné riešenie pri odstraňovaní jeho deficiencie v pôdach [3].  

Detailné a kvantitatívne štúdium prebiehajúcich chemických alebo biochemických 

reakcií, ako aj príjmu, transportu a akumulácie rôznych látok alebo kovov v pletivách rastlín, 

najlepšie za in vivo podmienok si vyžaduje existenciu neinvazívnych kvantitatívnych metód 

založených na detekcii ionizujúceho žiarenia ako požadovaného zdroja signálu. Využitie 

pozitrónových žiaričov ako rádioindikátorov v podobe rádioaktívne značených látok alebo 

rádioizotopov kovov hodnotiace uvedené reakcie a procesy je čoraz viac dostupnejšie 

a rozšírenejšie. Jednou z týchto neinvazívnych metód je aj pozitrónová emisná tomografia 

(PET), ktorá sa v poslednom desaťročí neustále rozvíja predovšetkým v oblasti citlivosti 

zobrazenia a rozlíšenia veľmi tenkých objektov, akými sú aj rastlinné objekty. 

PET predstavuje nedeštruktívnu, vysoko citlivú zobrazovaciu techniku založenú 

na detekcii pozitróny emitujúcich rádionuklidov aplikovaných do študovaných organizmov 

najmä vo forme rádioaktívne značených, biologicky aktívnych látok. Predstavuje neinvazívnu 

a in vivo metódu, ktorá v závislosti od charakteru a konštrukcie detektorov poskytuje veľmi 

dobré priestorové rozlíšenie v rozmedzí (1 – 6) mm a kvantitatívne informácie o dynamických 

fyziologických procesoch za real time podmienok. PET má svoje významné postavenie 

predovšetkým ako nenahraditeľná diagnostická metóda v oblasti nukleárnej medicíny, najmä 

v diagnostike onkologických ochorení, ale aj vo farmakologickom a lekárskom výskume.  

Za posledných 10 - 15 rokov sa vo vedeckých databázach objavujú práce, ktoré poukazujú  

aj na možnosti využitia PET vo výskume rastlín, pričom okrem pozitrónových žiaričov 
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štandardne využívaných v medicínskej diagnostike (
18

F, 
15

O, 
11

C a 
13

N) sa vo výskume rastlín 

uplatňujú aj rádioizotopy typických ťažkých kovov, ako napr. 
65

Zn alebo 
107

Cd [10, 11]. 

Rádioizotop kobaltu 
58

Co predstavuje žiarič s dobou polpremeny T1/2 = 70,86 dní 

a procesom premeny reprezentovaným dominantným elektrónovým záchytom (85 %) 

a minoritnou β
+ 

premenou (15 %). 
58

Co sa používa na výrobu a značenie vybraných 

organických molekúl obsahujúcich kov, akými sú napr. vitamín B12, a keďže absorpcia tohto 

vitamínu je zložitý a komplexný proces, značenie vitamínu B12 týmto izotopom môže 

sledovanie jeho vstrebávania v študovaných objektoch výrazne zjednodušiť [12, 13]. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť možnosti a obmedzenia uplatnenia rádioizotopu 
58

Co 

vo výskume rastlín za využitia komerčných 3D PET systémov primárne určených 

pre biologické objekty typu laboratórnych myší alebo potkanov. Ako študovaný rastlinný 

objekt boli vybrané odrezky konárikov broskyne vinohradníckej (Prunus persica). 

 

METODIKA PRÁCE 

 

Študovaný objekt 

Odrezky konárikov broskyne vinohradníckej (Prunus persica) boli získané v období jún 

2018 zo záhrady Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, pracovisko Špačince (48°26′26″S 

17°36′39″V; 160 m n.m.). Vybrané konáriky sa odrezali ostrým nožom a ihneď po odrezaní 

sa ponorili reznou plochou do hydroponického média 25 % HM [14], kde sa udržiavali 

do uskutočnenia daného experimentu (HM zriedené deionizovanou vodou v pomere 1:3 

a výslednej hodnote pH 5,5). Základný roztok HM (100 % koncentračná sila) [mg/dm
3
] 

pozostával z makroprvkov: CaCl2 – 443,9; KNO3 – 404,4; MgSO4.7H2O – 369,7;  

NaNO3 – 339,9; NaH2PO4.2H2O – 291,7; Na2HPO4.12H2O – 46,5; NH4Cl – 213,9;  

NH4NO3 – 160,1; FeSO4.7H2O – 17,9; a mikroprvkov: H3BO3 – 8,5; Na2MoO4.2H2O – 0,06; 

MnSO4.5H2O – 5,0; ZnSO4.7H2O – 0,66; CuSO4.5H2O – 0,8. Strom broskyne sa vyskytoval 

vo fáze rastu plodov (priemer cca 2,5 cm) a odrezok konáriku obsahoval nielen listy, ale aj 

plod broskyne (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1. Odrezok konárika broskyne vinohradníckej (Prunus persica). 

 

Rádioaktívny žiarič 

Pri rádioaktívnom značení roztokov bol použitý komerčne dostupný roztok rádioizotopu 
58

Co (T1/2 = 70,86 d) vo forme 
58

CoCl2 (22,1 MBq/cm
3
, CoCl2 126,1 mg/dm

3
  

v 32,4 g/dm
3
 HCl), ktorý sa získal zo spoločnosti EUROSTANDARD.CZ, spol. s r. o. (ČR). 
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Aplikácia roztokov 
58

CoCl2 

Príjem 
58

Co u broskyne vinohradníckej (P. persica) bol uskutočnený ponorením 

odrezku konárika zahŕňajúceho jeden plod a šesť listov reznou plochou do roztoku 
58

CoCl2 

so známou koncentráciou CoCl2 a celkovou aktivitou 
58

Co (Obr. 1). Odrezok konárika sa 

nechal exponovať počas 30 min v exikátore zabezpečujúcom čo najnižšiu vlhkosť okolitého 

prostredia, a tým podporujúceho významnú transpiráciu vody ako hnacej sily transportu látok 

vo vodivých pletivách. Následne sa odrezok konárika broskyne preniesol na lôžko mikroPET 

systému a podrobil sa analýze.  

Pri štúdiu vplyvu chemickej formy Co na jeho príjem a následnú distribúciu v odrezku 

konárika broskyne sa do aplikovaného roztoku 
58

CoCl2 pridalo ekvimolárne množstvo  

EDTA-Na2 (disodná soľ etyléndiamín tetraoctovej kyseliny) ku CoCl2. Predikcia výskytu 

a zastúpenia chemických foriem Co v roztoku sa uskutočnila pomocou programu MINEQL 

ver. 4.62 (Environmental Research Software, USA). Podmienky expozície odrezku konárika 

broskyne boli totožné ako v predchádzajúcom prípade. 

 

3D mikroPET systém 

Na samotnú vizualizáciu a kvantitatívnu analýzu príjmu a transportu 
58

Co v pletivách 

odrezkov konárika broskyne vinohradníckej (P. persica) bol použitý pozitrónový emisný 

tomograf typu microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET Scanner (GE Healthcare, 

Španielsko), ktorý je súčasťou PET laboratória ako spoločného Výskumného pracoviska 

spoločnosti BIONT a.s. (Bratislava) a Pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA) 

Fakulty prírodných vied UCM v Trnave (Obr. 2). Ovládanie uvedeného 3D mikroPET 

systému, ako aj akvizícia a rekonštrukcia získaných údajov bola realizovaná pomocou 

programu eXplore VISTA ver. 3.1 Analysis & Visualisation software zahŕňajúceho 

matematický algoritmy 3D FORE (angl. fourier rebinnig algorithm) a 2D OSEM  

(angl. ordered subset expectation maximization reconstruction algorithm).  

Detekčná časť uvedeného tomografu pozostáva z 18 detekčných modulov 

usporiadaných do kruhu, pričom priemer prstenca detektora je 11,8 cm. Samotný modul 

detektora pozostáva z LYSO (angl. lutetium-yttrium oxyorthosilicate) kryštálov o veľkosti  

1,45 mm x 1,45 mm x 7,0 mm a GSO (angl. gadolinium oxyorthosilicate) kryštálov  

o veľkosti 1,45 mm x 1,45 mm x 8,0 mm usporiadaných v radách 13 x 13. Každý detekčný 

modul je umiestnený v časovej koincidencii so 7 protiľahlými modulmi. Takto usporiadané 

detekčné moduly poskytujú efektívne transverzálne zorné pole 6,7 cm a axiálne zorné pole  

2,0 cm. Priestorové rozlíšenie uvedeného systému predstavuje 1,5 mm a absolútna citlivosť 

centrálneho bodového zdroja je 1,9 % pri (250 – 700) keV energetickom okne. 

 

 
Obr. 2. PET laboratórium (A) zahŕňajúce použitý mikroPET systém Explore Vista Pre-Clinical PET 

skener (GE Healthcare) (B). 

B A 
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Akvizícia a rekonštrukcia údajov 

Po umiestnení študovaného objektu na lôžko mikroPET systému bolo vykonané jeho 

centrovanie pomocou manuálneho ovládača s laserom slúžiacim na označenie stredového 

bodu, ktorý reprezentoval stred axiálneho zorného poľa prstenca detektora (celková šírka  

2 cm, stred v 1 cm). Nastavenie samotnej mikroPET analýzy, teda protokolu a akvizície 

primárnych údajov bolo realizované pomocou spomínaného programu eXplore VISTA  

ver. 3.1.  

Protokol akvizície údajov pred samotným centrovaním zahŕňa popis skenovacieho 

módu – statického (jedno alebo viaclôžkový, podľa dĺžky objektu) alebo dynamického 

skenovacieho režimu; počet pozícií skenovacieho lôžka, ktorý sa určoval na základe dĺžky 

rastlinného objektu pri (jedna pozícia lôžka = 2 cm axiálnej dĺžky; max. 12 pozícií); prekrytie 

získaných 2D/3D záznamov jednotlivých analyzovaných pozícií lôžka; typ aplikovaného 

žiariča, celkovú dobu akvizície (v minútach) a výber energetického okna (100 – 700 keV,  

250 – 700 keV alebo 400 – 700 keV). V prípade nami realizovaných mikroPET analýz bolo 

vybraté najužšie energetické okno t.j. 400 – 700 keV za účelom eliminácie pozadia 

a nepravých koincidencií pochádzajúcich z γ-fotónov o nižšej energii ako 511 keV alebo 

vyššej ako 700 keV (elektrónový záchyt u 
58

Co vedie k emitovaniu γ-fotónov o energii  

811 keV). Samotná akvizícia primárnych údajov pre jednu pozíciu lôžka trvala 5 min.  

Po ukončení akvizície primárnych údajov bola pomocou programu eXplore VISTA 3.1 

uskutočnená rekonštrukcia údajov do formy 2D sinogramov, ktoré počas rekonštrukcie prešli 

korekciou náhodných koincidencií, doby polpremeny a mŕtvej doby merania. Pre získanie 3D 

záznamov opisujúcich distribúciu 
58

Co v študovaných rastlinných objektoch sa využil vyššie 

uvedené rekonštrukčné matematické algoritmy 3D FORE/2D OSEM. Pre zlepšenie vizuálnej 

kvality získaných 3D obrázkov po ich rekonštrukcii bol použitý program Amide.exe v zmysle 

potlačenia pozadia a lepšieho zobrazenia regiónov s nižšou akumulovanou objemovou 

aktivitou. 

 

Gamaspektrometrická analýza 

Na meranie zostatkovej aktivity rádioizotopu 
58

Co v aplikovaných modelových 

roztokoch alebo aktivity akumulovanej v jednotlivých častiach odrezku konárika broskyne 

na konci experimentov, resp. mikroPET analýz bola využitá scintilačná gamaspektrometria 

v podobe scintilačného gamaspektrometra so studňovým kryštálom NaI(Tl) 76BP76/3 fy. 

Envinet (ČR) a programu ScintiVision-32 (Ortec, USA). Kalibrácia scintilačného 

gamaspektrometra v zmysle energii γ-fotónov a účinnosti merania sa uskutočnila 

za vytvorenia knižnice rádionuklidov: 
109

Cd (Eγ = 88,04 keV), 
58

Co (Eγ = 810,77 keV) a 
60

Co 

(Eγ = 1 173,24 keV). Pri kalibrácii sa využili štandardné roztoky použitých rádionuklidov 

o známych aktivitách berúc v úvahu dobu polpremeny použitých žiaričov:  
109

Cd (T1/2 = 462,6 d), 
58

Co (T1/2 = 70,9 d) a 
60

Co (T1/2 = 5,24 r). Čas merania vzoriek bol 

300 s a umožňoval pre dané analyzované aktivity dosiahnuť relatívnu neistotu merania  

do 2 %. 
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Obr. 3. MikroPET analýza distribúcie 

58
Co v pletivách odrezku konárika broskyne vinohradníckej 

(P. persica) po jeho 30 min expozícii ponorením reznej plochy konárika do 0,25 cm
3 

roztoku 
58

CoCl2 

s koncentráciou CoCl2 220 μmol/dm
3
 a s celkovou aktivitou 1 018 kBq 

58
Co, pH = 6. Čas akvizície 

primárnych údajov na jednu pozíciu lôžka predstavoval 5 min. (A) mikroPET záznam; (B) počet 

koincidencií (NumC) analyzovaných v rámci 7 pozícií lôžka korešpondujúcich s umiestnením konárika 

na posuvnom lôžku v horizontálnej polohe a jeho dĺžkou. Vzhľad rastliny pred mikroPET analýzou je 

znázornený na Obr. 4. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Ako už bolo uvedené, v zmysle cieľa práce sme sa zamerali na modely drevnatých 

druhov rastlín, a to konkrétne broskyne vinohradníckej (Prunus persica), pričom sme 

pracovali s týmto objektom na úrovni odrezkov konárikov. Na tomto mieste je nutné uviesť, 

že týmto objektom sa relatívne úzka vedecká komunita (nie viac ako 10 vedeckých tímov  

na svete) zaoberajúca sa výskumu aplikačných možností PET techník vo výskume rastlín 

venuje len sporadicky alebo vôbec (len výskumná skupina špičkového výskumného 

pracoviska Forschungszentrum v Jülichu, Nemecko). Taktiež o aplikácii 
58

Co ako 

pozitrónového žiariča umožňujúceho vizualizovať dynamiku príjmu a distribúcie Co 

v pletivách rastlín pomocou PET techník do tohto času nebola publikovaná relevantná 

vedecká práca.  

Na Obr. 3 je znázornená distribúcia Co v pletivách odrezku konárika broskyne 

zahŕňajúceho plod a šesť listov a exponovaného v roztoku 
58

CoCl2 obsahujúceho  

220 μmol/dm
3
 CoCl2 počas 30 min za laboratórnych podmienok. Vzhľadom na fakt,  

že vo všeobecnosti rýchlosť transportu kovov u rastlín je určovaná najmä transpiračným 

prúdom – transpiráciou vody, sa odrezok konárika nechal exponovať v exikátore s cieľom 

zabezpečenia čo najnižšej vlhkosti prostredia. V tomto prípade bola vzhľadom na kratšiu 

dobu polpremeny a dostupnosť tohto rádioizotopu aplikovaná celková počiatočná aktivita 

1 018 kBq 
58

Co. Berúc v úvahu tento fakt, sa doba mikroPET analýzy – akvizície primárnych 

údajov určila na 5 min/lôžko, pričom celý odrezok konárika bol analyzovaný v rámci 7 lôžok 

A B 
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spolu vytvárajúcich jeden PET záznam. Ako je vidieť zo získaného mikroPET záznamu  

(Obr. 3A), za uvedených podmienok bolo možné získať vizuálne hodnotiteľný 2D/3D PET 

záznam zobrazujúci distribúciu Co v pletivách odrezku konárika broskyne, a to aj v podobe 

kvantitatívnych údajov reprezentujúcich distribúciu počtu analyzovaných koincidencií (NumC) 

v rámci jednotlivých pozícií lôžka (Obr. 3B). Z vizuálnej, ako aj z kvantitatívnej stránky 

získaného mikroPET záznamu bolo možné identifikovať, že najvyššia akumulovaná aktivita 
58

Co, a tým aj najvyššia koncentrácia Co sa vyskytovala v mieste vetvenia vodivých dráh 

medzi stopkou plodu a stopkami listov, ako aj v mieste ponorenia drevnatej časti konárika  

do roztoku 
58

CoCl2. Taktiež sa zistilo, že Co bol významne akumulovaný aj v žilnatine čepele 

listov a v samotnom plode broskyne.  

 

 
Obr. 4. Rozloženie aktivity 

58
Co (v Bq) akumulovanej v pletivách odrezku konárika broskyne 

vinohradníckej (P. persica) po jeho 30 min expozícii ponorením reznej plochy konárika do 0,25 cm
3 

roztoku 
58

CoCl2 s koncentráciou CoCl2 220 μmol/dm
3
 a s celkovou aktivitou 1 018 kBq 

58
Co, pH = 6. 

(A) Vzhľad odrezku konárika pred mikroPET analýzou; (B) Stanovenie aktivity 
58

Co lokalizovanej 

v jednotlivých častiach konárika realizované pomocou priamej scintilačnej gamaspektrometrie. 

Vysvetlivky: S0 – ponorená drevná časť konárika; S1 – časť konárika najbližšie lokalizovaná k časti 

konárika priamo ponoreného do roztoku 
58

CoCl2; S5 – drevná časť konárika najbližšie k listom 

a plodu; Sp – stopka plodu; L1 – vývojovo najstarší list; L6 – vývojovo najmladší list; D – dužina 

mezokarpu; K – kôstka. 

 

S cieľom potvrdenia vyššie uvedených údajov o distribúcii Co v pletivách odrezku 

konárika pochádzajúcich z mikroPET analýzy sa uskutočnila scintilačná gamaspektrometrická  

analýza jednotlivých častí odrezku konárika v zmysle stanovenia akumulovaných aktivít 
58

Co. 

Najvyššie hodnoty akumulovanej aktivity 
58

Co (v Bq) vykazoval plod broskyne ako 

najobjemnejší útvar zo študovaného konárika (Obr. 4). Percentuálne množstvo akumulovanej 

aktivity 
58

Co klesalo v poradí: listy (35,3 %) > plod (32,4 %) > drevná časť konárika (24,6 %) 

> drevná časť priamo ponorená v roztoku (7,7 %). Na tomto mieste treba podotknúť,  

že pri mikroPET analýze hrá v zmysle zobrazenia jednotlivých štruktúr študovaného objektu 

dôležitú úlohu ich objemová aktivita (v Bq/cm
3
). Z toho vyplýva, že aj keď daná štruktúra 

vykazuje významnú akumulovanú aktivitu v Bq, ale zároveň je objemovo mohutnejšia ako 

štruktúry s nižšími akumulovanými aktivitami, v rámci PET analýzy sa môže javiť ako 

štruktúra s nižšou lokalizáciou aktivity daného žiariča. V rámci hodnoteného plodu broskyne 

sme zároveň zistili, že najvyššie hodnoty akumulovanej aktivity 
58

Co (v Bq) boli zistené 

A 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

33 

 

v prípade dužiny mezokarpu plodu, ale aj v samotnej kôstke sa vyskytovali nezanedbateľné 

hodnoty aktivity. Pri listoch bolo možné identifikovať závislosť v podobe klesajúcej 

akumulovanej aktivity 
58

Co v smere od vývojovo najstarších listov po vývojovo najmladšie 

listy. Rozdielny výsledok sme zistili v predchádzajúcich prácach venujúcich sa príjmu 

a distribúcii Co v pletivách rastlín slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) [15] a tabaku 

virgínskeho (Nicotiana tabacum L.) [16] kultivovaných v hydroponických médiách 

obsahujúcich 
60

CoCl2. V prípade týchto druhov nedrevnatých, cievnatých rastlín sa skôr 

pozorovala tendencia vyššej akumulácie Co v pletivách vývojovo mladších listov ako 

v pletivách vývojovo starších listov. V rámci drevnatej časti konárika boli potvrdené vysoké 

hodnoty akumulovanej aktivity v prípade častí priamo ponorených do roztoku 
58

CoCl2 

a v častí predstavujúcich miesta vetvenia vodivých dráh medzi stopkou plodu a stopkami 

listov. 

 

 
Obr. 5. MikroPET analýza distribúcie 

58
Co v pletivách odrezku konárika broskyne vinohradníckej 

(P. persica) po jeho 30 min expozícii ponorením reznej plochy konárika do 0,25 cm
3 

roztoku 
58

CoCl2 

s koncentráciou CoCl2 176 μmol/dm
3
 a s celkovou aktivitou 760 kBq 

58
Co navyše obsahujúceho 

ekvimolárny prídavok EDTA-Na2 ku koncentrácii CoCl2 v roztoku, pH = 6. Čas akvizície primárnych 

údajov na jednu pozíciu lôžka predstavoval 5 min. (A) mikroPET záznam; (B) počet koincidencií 

(NumC) analyzovaných v rámci 8 pozícií lôžka korešpondujúcich s umiestnením konárika 

na posuvnom lôžku v horizontálnej polohe a jeho dĺžkou. Vzhľad rastliny je znázornený na Obr. 6. 

 

Je známe, že kobalt, ako aj iné kovy, sú vo vodivých dráhach veľmi často viazané 

v podobe organických komplexov, čo následne vedie k zmenám ich mobility, resp. transportu 

zo stoniek do listov [3]. Z tohto dôvodu sa ďalší experiment realizoval tak, aby bolo možné 

zhodnotiť vplyv chemickej formy Co na jeho príjem a následnú distribúciu v pletivách 

odrezku konárika broskyne vinohradníckej (P. persica L.). Pre tieto účely sa 

využilo predikčné modelovanie zastúpenia chemických foriem Co v aplikovanom roztoku, 

a to prostredníctvom programu MINEQL ver. 4.62. Na základe predikčných analýz sa 

do aplikovaného roztoku 
58

CoCl2 pridalo ekvimolárne množstvo EDTA-Na2 (disodná soľ 

A B 
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etyléndiamín tetraoctovej kyseliny) ku Co (C0 = 176 µmol/dm
3
 CoCl2), čo viedlo  pri hodnote 

pH = 6 k tvorbe komplexov [Co-EDTA]
2-

 a [Co-HEDTA]
-
 v percentuálnom zastúpení 99,9 %, 

resp. 0,1 %., teda daný roztok bol bez výskytu voľnej katiónovej formy Co
2+

. Na tomto mieste 

je nutné spomenúť, že v predchádzajúcom experimente a PET analýze sa v aplikovanom 

roztoku 
58

CoCl2 vyskytovali chemické formy Co v nasledovnom percentuálnom zastúpení: 

Co
2+

 – 95,9 %; CoCl
+
 – 2,5 %; Co(NH3)

2+
 – 1,5 %. Po ponorení odrezku konárika broskyne 

(P. persica) do roztoku 
58

CoCl2 (176 μmol/dm
3 

 CoCl2, celková aktivita 760 kBq 
58

Co) 

obsahujúceho navyše ekvimolárny prídavok EDTA-Na2 ku koncentrácii CoCl2 v roztoku 

a následnej mikroPET analýze po 30 min expozícii bol získaný 3D záznam znázornený  

na Obr. 5. Aj v tomto prípade akvizičný čas reprezentoval 5 min/pozíciu lôžka (šírka 2 cm; 

celkový počet pozícií lôžka 8) Ako je vidieť z mikroPET záznamu, Co bol v rámci pletív 

odrezku konárika broskyne distribuovaný homogénnejšie ako v predchádzajúcom prípade  

bez prídavku EDTA-Na2. O tom svedčí aj distribúcia počtu koincidencií (NumC) 

analyzovaných v rámci jednotlivých pozícií lôžka (Obr. 5B) reprezentujúcich jednotlivé časti 

konárika od jeho ponorenej drevnatej časti do roztoku až po vrcholové listy a plod broskyne.  

 

 
Obr. 6: Rozloženie aktivity 

58
Co (v Bq) akumulovanej v pletivách odrezku konárika broskyne 

vinohradníckej (P. persica) po jeho 30 min expozícii ponorením reznej plochy konárika do 0,25 cm
3 

roztoku 
58

CoCl2 s koncentráciou CoCl2 176 μmol/dm
3
 a s celkovou aktivitou 760 kBq 

58
Co navyše 

obsahujúceho ekvimolárny prídavok EDTA-Na2 ku koncentrácii CoCl2 v roztoku, pH = 6. (A) Vzhľad 

odrezku konárika pred mikroPET analýzou; (B) Stanovenie aktivity 
58

Co lokalizovanej v jednotlivých 

častiach konárika realizované pomocou priamej scintilačnej gamaspektrometrie. Vysvetlivky:  

S0 – ponorená drevná časť konárika; S1 – časť konárika najbližšie lokalizovaná k časti konárika 

priamo ponoreného do roztoku 
58

CoCl2; S5 – drevná časť konárika najbližšie k listom a plodu;  

Sp – stopka plodu; L1, L1´ – vývojovo najstarší list; L4, resp. L5´ – vývojovo najmladší list;  

D – dužina mezokarpu; K – kôstka. 

 

Vyššie uvedený výsledok, týkajúci sa homogénnejšej distribúcie akumulovanej aktivity 
58

Co v konáriku exponovanom v prítomnosti EDTA-Na2 v roztoku, nám potvrdili aj merania 

pochádzajúce z priamej gamaspektrometrickej analýzy jednotlivých častí odrezku konárika 

broskyne (Obr. 6). Najvyššie hodnoty akumulovanej aktivity 
58

Co (v Bq) vykazovali 

vývojovo najstaršie listy a drevnatá časť konárika priamo ponorená do aplikovaného roztoku. 

Celkovo percentuálne množstvo akumulovanej aktivity 
58

Co klesalo v poradí: listy (65,1 %)  

> drevná časť konárika (13,7 %) > drevná časť priamo ponorená v roztoku (11,5 %) > plod 

A 
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(9,7 %). Obdobne ako v predchádzajúcom prípade pri listoch bola pozorovaná závislosť, kedy 

množstvo akumulovanej aktivity 
58

Co (v Bq) klesalo od vývojovo najstarších listov  

po najmladšie. V rámci drevnej časti konárika sa vysoké množstvá aktivity vyskytovali v časti 

priamo ponorenej do roztoku. Na rozdiel od odrezku konárika ponoreného do roztoku 
58

CoCl2 

bez prídavku EDTA-Na2, významné zastúpenie akumulovanej aktivity v mieste vetvenia 

vodivých dráh medzi stopkou plodu a stopkami jednotlivých listov neboli pozorované.  

Na základe realizovaných mikroPET analýz a gamaspektrometrického stanovenia 

distribúcie aktivity 
58

Co v rámci jednotlivých pletív odrezkov konárikov broskyne je možné 

konštatovať, že prídavok EDTA-Na2 do aplikovaného roztoku 
58

CoCl2 mal za následok 

zvýšenie distribúcie Co v rámci hodnotených pletív. V tomto smere s najväčšou 

pravdepodobnosťou hrala úlohu zmena chemickej formy Co v roztoku, kedy po prídavku 

EDTA-Na2, ako komplexotvorného činidla (známeho aj ako Chelaton 3), do roztoku 

dochádzalo ku zníženiu zastúpenia voľnej katiónovej formy Co
2+

 v prospech tvorby 

rozpustných komplexov [Co-EDTA]
2-

. Ako už bolo naznačené, organické komplexy kovov 

môžu vykazovať vyššiu mobilitu v rámci vodivých pletív (najmä xylému), a tým 

významnejšie sa translokovať do listov. Na druhej strane, vznik takýchto rozpustných 

aniónových komplexov zároveň mohol viesť k zníženiu prestupu Co do plodu broskyne. 

V tomto smere môžu hrať úlohu membránové systémy, resp. ich transportné mechanizmy 

fungujúce ako ochranné bariéry voči prestupu väčších molekúl na rozhraní vodivých pletív 

a pletív dužiny plodu. Jednoznačné vysvetlenie tejto skutočnosti by si však vyžiadalo ďalšie 

detailnejšie štúdium.  

 

ZÁVER 

Zo získaných výsledkov možno konštatovať, že rádioizotop 
58

Co s minoritným 

výskytom pozitrónovej premeny v rámci jeho premenovej schémy (14,9 %) je možné uplatniť 

pri zobrazovaní dynamiky príjmu Co v rastlinách za in vivo a real-time podmienok v podobe 

2D aj 3D záznamov, a to aj použitím komerčných mikroPET systémov primárne navrhnutých 

pre biologické objekty typu laboratórnych zvierat. Vzhľadom na relatívne dlhú dobu 

polpremeny 
58

Co – 71 d je pri jeho použití, ako pozitrónového žiariča pre mikroPET analýzu, 

nutné ho aplikovať v relatívne vysokých počiatočných aktivitách. Tento fakt je však možné 

eliminovať predĺžením doby akvizície primárnych údajov. V tomto smere tiež platí,  

že prostredníctvom tohto aplikovaného žiariča je možné študovať transportné procesy príjmu 

a distribúcie Co ako prospešného kovu v pletivách rastlín dlhšiu dobu a v prípade 

jednoročných rastlín prakticky ich celý životný cyklus. 

Uplatnenie PET techník a aplikovaného žiariča 
58

Co môže významným spôsobom 

rozšíriť analytické možnosti vedcov venujúcich sa výskumu rastlín v zmysle 

poľnohospodárskej produkcie alebo aj v zmysle riešenia environmentálnych problematík 

zahŕňajúcich ekotoxikologické štúdie alebo vývoj alternatívnych remediačných prístupov  

– napr. fytoremediačných techník.  
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ABSTRACT 

Direction Council of Europe requires a restriction of laboratory vertebrates in biological 

experiments. Once by possibilities is the using biological test II. generation among which 

belongs the test on Artemia franciscana. Still, this time published test, however, value  

the only lethality in the dependence on dose, exposition and time survival. This work 

documents the possibility to watch the expressive morphological changes, which consist  

of retardation of development the brine shrimps stage in the dependence on dose gamma 

radiation 
60

Co. 

Nauplii of Artemia franciscana were irradiated by doses of 0.25, 0.5, 1.0, and 2.5 kGy 
60

Co. 

Ratios the intestine epithelium width and intestine lumen width were the most important 

parameters of evaluation of dependence of morphological changes on radiation doses.  

The morphological changes of intestine were compared to changes in a vertebrate.  

In this view, a bio-test can partly substitute the conventional tests in the vertebrates. 

 

Keywords: Artemia franciscana, gamma radiation, morfological changes. 

 

ÚVOD 

Prudký rozvoj vedných disciplín ako je farmakológia, toxikológia, imunológia, 

virológia, genetika atď. prináša prudký vzostup spotreby zvierat a zákonite aj legislatívu  

na ich ochranu s dôrazom na zníženie spotreby a ich postupnú náhradu inými vhodnými 

metódami. 

V biomedicínskom výskume sú od polovice minulého storočia v popredí dve zdanlivo 

nezlučiteľné tendencie. Na jednej strane je to snaha o pochopenie etiopatogenézy mnohých 

chorôb a následne vývoj enormného množstva nových látok alebo terapeutických postupov 

a potreba ich testovania. Na druhej strane je tu však tlak spoločnosti ktorý požaduje 

minimálne zmiernenie utrpenia pokusných zvierat. Táto požiadavka viedla k vytvoreniu 

koncepcie “ 3 R“.  

V poslednej dobe sa však predovšetkým v rádiobiológií ukázalo, že výsledky získané  

na bunkovej, alebo tkanivovej úrovni sú len veľmi ťažko aplikovateľné na celý organizmus. 

Ten je totiž vybavený celou radou kontrolných a reparačných systémov, ktoré výsledný efekt 

podanej látky výrazne ovplyvnia. Týmto požiadavkám čiastočne vyhovujú biotesty akútnej 
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toxicity II. generácie – 24 hodinové [1, 2]. Pre sledovanie účinku napr. ionizujúceho žiarenia 

sú však 24 hodinové testy príliš krátke. Okrem toho v životnom prostredí sa väčšinou jedná 

o dlhodobé pôsobenie nízkych koncentrácií. Z týchto dôvodov bola požiadavka na predĺženie 

doby trvania biotestov II. generácie.V roku 1995 [3] bol predstavený 5 dňový test na Artemia 

franciscana (A. salina). 

Medzi prvé príznaky akútnej choroby z ožiarenia u stavovcov patria nechutenstvo, 

nevoľnosť, dávenie a hnačky, t. j. symptómy majúce vzťah ku gastrointestinálnemu traktu, 

nazývané ako črevný syndróm [4]. Je to vysvetľované značnou citlivosťou tráviacich orgánov, 

predovšetkým tenkého čreva na ionizujúce žiarenie, ktoré je dokonca porovnateľné 

s citlivosťou krvotvorných a reprodukčných orgánov [5 - 12]. S hematologickými zmenami 

a zmenami v tráviacom trakte úzko súvisí aj zníženie imunity a autoinfekcia [13, 14]. 

V našej práci sme sa zamerali na zmeny v gastrointestinálnom trakte u bezstavovcov 

a porovnali ich so zmenami u stavovcov. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

V experimente boli použité Artemia franciscana vyliahnuté v morskej vode pri teplote 

25
o
C za 24 hodín [15]. Po vyliahnutí boli naupliové štádia prenesené do 5 plastových fliaš 

s objemom 1 liter (približne 100 jedincov vo fľaši). Jedna fľaša bola kontrolná, ostatné boli 

ožiarené gama lúčmi (
60

Co) dávkami 0,25; 0,5; 1,0 a 2,5 kGy. 48 hodín po ožiarení boli 

naupliové štádia prenesené na podložné sklíčko. Devitalizácia a fixácia bola prevedená  

36% roztokom formaldehydu. Následná mikrofotodokumentácia bola prevedená 

mikroskopom Olympus CX 31 a fotoaparátom Olympus QuickPhoto Micro 2.3. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pre vývojové štádium druhého stupňa je charakteristická hlavne segmentácia 

v thorakálnej časti. Ďalej je to zakladanie apendiklov, z ktorých sa neskôr formujú phylopoda 

pre dýchanie a príjem potravy. U kontrolnej skupiny vo veku 48 hodín môžeme pozorovať 

výraznú segmentáciu v thorakálnej oblasti. U jedincov, ktorí boli ožiarení dávkou 0,25 kGy  

je segmentácia menej vyvinutá a nedosahuje taký stupeň ako u kontrolnej skupiny.  

Po ožiarení dávkou 0,5 kGy sa segmentácia vyvíja pomalšie a je ešte menej pozorovateľná. 

Po dávke 1 kGy je segmentácia takmer nepozorovateľná, alebo úplne chýba. Jedince ktorí 

obdržali dávku 2,5 kGy sú bez segmentácie, lebo sa nevyvíja. 

Ďalšou pozorovanou morfologickou odchylkou je utváranie črevnej výstelky. 

U kontrolnej skupiny je črevná výstelka neporušená a je tvorená silnou vrstvou epiteliálnych 

buniek. U jedincov ožiarených dávkou 0,25 kGy je viditeľné oploštenie črevného epitelu.  

Po ožiarení dávkou 0,5 kGy je vrstva epitelialnych  buniek výrazne nižšia. Epitelialne bunky 

čreva tvoria len nízku vrstvu u jedincov ožiarených dávkou 1 kGy. Najvýraznejšie rozdiely sú 

u jedincov ožiarených dávkou 2,5 kGy. Celá vnútorná stavba je odlišná. Epiteliálne bunky 

črevnej výstelky tvoria tenkú vrstvu, ktorá miestami chýba. 

Výsledky pôsobenia ionizujúceho žiarenia na vývin črevnej výstelky bezstavovcov rodu 

Artemia sú zhodné s poškodením enterocytov u cicavcov. Je všeobecne známe, že bunky 

črevného epitelu stavovcov patria vzhľadom k vysokej mitotickej aktivite medzi bunky 

s veľmi vysokou rádiosenzitivitou. U cicavcov je gastrointestinálny syndróm vyvolaný 

dávkami (6 – 10) Gy, pri priemernej LD50/30dní 4 -8 Gy. U bezstavovcov rodu Artemia  
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je LD50/96hodín (0,6 -0,7) kGy [16]. K úplnému vymiznutiu vrstvy epiteliálnych buniek čreva 

dochádza až pri dávkach vyšších ako 1 kGy     

Artemie mali široké uplatnenie v kozmickej biológií [17 - 19]. V rámci unikátneho 

projektu Biostack na palube Apolla 16 bol skúmaný vplyv kozmického žiarenia na cysty 

Artemia franciscana. U cyst zasiahnutých kozmickým žiarením bola zistená liahnivosť iba  

10 % [20], u naupliových lariev potom zvýšená mortalita [21] a rôzne somatické odchylky, 

najčastejšie bolo pozorované skrátenie končatín a abnormálne utváranie thorakálnej alebo 

abdominálnej časti. Dospelí jedinci nedosahovali bežnú veľkosť a u jedincov ďalšej generácie 

sa vyskytovalo desaťkrát viac malformácií ako u jedincov kontrolných [22]. 

 

ZÁVER 

Na základe uvedených pozorovaní sa dá predpokladať, že tento biotest by mohol 

čiastočne nahradiť konvenčné testy na stavovcoch. 
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ABSTRACT 

Every human activity leaves waste. Humans produce hundreds to billions of tonnes of waste 

annually. Some wastes are hazardous in terms of toxicity or radioactivity. Radioactive wastes 

originating from nuclear energy include long-term, so-called critical, radionuclides, which 

have to be declared before being deposited in the national repository of radioactive waste. 

One of the critical radionuclides is 
107

Pd, which is determined by various methods. This work 

describes and provides a method of determination of 
107

Pd present in radioactive waste  

by the molecular recognition sorbent AnaLig Pd – 02. Maximum capacity of Pd
2+ 

was  

73,1 mg·g
-1 

of analig sorbent in 1 mol·dm
-3 

HCl and 52, 7 mg·g
-1 

of analig sorbent  

in 1 mol·dm
-3 

HNO3. The maximum capacity of analig sorbent decreases as the concentration 

of acids increases, that’s why we have chosen 50 cm
3
 of 9 mol·dm

-3 
HCl as eluent.  

For monitoring of potential interferent 
137

Cs was used model sample of which individual 

fractions were measured by HPGe detector with the purpose of determination of yields. 

Through this it was found out that 
137

Cs does not absorb on the column unlike the 
107

Pd.  

 
Keywords: 

107
Pd,  molecular recognition product, AnaLig Pd – 02. 

 

ÚVOD 

Atómové elektrárne na území Slovenskej republiky poskytujú viac než polovicu 

elektrickej energie spotrebovanej na území republiky už viac ako pol storočia. Pri prevádzke 

jadrových elektrární nedochádza k uvoľňovaniu žiadnych skleníkových plynov, čím  

sa znižujú emisie CO2 o 15 mil. ton ročne na území Slovenska. Avšak činnosť jadrových 

elektrární má svoj nedostatok, a tým je vznik rádioaktívneho odpadu. Jeden blok JE 

Mochovce ročne vyprodukuje asi 17 m
3
 kvapalných, 15 ton pevných nízko  

rádioaktívnych odpadov (RAO) a približne 7 ton vyhoreného paliva [1, 2].  

Atómový zákon – zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie definuje 

rádioaktívny odpad ako akékoľvek nevyužité materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej 

forme, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich alebo pre úroveň kontaminácie nemožno uvoľniť 

do životného prostredia. Požiadavky, ktoré súvisia s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi sú 

definované v atómovom zákone a vo vyhláške ÚJD SR č. 30/2012 Z. z. [3].  

Množstvo a aktivitu vznikajúceho RAO musí jeho pôvodca, podľa platných právnych 

predpisov, technickými a organizačnými opatreniami udržiavať na čo najnižšej racionálne 

dosiahnuteľnej úrovni [2]. Na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej 

republiky je producent rádioaktívnych odpadov pred ich uložením do regionálneho úložiska 

rádioaktívnych odpadov povinný deklarovať 19 kritických rádionuklidov. Medzi kritické 

rádionuklidy patria hlavne dlhožijúce rádionuklidy, a to 
14

C, 
90

Sr, 
99

Tc, 
129

I, 
137

Cs, 
94

Nb, 
126

Sn, 
151

Sm, 
41

Ca,
59

Ni, 
63

Ni, 
79

Se, 
93

Mo, 
93

Zr, 
107

Pd, 
60

Co, 
239,240

Pu, 
238

Pu a 
241

Am [4]. 
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107
Pd je jedným z najdlhšie žijúcich izotopov paládia, ktorého beta premenou vzniká 

107
Ag a je zároveň zložkou vyhoretého jadrového paliva. 

107
Pd je súčasťou siedmych 

produktov štiepenia 
235

U kam patrí aj 
99

Tc (6,14 %), 
126

Sn (0,11 %), 
79

Se (0,04 %),  
93

Zr (5,46 %), 
135

Cs (6,91 %), 
129

I (0,84%), pričom výťažok paládia predstavuje 1,25 % .  

Na stanovenie 
107

Pd sa využívajú rôzne metódy. Najčastejšie používané metódy  

na stanovenie paládia sú atómová absorpčná spektrometria (AAS), elektrotermická atómová 

absorpčná spektrometria (ET AAS), atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou 

plazmou (ICP – AES), hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  

(ICP – MS), neutrónová aktivačná analýza, X – ray fluorescenčná spektrometria.  

Na zachytávanie paládia sa používajú činidlá ako dimetylglyoxim (C4H8N2O2)  

a 2-nitrózo-1-naftol (C10H7NO2) [5].  

Napríklad v práci DULANSKÁ a kol. (2016) [6] stanovili 
107

Pd pomocou extrakčnej 

chromatografie na sorbente Ni – Resin, ktorý obsahoval 11 % DMG. 
107

Pd sa zrážal priamo 

na kolóne, ktorej súčasťou je DMG a vytvára charakteristický žlto sfarbený komplex 

[Pd(DMGH)2] nerozpustný vo vode, ktorý sa zachytáva na sorbente Ni – Resin, čo indikuje 

adsorpciu Pd
2+

. Rádiochemické výťažky sa stanovili prostredníctvom atómovej absorpčnej 

spektrometrie (AAS) [6]. 

Na testovanie možnosti stanovenia 
107

Pd s cieľom aplikácie separácie na reálne vzorky 

sa v našej práci testovala možnosť separácie pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania 

AnaLig Pd – 02. Testovalo sa prostredie pre maximálnu sorpciu 
107

Pd (HNO3, HCl a H2O), 

maximálna kapacita sorbentu ako aj možnosti viacnásobného použitia sorbentu  

AnaLig Pd - 02 a vplyv interferentov na sorpciu paládia. 

Sorbent AnaLig Pd - 02 patrí medzi sorbenty molekulárneho rozpoznávania, ktoré sú 

ideálne na selektívne uchovávanie jednotlivých prvkov alebo obmedzených skupín prvkov. 

Sorbent AnaLig Pd – 02 môže byť použitý pre extrakciu a zakoncentrovanie Pd
+2

 zo vzoriek 

rozpustených v H2SO4, HNO3 a HCl. Alebo zo vzoriek, ktoré zahŕňajú roztoky obsahujúce 

amíny [7]. Pri použití sorbentu AnaLig Pd - 02 sa roztok, ktorý sa má analyzovať, prechádza 

kolónou a cieľový ión sa z roztoku selektívne odstráni.  

Stanovenie 
107

Pd je významné a potrebné pre zabezpečenie radiačnej bezpečnosti  

pri extrahovaní 
107

Pd z vyhoretého jadrového paliva na recykláciu alebo likvidáciu. 

 

METODIKA PRÁCE 

Pre testovanie možnosti separácie 
107

Pd sa v práci použil sorbent AnaLig 
®

 Pd – 02 

(veľkosť zŕn 60 – 100 mesh) od firmy IBC Advanced Technologies, Inc. Ako nosič Pd
2+

  

sa použil roztok PdCl2. Experimenty sa uskutočnili na kolóne Eichrom - priemer 1 cm, dĺžka 

6,5 cm. Filtre Pall Corporation A/E Glass Fiber Filter 25 mm, 500/PK. AAS PERKIN 

ELMER 

1100. 

 

Testovanie kapacity sorbentu AnaLig Pd – 02  

Kapacita sorbentu pre sorpciu paládia sa testovala v troch rôznych prostrediach: H2O, 

HCl a HNO3. V práci sa použili rôzne koncentrácie HCl a HNO3 0,5 mol·dm
-3

,  

1 mol·dm
-3

, 2 mol·dm
-3

, 3 mol·dm
-3 

 a 4 mol·dm
-3

. 

Ako prvé sa sledovala možnosť separácie v prostredí deionizovanej vody [7].  

0,26 g sorbentu AnaLig Pd – 02 sa kondiciovalo v  10 cm
3
 deionizovanej vody po dobu  

5 minút. Po nanesení na chromatografickú kolónu (Eichrom - priemer 1 cm, dĺžka 6,5 cm) sa 

postupne nanášal pripravený nosičový zásobný roztok Pd
2+

 s koncentráciou 1 mg·cm
-3

.  

Po každej pretečenej frakcii sa kolóna premývala deionizovanou vodou v objeme  

2 cm
3
. Pretečená frakcia sa zachytila do kadičky a pridalo sa 0,5 cm

3 
roztoku KI  

(s koncentráciou 150 mg·cm
-3

, Pd
2+ 

+ KI    PdI2 ). V prípade vzniku čierno – hnedej  
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zrazeniny (PdI2) sa ukončilo testovanie, nakoľko vznik zrazeniny indikoval, že Pd sa už 

nesorbuje na sorbente, ale prechádza kolónou. 

Zistilo sa, že sorbent AnaLig Pd – 02 je možné použiť opakovane. Výrobca uvádza, že 

na regeneráciu sorbentu je potrebné celý objem kolóny (2 – 5) – krát premyť roztokom  

0,5 mol·dm
-3 

CH4N2S a 0,1 mol·dm
-3 

príslušnou testovanou kyselinou. Pre ďalšie použitie 

bolo potrebné kolónu premyť rovnakým objemom deionizovanej vody a kyseliny ako  

pri CH4N2S [7].  

Vplyv koncentrácie Cl
-
 na sorpciu paládia na sorbente AnaLig Pd - 02 sa testoval 

v prostredí  HCl s koncentráciou 0,5 mol·dm
-3

, 1 mol·dm
-3

, 2 mol·dm
-3

, 3 mol·dm
-3  

a 4 mol·dm
-3 

. Sorbent sa kondicioval so 6 cm
3  

HCl s príslušnou testovanou koncentráciou. 

Následne sa nanášal modelový roztok Pd
2+

  s koncentráciou 1 mg·cm
-3

 v prostredí HCl 

s danou koncentráciou, pričom sa pokračovalo v nanášaní paládia až do nasýtenia sorbentu. 

Po každej pretečenej frakcií sa kolóna premyla 2 cm
3
 0,5 mol·dm

-3 
HCl. Do frakcii sa 

následne pridalo  0,5 cm
3 

roztoku KI s koncentráciou 150 mg·cm
-3

. Vznik zrazeniny PdI2 

indikovalo nasýtenie sorbentu a vo zvyšovaní koncentrácie paládia sa nepokračovalo. Kolóna 

sa eluovala a recyklovala, pre opätovné použitie s 4 x 6 cm
3
 0,5 mol·dm

-3 
CH4N2S a 2 x 6 cm

3 

deionizovanej vody.  

Pre testovanie kapacity sorbentu v prostredí NO3
-
 sa pripravili modelové roztoky  

v prostredí HNO3 s koncentráciami 0,5 mol·dm
-3

, 1 mol·dm
-3

, 2 mol·dm
-3 

a 3 mol·dm
-3

.  

Na testovanie sa použila druhá kolóna so sorbentom AnaLig Pd – 02 s hmotnosťou 0,2658 g. 

Sorbent sa kondicioval v prostredí 10 cm
3
 deionizovanej vody po dobu 5 minút. Kolóna sa 

premyla 6 cm
3
 HNO3 s príslušnou kyselinou a naniesol sa roztok Pd

2+
 s koncentráciou  

1 mg·cm
-3 

v HNO3, pričom sa pokračovalo v nanášaní nosiča rovnako ako v prípade HCl, až 

do nasýtenia sorbentu. Pd sa z kolóny eluovalo s 4 x 6 cm
3
 0,5 mol · dm

-3 
CH4N2S a 2 x 6 cm

3 

deionizovanej vody.  

 

Stanovenie elučného profilu  

V práci sa ďalej testovalo vhodné elučné činidlo pre paládium a elučný objem. Ako 

najvhodnejšie sa vybrala HCl s koncentráciou 9 mol·dm
-3 

. Modelová vzorka bola pripravená 

s 2 mg 
 
Pd

2+
 v prostredí 10 cm

3 
0,5 mol·dm

-3 
HCl. Pretečená frakcia sa zachytila a odobralo sa 

z nej 0,2 cm
3 

pre stanovenie paládia pomocou AAS. Kolóna sa následne premyla 2 x 6 cm
3
 

0,5 mol·dm
-3 

HCl. Rovnako tak sa premývacia frakcia zachytila a odobralo sa  

0,2 cm
3 

na AAS. Následne sa paládium eluovalo 5-krát s 10 cm
3
 9 mol·dm

-3 
HCl, pričom 

každý eluent sa zachytával zvlášť do vialky a odoberalo sa opäť 0,2 cm
3 

pre stanovenie 

výťažku paládia. Jednotlivé frakcie sa merali na AAS 1100 od firmy Perkin Ermel  a stanovili 

sa výťažky separácie paládia v jednotlivých frakciách.   

 

Sledovanie vplyvu 
137

Cs na sorpciu Pd
2+

 na sorbente AnaLig Pd – 02 

Pre testovanie vplyvu interferentu 
137

Cs sa pripravila modelová vzorka s 2 cm
3
 Pd

2+
  

1 mg·cm
-3 

v 10 cm
3 

0,5 mol·dm
-3 

HCl + 0,1 cm
3 137

Cs + 1 mg Cs
+
 
 
nosiča. Sorbent sa premyl  

s 2 x 6 cm
3
 0,5 mol·dm

-3 
HCl, pretečená a premývacia frakcia sa zachytila a merala na HPGe 

detektore. Následne sa kolóna eluovala 5 x 10 cm
3
 9 mol·dm

-3 
HCl, eluované frakcie sa opäť 

zachytávali zvlášť pre stanovenie výťažku a meranie frakcií na HPGe detektore.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom práce bolo overiť možnosť separácie a stanovenia 
107

Pd v rádioaktívnych 

odpadoch pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania AnaLig Pd – 02. 
107

Pd patrí 

medzi ťažko merateľné rádionuklidy, ktoré je potrebné deklarovať v rádioaktívnom odpade  

pred jeho uložením do národného úložiska rádioaktívnych odpadov.  
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V práci bolo testované vhodné prostredie pre maximálnu sorpciu 
107

Pd na sorbente 

AnaLig Pd – 02. Na základe literárnej rešerše boli vybrané HNO3, HCl a deionizovaná voda 

v rozsahu koncentrácii kyselín od (0,5 – 4) mol·dm
-3

. Výsledky sú uvedené v graf 1. 

Z výsledkov vyplýva, že maximálna kapacita sorbentu AnaLig Pd – 02 narastá so zvyšujúcou 

sa koncentráciou kyselín až do koncentrácie 1 mol·dm
-3

. Pri tejto koncentrácii boli dosiahnuté 

najvyššie výťažky nad 70 % pri HCl a nad 50 % pri HNO3. Z grafu je viditeľné, že  

so zvyšujúcou sa koncentráciou kyselín klesala maximálna kapacita sorbentu v prostrediach 

oboch kyselín a pri 4 mol·dm
-3 

HCl bol dosiahnutý najmenší výťažok len 3,9 %, čo sa využilo 

na možnosť elúcie paládia práve pomocou HCl s vyššou koncentráciou.  

 

 
Graf 1. Závislosť % sorpcie sorbentu od koncetrácie HNO3 a HCl 

 

Na testovanie maximálnej sorpčnej kapacity paládia na sorbente AnaLig Pd – 02  

sa vybralo prostredie HNO3 a HCl s rôznymi koncentráciami. Výsledky sú prezentované 

v tab. 1. Výrobca IBC deklaruje maximálnu kapacitu (10,6 – 31,9) mg·g
-1 

sorbentu  

AnaLig Pd – 02. Nami získané výsledky potvrdili väčšiu kapacitu sorbentu ako je uvedené 

výrobcom.  

 

Tab. 1 Výsledky stanovenia maximálnej kapacity sorbentu v rôznych prostrediach. 

Prostredie c [mol·dm
-3

] m Pd
2+ 

[mg] 
max. kapacita Pd

2+
 

[mg·g
-1 

sorbentu] 

H2O 0 6 23,1 

HNO3 

0,5 12 45,2 

1 14 52,7 

2 10 37,6 

3 6 22,6 

4 0 0 

HCl 

0,5 17 65,4 

1 19 73,1 

2 13 50 

3 12 46,2 

4 1 3,9 
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Najvhodnejšie prostredie pre maximálnu sorpciu 
107

Pd na sorbente AnaLig Pd – 02 je  

1 mol·dm
-3 

HCl, kde kapacita 1 g sorbentu je až 73,1 mg Pd
2+ 

a v prostredí 1 mol·dm
-3 

HNO3, 

bola maximálna kapacita na 1 g sorbentu 52,7 mg Pd
2+

. Následne sa zistilo, že so zvyšujúcou 

sa koncentráciou kyselín klesala maximálna kapacita sorbentu, čo sa využilo na možnosť 

elúcie paládia práve pomocou HCl s vyššou koncentráciou. Výsledky sú prezentované v tab. 

1 a vo forme graf 1.  

Ako najvhodnejší elučný roztok pre paládium sa potvrdila HCl s koncentráciou 

9 mol·dm
-3 

 HCl. Po nanesení modelového roztoku na sorbent sa paládium eluovalo  

s 60 cm
3
 9 mol·dm

-3 
 HCl, pričom sa zberali 10 cm

3
 frakcie a merali na AAS. Elučný profil je 

uvedený v tab. 2 a graf 2. 

 

Tab. 2 Elučný profil s vybraným elučným činidlom HCl. 

Označenie 

skúmavky 

Obsah Pd 

[mg.dm
-3

] 

R Pd
2+

 

[%] 

pretečená frakcia < 1,5 - 

premývacia frakcia  < 1,5 - 

1. elúcia 150,1 71,97 

2. elúcia 40,5 19,41 

3. elúcia 10,5 5,03 

4. elúcia 4,5 2,05 

5. elúcia 2,1 0,95 

6. elúcia < 1,5 - 

 

 
Graf 2. Závislosti výťažku R od objemu odoberaných frakcií.  

 

Na základe stanoveného obsahu paládia v jednotlivých frakciách sa zistilo, že vhodný objem 

elučného činidla je 50 cm
3
, pričom sa paládium eluuje s 9 mol·dm

-3 
HCl.  Najväčší obsah Pd

2+ 

sa nachádzal v 1. eluovanej frakcii elúcii s výťažkom separácie 71 %. Najmenší obsah Pd
2+ 

bol v poslednej – 5. elúcii s výťažkom 0,95 %. V šiestej frakcii sa paládium nestanovilo. 

Experimenty sa opakovali tri krát.  

Gamaspektrometrickým meraním sa zistilo, že 
137

Cs nemá vplyv na sorpciu paládia, 

nachádzalo sa už v prvej  pretečenej frakcii a aj v prvej premývacej frakcii. V eluovaných 

frakciách sa paládium nedetegovalo. 
137

Cs sa na rozdiel od paládia na sorbente AnaLig  

Pd - 02 nesorbuje ako je uvedené v tab. 3.   
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Tab. 3 Výťažky 
137

Cs v eluovaných frakciách.
 

Označenie 

skúmavky 

R 

[%] 

1. elúcia 91,32 

2. elúcia 11,14 

3. elúcia 1,0 

4. elúcia 0,59 

5. elúcia - 

 

ZÁVER 

V práci sa testovala možnosť stanovenia 
107

Pd pre separáciu z rádioaktívnych odpadov 

pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania AnaLig Pd – 02. Bola stanovená maximálna 

kapacita sorbentu 73,1 mg Pd na 1 g sorbentu. Maximálna sorpcia paládia na AnaLig Pd - 02 

sa dosiahla v 1 mol·dm
-3

 HCl. Zistilo sa, že so zvyšujúcou sa koncentráciou kyselín klesala 

maximálna kapacita sorbentu, preto bola 9 mol·dm
-3 

HCl vybraná ako vhodné elučné činidlo. 

Na základe získaného elučného profilu sa stanovil aj  vhodný objem na elúciu paládia 50 cm
3 

9 mol·dm
-3 

HCl. Pri testovaní vplyvu 
137

Cs ako potencionálneho interferenta 
107

Pd sa zistilo, 

že sa na kolóne nesorbuje a nemá významný vplyv na sorpciu.  
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ABSTRACT 

Ionizing radiation is highly efficient in producing chromosome aberrations as a consequence 

of misrejoining of induced DNA double-strand breaks. Unstable (dicentrics, acentric 

fragments, and rings) and stable (translocations) aberrations are the two major classes  

of chromosomal alterations induced by irradiation of cells. Especially translocations, which 

are considered to be inherited, can easily be identified by fluorescence in situ hybridization. 

A novel marker biomarker for DNA double-strand breaks after ionizing radiation is H2AX. 

Our paper deals with describing different types of DNA damage after ionizing radiation  

and their detection.  

 

Keywords: DNA damage, ionizing radiation, chromosome aberration, FISH, H2AX. 

 

ÚVOD 

Skutočnosť, že ionizujúce žiarenie môže poškodiť genetický aparát živej bunky je 

známy od konca dvadsiatych rokov minulého storočia, kedy boli vykonané rozsiahle pokusy 

na drozofilách, ako aj na rastlinách a nižších či vyšších živočíchoch. Dôkaz o poškodení 

ľudských buniek žiarením bol uskutočnený až na začiatku šesťdesiatych rokov.   

Ionizujúce žiarenie sa považuje za nesmierne účinný mutagénny faktor indukujúci 

chromozómové aberácie vo všetkých typoch buniek in vivo aj in vitro. Na rozdiel od UV 

žiarenia je absorbované všetkými bunkovými komponentami, preto je poškodenie DNA  

po tomto type ožiarenia komplexné a jeho kvantifikácia zložitá.   

Poruchy štruktúry a funkcie  DNA patria medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré je možné 

sledovať v bunkách po ich vystavení mutagénom, pričom ich účinky vo forme mutačných 

zmien môžeme sledovať na rôznych úrovniach bunkovej organizácie. Génové mutácie môžu 

vznikať zmenami báz alebo zmenami poradia nukleotidov v DNA, ktoré menia nesenú 

informáciu štruktúrového alebo regulačného génu, čo sa prejaví zmenou v syntéze proteínov. 

Chromozómové mutácie (štruktúrové aberácie) predstavujú zmeny v štruktúre chromozómov 

podmienené zlomami a znovuspojením alebo výmenami nehomologických častí 

chromozómov,  genómové mutácie (numerické aberácie) menia normálny počet 

chromozómov v genóme bunky.  

Chromozómové aberácie predstavujú biologický marker expozície klastogénov 

a náchylnosti k rozvoju rakovinových ochorení. Sú uznané ako hodnotný cytogenetický 

biomarker efektu, pravdepodobne ako jediný z cytogenetických biomarkerov, ktorý je 

medzinárodne štandardizovaný a potvrdený [1]. 

Prvé cytogenetické práce dokumentovali štruktúrové aberácie stabilného alebo 

nestabilného typu u ľudí po expozíciách ionizujúcim žiarením [2, 3]. 
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TYPY CHROMOZÓMOVÉHO POŠKODENIA A ICH DETEKCIA 

Typ aberácií, ktorý vzniká, závisí od štádia bunkového cyklu. Ionizujúce žiarenie, ktoré 

indukuje priamo zlomy v DNA, spôsobuje chromatidový typ aberácií v G2 fáze 

a chromozómový typ v G0 aG1 fáze bunkového cyklu [4]. Spôsobuje viaceré typy poškodenia 

DNA, ako sú jednovláknové zlomy (SSB), dvojvláknové zlomy (DSB), poškodenia báz 

a krížové väzby. Z pomedzi týchto poškodení sú DSB léziou, ktorej dôsledkom sú 

chromozómové aberácie [2]. 

Frekvencia indukovaných aberácií súvisí s dávkou a z toho dôvodu môže byť použitá 

v biologickej dozimetrii v prípadoch radiačných nehôd. Frekvencia dicentrikov je 

najužitočnejšia na stanovenie dávky u jednotlivcov vystavených akútnej, nízkej (LET - linear 

energy transfer) radiácii, okamžite po ožiarení. Metóda ich vyhodnocovania sa považuje  

za najšpecifickejšie a najsenzitívnejšie potvrdenie dávky [4, 5].  

Hlavnou výhodou určovania dicentrikov a  kruhových chromozómov je relatívne 

jednoduchá a dobrá štandardizácia techniky a  ich hodnotenie v rámci niekoľkých mesiacov 

po ožiarení [6]. Vo väčšine prípadov radiačných havárií, ako boli v Černobyle, Mexiku, 

a v Goiane v Brazílii, sa stanovenie dávky uskutočnilo práve na určení frekvencie dicentrikov 

[7, 8]. Ich nevýhodou však je, že je ich možné len limitovane využiť na kvantifikáciu 

chronických expozícií alebo expozícií s dlhým časovým odstupom, pretože dicentriky a s nimi 

spojené acentrické fragmenty majú za následok bunkovú smrť, lebo počas mitózy dochádza 

k strate genetické materiálu.  

Najmä u osôb po akútnych alebo chronických expozíciách žiarenia sa zisťovali sa aj 

hodnoty translokácií [9, 10]. Translokácia je výmena, resp. preskupenie časti chromozómov 

medzi nehomologickými chromozómami. Translokácia môže byť nerecipročná a recipročná. 

Na rozdiel od asymetrických výmen, sú bunky nesúce symetrické výmeny stabilné, pretože 

každý chromozóm má vlastnú centroméru, ktorá umožní bunkám deliť sa bez toho, aby došlo 

k stratám materiálu. Na detekciu stabilných aberácií, ktoré sa považujú za dedičné, je vhodná 

fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH). Konvenčnou cytogenetickou metódou, ako je 

konvenčné farbenie alebo GTG pruhovanie, je ich detekcia obtiažna. 

Princípom FISH, je naviazanie jednovláknovej DNA alebo RNA sondy, ktorá je 

značená fluorescenčne na už predtým denaturovanú DNA vzorky. FISH umožňuje aj 

paralelnú detekciu nestabilných dicentrikov a stabilných translokácií, čím je možná detekcia 

akútnych ale aj viacročných expozícií [11, 12]. 

 

H2AX 

V súčasnosti je H2AX považovaný za nový indikátor poškodenia DNA. Fosforylácia 

histónu H2AX je jedným z prvých dejov aktivovaných po poškodení DNA formou 

dvojvláknových zlomov (DSB). Fosforyláciu H2AX je preto možné využiť ako indikátor 

prítomnosti dvojreťazcových zlomov (DSB) v DNA. Počet ložísk fosforylovaného histónu, 

ktoré je možné fluorescenčne vizualizovať v bunke zodpovedá počtu DSB.  Keď je analýza 

uskutočnená vo vhodnom časovom intervale, môže sa detekcia H2AX využiť ako 

biodozimetrický indikátor ku spätnému odhadu dávky ionizujúceho žiarenia, ktorá bola 

použitá. Detekcia H2AX sa využíva na kvantitatívne hodnotenie indukcie a reparácie DSB 

po expozícii ionizujúcemu žiareniu[13 - 15].  
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ABSTRACT 

Natural mercury or mercury as an activated product is a part of environmental burdens. Its 

stable isotopes can be found for example in soil or water, so it is important to know  

and select proper method to determine them. The aim of this work was to carry out 

experiments to determine under what conditions and in what amounts it is possible  

to determine mercury by neutron activation analysis, which has been chemically purified  

and separated. It is NAA that could be the method to replace other methods of determining 

mercury using mass spectrometry. From the stable isotopes of mercury for the NAA method, 

two isotopes of mercury – 
196

Hg and 
202

Hg which were activated by neutrons to 
197

Hg  

and 
203

Hg were selected due to their activation time and character of the emitted radiation.  

 
Keywords: NAA, gamaspectrometry, mercury determination.  

 

ÚVOD 

Metódy aplikujúce výsledky skúmania vlastností a štruktúry hmoty až na úrovni 

premeny atómových jadier a s tým súvisiace postupy na stanovenie chemického zloženia 

vzorky sú nevyhnutné nielen pre základný výskum a vývoj, ale aj v priemyselných 

aplikáciách. V nadväznosti na objav neutrónu Jamesom Chadwickom v roku 1932 a výsledky, 

ktoré priniesli Frédéric Joliot-Curie a Iréne Joliotová-Curieová v roku 1934, bola vyvinutá 

metóda neutrónovej aktivačnej analýzy. Vyvinuli ju v roku 1936 George Hevesy a Hilde 

Leviová [1]. Vtedy použili 
226

Ra-Be zdroj neutrónov, ako detektor slúžila ionizačná komora. 

Zistili, že lantanoidy, konkerétne prvok dysprózium vo vzorke, sa po vystavení toku 

neutrónov stal vysoko rádioaktívnym a ukázali, že jadrová reakcia môže byť použitá  

na stanovenie prvkov prítomných v neznámych vzorkách meraním indukovanej aktivity. 

Tento objav viedol k čoraz častejšiemu a známejšiemu procesu indukovania rádioaktivitou  

a k pozorovaniu výslednej jadrovej premeny s cieľom identifikácie prvku – proces, ktorý dnes 

poznáme ako neutrónovú aktivačnú analýzu (NAA) [1,2].  

NAA je metóda, ktorá, okrem iného, využíva tok neutrónov na určenie koncentrácií 

prvkov v danej vzorke. Zahŕňa ožarovanie materiálu, ktorý sa má analyzovať, čo má  

za následok zachytenie neutrónov rôznymi jadrami prvkov vo vzorke, pričom sa získa mnoho 

rádioaktívnych izotopov. Energie a intenzity emisie gama žiarenia rádioizotopov sú následne 

merané pomocou citlivého polovodičového detektora a koncentrácie prvkov vo vzorke sú 

stanovené koreláciou energii žiarenia gama a ich intenzít so štandardmi  ožiarenými súčasne 

s neznámou látkou. Hlavnou výhodou NAA je jej detekčný limit, ktorý pre niektoré prvky 

môže dosahovať až 10
-11

 g [3,4]. 

V súčasnosti je NAA veľmi užitočná ako citlivá analytická technika na uskutočňovanie 

kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy, či už hlavných alebo stopových zložiek vzorky [1]. 

Vzhľadom na vysokú úroveň citlivosti na stopové prvky, je NAA široko používaná 
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v mnohých oblastiach štúdia, vrátane biologických vied, poľnohospodárstva, priemyslu 

a potravín [3]. 

Časté využitie nachádza aj vo forenzných vedách, kvôli charakteristickým znakom, ktoré sú 

zobrazené gama spektrami po ožarovaní vzoriek neutrónmi. Ortuť prírodná, alebo ako 

aktivovaný produkt je súčasťou environmentálnych záťaží, jej stabilné izotopy sa môžu 

nachádzať v pôde, vode a iných matriciach, je teda dôležité poznať metódy ich stanovenia [3].  

Ortuť má 7 hlavných stabilných izotopov s rôznym percentuálnym zastúpením, pričom 

tieto sú uvedené v tab. 1 [5]. 

 

Tab. 1 Vlastnosti stabilných izotopov ortuti [4].  

Izotop Ar 
Prirodzený výskyt 

(%) 
Chemická forma 

196
Hg 195,966 0,15 kov 

198
Hg 197,967 9,97 kov 

199
Hg 198,968 16,84 kov, oxid 

200
Hg 199,968 23,10 kov, oxid 

201
Hg 200,970 13,18 kov 

202
Hg 201,971 29,86 kov, oxid 

204
Hg 203,973 6,87 oxid 

*Ar – relatívna atómová hmotnosť 
 

Pracovalo sa s prírodnou ortuťou, ktorá je zložená z viacerých stabilných izotopov. 

Z týchto stabilných izotopov pre metódu NAA, vzhľadom na dobu aktivácie a charakter 

emitovaného žiarenia, boli vybrané dva izotopy ortuti - 
196

Hg, 
202

Hg, ktorých aktiváciou 

neutrónmi vznikli izotopy 
197

Hg (T1/2 = 64,14 h) a 
203

Hg (T1/2 = 46,59 d).  

 

              
   

 
 

  
        (1) 

 

              
   

 
 

  
         (2) 

 

METODIKA PRÁCE 

V práci bola použitá metóda neutrónovej aktivačnej analýzy. Experimentálne zariadenie 

použité na aktiváciu bolo zhotovené na základe rádionuklidového neutrónového zdroja  
241

Am-Be (T1/2 (
241

Am) = 432,6 r, A(
241

Am) = 1,85·10
11

 Bq; energie emitovaného alfa 

žiarenia: 5,4820 MeV(85%) a 5,5408 MeV (0,39%); energia emitovaného gama žiarenia: 

0,0600 MeV (40%); neutrónový tok zdroja: 1,1·10
7
 n·s-1

; hustota neutrónového toku:  

1,5·10
8
 n·m-2·s-1

; energia neutrónov: 12,1 MeV (maximálna), 4,4 MeV (priemerná)). 

Neutrónový zdroj pozostáva z 
241

AmO2 a kovového berýlia, umiestnený do dvojstenného 

oceľového boxu, ktorého priemer je 30 mm a výška 60 mm. Box sa nachádza v kocke  

(400 × 400 × 400 mm) zhotovenej z parafínu, do ktorej boli vyrobené 4 ožarovacie otvory 

s priemerom 20 mm a dĺžkou 230 mm. Najmenšia hrúbka parafínovej vrstvy medzi zdrojom 

a otvorom na ožarovanie je 35 mm. Kocka je ďalej umiestnená v akrylovom boxe 

obklopenom olovenými tehlami na odtienenie gama žiarenia amerícia. Vzorky na aktiváciu 

bol vložené do 60 mm dlhých tyčí vyrobených z akrylu. Na aktiváciu vzoriek boli použité  

4 otvory [4].   

Ortuť na aktiváciu bola používaná vo forme zlúčeniny Hg(NO3)2. Filtrácia prebiehala 

pomocou filtračného zariadenia s vákuovým boxom od firmy Eichrom Technologies 

s využitím filtračných papierov MUNKTELL&FILTRAK GmbH 55 mm od firmy Munktell. 

Po aktivácii neutrónmi nasledovala detekcia emitovaného gama žiarenia pomocou 
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polovodičového HPGe detektora s mnohokanálovým analyzátorom od firmy Ortec. Výsledky 

boli vyhodnotené v programe GammaVision od firmy Ortec. 

 

Príprava preparátu na NAA ortuti  

Zo zásobného roztoku Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,4 mol·dm
-3

 sa riedením pripravili  

4 vodné roztoky s koncentráciami 0,3; 0,15; 0,1 a 0,01 mol·dm
-3

. Následne sa vzorky 

s príslušnými koncentráciami a objemom 1 cm
3 

preniesli do plastových skúmaviek 

a ožarovacích tyčí, ktoré boli umiestnené do zdroja neutrónov, pričom prebiehala aktivácia  

po dobu 3 dní.  

 

Príprava preparátu na NAA ortuti s využitím amoniaku  

K 10 cm
3 

vodného roztoku Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,1 mol·dm
-3

 bolo pridaných  

6 cm
3
 (pridávaných postupne po objeme 1 cm

3
) vodného roztoku amoniaku  (ϕ = 26 %). 

Zmes sa nechala reagovať po dobu 30 minút pri laboratórnej teplote, pozoroval sa vznik bielej 

zrazeniny, pretože amoniak z kyslíkatých ortuťnatých zlúčenín vylučuje biele zrazeniny 

ortuťnatých oxyamidozlúčenín podľa rovnice č. 3 [6]. 

 

2 Hg(NO3)2 + 4 NH3 + H2O → Hg2ONH2NO3 + 3 NH4NO3      (3) 

 

Zmes sa prefiltrovala pomocou filtračného zariadenia s vákuovým boxom a filtre  

sa vysušili pod infračervenou lampou. Po vysušení boli filtre vložené do plastových 

skúmaviek a ožarovacích tyčí, ktoré boli umiestnené do zdroja neutrónov, pričom prebiehala 

aktivácia po dobu 6 dní.  

 

Príprava preparátu na NAA ortuti s využitím dodekahydrátu uhličitanu sodného 

K 10 cm
3 

vodného roztoku Hg(NO3)2 s koncentráciou 0,1 mol·dm
-3

 bolo pridaných  

10 cm
3
 vodného roztoku Na2CO3·10 H2O s koncentráciou 0,75 mol·dm

-3
. Zmes sa nechala 

reagovať po dobu 30 minút pri laboratórnej teplote a následne sa zohrievala na elektrickej 

platni po dobu 20 minút pri teplote 100°C, pričom sa pozoroval vznik žltej zrazeniny, keďže 

alkalické uhličitany zrážajú z roztoku dusičnanu zásaditý uhličitan, ktorý sa zahriatím 

rozpadne na oxid ortuťnatý a oxid uhličitý podľa rovníc č. 4 a č.5 [6]. 

 

4 Hg(NO3)2 + 4 Na2CO3 → Hg(HgO)3CO3 + 8 NaNO3 + CO2  (4) 

 

Hg(HgO)3CO3 → 4 HgO + CO2  (5) 

 

Zmes sa prefiltrovala pomocou filtračného zariadenia s vákuovým boxom a filtre  

sa vysušili pod infračervenou lampou. Po vysušení boli filtre vložené do plastových 

skúmaviek a ožarovacích tyčí, ktoré boli umiestnené do zdroja neutrónov, pričom prebiehala 

aktivácia po dobu 6 dní.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom tejto práce bolo stanoviť podmienky a detekčné limity stanovenia obsahu ortuti 

detekciou emitovaného gama žiarenia izotopov ortuti pripravených  využitím neutrónovej 

aktivačnej analýzy. Pracovalo sa najmä s prírodnou ortuťou, ktorá zahŕňa viacero stabilných 

izotopov, pričom vzhľadom na podmienky aktivácie a vlastnosti emitovaného gama žiarenia, 

sme svoju prácu zamerali na izotopy ortuti 
196

Hg a 
202

Hg, ktorých aktiváciou neutrónmi  

v rádionuklidovom neutrónovom zdroji 
241

Am-Be vznikli izotopy 
197

Hg (T1/2 = 64,14 h) 

a 
203

Hg (T1/2 = 46,59 d). V experimentoch bola o.i. sledovaná možnosť určenia medze 
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stanoviteľnosti koncentrácie do takej úrovne, pri ktorej je ešte detektor schopný zaregistrovať 

počet impulzov.  

Boli použité 4 vodné roztoky Hg(NO3)2. Namerané údaje sú uvedené v tab. 2 a výsledky 

sú zobrazené v graf 1 a graf 2.  

 

Tab. 2 Namerané údaje.  

Izotop 
c  

[mol·dm
-3

] 

N  

[imp] 

t  

[s] 

n  

[s
-1

] 

A  

[Bq]] 

197
Hg 

0,30 219 

10 000 

0,0219 5,0280 

0,15 83 0,0083 2,0050 

0,10 28 0,0028 0,0940 

0,01 0 0 0 

203
Hg 

0,30 33 

10 000 

0,0033 0,0598 

0,15 30 0,0030 0,0510 

0,10 29 0,0029 0,0913 

0,01 19 0,0019 0,0139 

 

 

 
Graf 1 Závislosť koncentrácie od počtu impulzov vzorky pre izotop 

197
Hg. 

 

 
Graf 2 Závislosť koncentrácie od počtu impulzov vzorky pre izotop 

203
Hg. 

 

Na základe spracovaných výsledkov je vidieť, že so znižujúcou sa koncentráciou sa 

znižuje aj počet zaregistrovaných impulzov, pričom pri izotope 
197

Hg a koncentrácii  

0,01 mol·dm
-3

 detektor už nebol schopný zaregistrovať počet impulzov. Taktiež keďže sa 

y = 1503,3x2 + 302,84x - 5,9728 
R² = 0,9918 
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pracovalo s vodnými roztokmi a voda slúži ako moderátor neutrónov, mohol aj tento faktor 

ovplyvniť aktiváciu. Ďalej sa teda pracovalo s koncentráciou Hg(NO3)2 0,1 mol·dm
-3

.  

Následne bola testovaná možnosť vyzrážania ortuti z roztoku vo forme zrazeniny 

pomocou vodného roztoku  amoniaku (ϕ = 26%) a pomocou dodekahydrátu uhličitanu 

sodného s koncentráciou 0,75 mol·dm
-3

. Namerané údaje sú uvedené v tabuľke č. 3.  

 

Tab. 3 Namerané údaje. 

Izotop Činidlo 
N  

[imp] 

t  

[s] 

n  

[s
-1

] 

A  

[Bq] 

197
Hg 

NH3 - 

10 000 

- - 

Na2CO3·10H2O 409 0,0409 9,7260 

203
Hg 

NH3 - - 0,4472 

Na2CO3·10H2O 158 0,0158 0,4976 

 

Z nameraných údajov je vidieť, že v prípade použitia amoniaku pri izotope 
197

Hg 

detektor nezaregistroval počet impulzov pozadia, preparátu ani aktivitu a pri izotope 
203

Hg 

nezaregistroval počet impulzov preparátu, na rozdiel od činidla Na2CO3·10H2O. Ďalej sa teda 

používal iba dodekahydrát uhličitanu sodného s koncentráciou 0,75 mol·dm
-3

. Na Obr. 1 je 

zobrazené gama spektrum dvoch izotopov ortuti, kde sa v príprave vzoriek na meranie využil 

práve Na2CO3·10H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Gama spektrum ortuti. 

 

V prípade použitia Na2CO3·10 H2O bola taktiež testovaná aj možnosť znižovania 

koncentrácie do takej úrovne, pri ktorej je ešte detektor schopný zaregistrovať počet 

impulzov. Namerané údaje sú uvedené v tab. 4, pričom výsledky boli spracované aj v graf 3 

a graf 4.  
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Tab. 4 Namerané údaje. 

Izotop 
c  

[mol·dm
-3

] 

N  

[imp] 

t  

[s] 

n  

[s
-1

] 

A  

[Bq]] 

197
Hg 

0,001 0 

10 000 

0 0 

0,005 9 0,0009 0,2140 

0,010 20 0,0020 0,4756 

0,050 113 0,0113 2,6800 

203
Hg 

0,001 0 

10 000 

0 0 

0,005 0 0 0 

0,010 18 0,0018 0,0560 

0,050 182 0,0581 0,5732 

 

 

 
Graf 3 Závislosť počtu impulzov vzorky od koncentrácie pre izotop 

197
Hg. 

 

 
Graf 4 Závislosť počtu impulzov vzorky od koncentrácie pre izotop 

203
Hg. 

 

Pri najnižších koncentráciách (0,001 mol·dm
-3

; 0,005 mol·dm
-3

) pre izotop 
203

Hg 

detektor nebol schopný zaregistrovať počet impulzov pozadia ani počet impulzov preparátu, 

teda koncentrácie boli príliš nízke, taktiež pre izotop 
197

Hg pri koncentrácii 0,001 mol·dm
-3

, 

z čoho vyplýva, že koncentrácia Hg(NO3)2 pre izotop 
197

Hg musí byť minimálne  

0,005 mol·dm
-3 

a pre izotop 
203

Hg musí byť koncentrácia Hg(NO3)2 minimálne 0,01 mol·dm
-3

.  
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ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo stanoviť podmienky a detekčné limity stanovenia obsahu ortuti 

detekciou emitovaného gama žiarenia izotopov ortuti pripravených  využitím neutrónovej 

aktivačnej analýzy, teda uskutočnenie experimentov, v ktorých sa zisťovalo, za akých 

podmienok a v akých množstvách je možné metódou neutrónovej aktivačnej analýzy stanoviť 

ortuť, ktorá bola chemicky očistená a odseparovaná od matrice. Ortuť prírodná, alebo ako 

aktivovaný produkt je súčasťou environmentálnych záťaží, jej stabilné izotopy sa môžu 

nachádzať v pôde, vode a iných matriciach, je teda dôležité poznať metódy ich 

stanovenia. Práve neutrónová aktivačná analýza  by mohla byť metódou, ktorá by nahradila 

iné metódy stanovenia ortuti, pri ktorých sa používa hmotnostná spektrometria. Zo  stabilných 

izotopov ortuti pre metódu NAA, vzhľadom na dobu aktivácie a charakter emitovaného 

žiarenia, boli vybrané dva izotopy ortuti - 
196

Hg, 
202

Hg, ktorých aktiváciou neutrónmi vznikli 

izotopy 
197

Hg a 
203

Hg. Na základe vykonaných experimentov sa usúdilo, že pri použití 

dodekahydrátu uhličitanu sodného ako činidla potrebného na vyzrážanie ortuti z roztoku  

je možné pri koncentrácii Hg(NO3)2 minimálne 0,005 mol·dm
-3

 izotopy stanoviť. Podľa 

výsledkov sa zvolil ďalší potup pre uskutočnenie stanovenia ortuti a metóda bola aplikovaná 

aj na reálnu vzorku, kde boli prítomné ďalšie možné interferujúce látky. Taktiež boli zvolené 

ďalšie kroky na separáciu ortuti od prítomnosti iných interferentov.  
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ABSTRACT  

The burden on the environment increases every year as a result of the human activity. Nuclear 

power, nuclear medicine or scientific activity at which the concentration of heavy metals  

and radionuclides is increased, is not an exception. Recently, radioecology and nuclear 

chemistry deals of the properties of biosorbents and their applicability at the removal  

of radionuclides from contaminated water or radioactive liquid waste. A chitosan belongs  

to these biosorbents, too. The chitosan, a chitin derivative, due to its flexible structure, high 

hydrophilicity, high chemical reactivity, high sorption capacity and presence of various 

functional groups, very well binds metals and radionuclides to its structure. The chitosan 

modifications improve mechanical and chemical properties. Ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) belongs to substances that improve sorption properties of adsorbents. It is  

a quaternary acid which is used to remove lead, copper, cadmium and other heavy metals  

and radionuclides from soil and soil solutions or wastewater. The aim of work is in first step 

preparation of crosslinked chitosan adsorbent by glutaraldehyde (GLA) and modified  

with EDTA. And in the second step is characterize our material with SEM and polarization 

microscopy. And the last step is studying of effect of contact times of pertechnetate anions  

on EDTA-GLA-Chitosan. 

 
Keywords: Chitosan, EDTA, glutaraldehyde, adsorption, SEM. 

 

ÚVOD  

V rádioaktívnych odpadoch sa nachádzajú rádionuklidy a ťažké kovy, ktoré sú veľmi 

nebezpečné pre životné prostredie a rovnako aj pre zdravie človeka a všetky živé organizmy. 

Zvyšovanie koncentrácie týchto polutantov v životnom prostredí je dôsledkom najrôznejších 

ľudských činností, napr. výroba jadrového paliva, prevádzka jadrových elektrární, využívanie 

jadrových reaktorov pre vedeckú činnosť, testovanie jadrových zbraní, rôzne nehody  

na jadrových zariadeniach. V nemalej miere prispieva k záťaži na životné prostredie aj 

nukleárna medicína a príprava rádiofarmaceutík. [1, 2] 

Chitosan je deacetylovaná forma chitínu. Pripravuje sa alkalickou deacetyláciou, pričom 

v reťazci vznikajú voľné aminoskupiny. Aminoskupiny (-NH2) a hydroxyskupiny 

(-OH) chitosanu slúžia ako koordinačné a elektrostatické interakčné miesta [3]. Vďaka tomu, 

má tento kopolymér výborné vlastnosti ako sú vysoká adsorpčná kapacita [4], hydrofilnosť, 

vysoká chemická reaktivita. Okrem toho sa chitosan vyznačuje svojou schopnosťou 

biodegradácia [5], flexibilnou štruktúrou [6] a pod. Adsorpčné vlastnosti chitosanu boli 
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demonštrované mnohými štúdiami, predovšetkým išlo o metódy úpravy vôd v špecifických 

oblastiach environmentalistiky [3].   

EDTA je štvorsýtna kyselina etyléndiamíntetraoctová, ktorá je nazývaná aj Chelatón II 

resp. jej sodnú soľ poznáme pod názvom Chelatón III. EDTA je hexadentátny ligand, ktorý 

tvorí stabilné komplexy s dvoj až štvormocnými iónmi kovov. EDTA sa využíva pri resorpcii 

ťažkých kovov – Pb, Cd, Hg atď., a tiež  rádionuklidov – 
90

Sr, 
137

Cs, 
99m

Tc, 
60

Co či 
63

Ni, 

pričom do reakcie vstupuje ako ligand [7].  

Cieľom tejto práce bolo pripraviť adsorpčný materiál na báze chitosanu modifikovaného 

s EDTA a sieťovaného s glutaraldehydom (GLA), charakterizovať ho pomocou SEM 

a polarizačnej mikroskopie, a tiež preštudovať vplyv doby kontaktu technecistanu na tento 

materiál. Na základe týchto experimentov bolo možné konštatovať jeho využiteľnosť 

v jadrových odboroch.  

 

METODIKA PRÁCE 

Materiál 

Chemikálie a všetok materiál, ktorý sa používal v experimentálnej časti boli čistoty p.a. od 

firmy Lachema n.p., Česká republika a od firmy Slavus, s.r.o., Slovenská republika. 

Rádioizotop 
99m

Tc sa použil z 
99

Mo/
99m

Tc generátora DRYTEC (2,5 – 100 GBq), GE 

Healtcare, @ 1200 GMT.  

 

Metóda polarizačnej mikroskopie 

Tvar a štruktúra EDTA-GLA-Chitosanových vzoriek bol charakterizovaný pomocou 

polarizačnej mikroskopie. Na štúdium bol použitý optický mikroskop JENAPOL; 

zväčšenie –  x30. 

Metóda skenovacej elektrónovej mikroskopie 

Tvar častíc a povrchová štruktúra vzoriek bola charakterizované pomocou metódy SEM 

mikroskopie (Analytical Scanning Electron Microscope). Meranie prebiehal na SEM 

mikroskope JOEL-JSM-6060 LA pri zväčšeniach x30 – 500m a x300 – 50m. 

 

Metóda adsorpcie 

Adsorpcia daných materiálov sa sledovala metódou rádioindikácie. Adsorpčné 

experimenty sa uskutočnili vsádzkovou metódou v plastových skúmavkách so zátkou. Všetky 

experimenty prebiehali pri laboratórnej teplote. Pomer tuhej fázy a vodnej fázy bolo 1:100. 

Obidve fázy sa premiešavali konštantnou rýchlosťou na rotačnej miešačke Multi Bio RS-24, 

Biosan. Daný čas miešania vzoriek bol od 5 do 180 min. Po ukončení miešania sa následne 

daná suspenzia centrifugovala na centrifúge Hettich EBA 20 po dobu 10 minút 

pri 6000 ot∙min
-1

. Odobrala sa alikvotná časť supernatantu do skúmavky a vzorky sa merali 

na gama počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) detektorom. Chyba merania bola menšia ako 5 %. 

Merala sa aj hodnota pH pred a po adsorpcii na pH metri typu WTW 720 inoLab. Hodnota pH 

sa pohybovala od 5,0 – 7,5 a chyba merania bola menej ako 0,5 %. Distribučná konštanta – 

KD a percento adsorpcie – R % boli vypočítané podľa uvedených vzorcov 1. a 2. 

 

KD = 
c0 - ceq

ceq
×

V

m
=

a0 - a

a
×

V

m
=

n0 - n

n
×

V

m
  ; ml×g-1    (1) 
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R = 
100 × KD 

KD +  
V

m
 

 ;  %      (2) 

 

   – počiatočná koncentrácia; [mol·dm
-3

];    – rovnovážna koncentrácia; [mol·dm
-3

];    – 

počiatočná objemová aktivita; [Bq·ml
-1

];   – rovnovážna objemová aktivita; [Bq·ml
-1

];   – 

početnosť impulzov pred adsorpciou,   početnosť impulzov po adsorpcii,   – objem vodnej 

fázy; [ml];   – hmotnosť tuhej fázy; [g]. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Príprava vzoriek EDTA-GLA-Chitosan 

Vzorky sieťovaného chitosanu s glutaraldehydom resp. chitosanov modifikovaných 

s EDTA a následne sieťované s GLA boli pripravené nasledovne (Tab. 1.): Chitosan bol 

rozpustený v 2 % kyseline octovej, tak aby pomer tuhej a kvapalnej fázy bol 1:100. Zmes bola 

miešaná 24 hodín. Po uplynutí tohto času bolo upravené pH roztoku na 5,5 s NaOH resp. HCl. 

Následne sa postupne pridávalo 5 % resp. 0,02 mol·dm
-3

 EDTA a vzorky sa nechali miešať 

90 minút. Po uplynutí daného času sa k zmesi postupne pridával 50 % GLA. Zrážacia reakcia 

prebiehala za stáleho miešania a pri laboratórnej teplote. Vzniknuté zrazeniny sa prefiltrovali 

a premývali destilovanou vodou, kyselinou chlorovodíkovou, hydroxidom sodným, opäť 

destilovanou vodou a nakoniec acetónom. Tým sa zabezpečilo odstránenie všetkých 

nevyzrážaných látok zo zrazeniny a prípadných nečistôt. Pripravená zrazenina, ktorá mala 

žlto-hnedú až oranžovo-hnedú farbu sa sušila niekoľko dní na hodinovom sklíčku a pri 

laboratórnej teplote. Nakoniec sa materiál rozdrvil v trecej miske na jemný prášok a uskladnil 

v plastovej vialke [8 – 9]. 

 
Tab. 1. Vzorky chitosanov pripravených zrážacou reakciou. 

Vzorka 1.krok 2.krok 3.krok 

B Chi_50 % GLA (blank) Chitosan – 50 % GLA 

C Chi_5 % EDTA + 50 % GLA 1:1 chitosan 5 % EDTA 50 % GLA 

D Chi_5 % EDTA + 50 % GLA 1:2 chitosan 5 % EDTA 50 % GLA 

E Chi_0,02 M EDTA + 50 % GLA 1:1 chitosan 0,02 M EDTA 50 % GLA 

F Chi_0,02 M EDTA + 50 % GLA 1:2 chitosan 0,02 M EDTA 50 % GLA 

 

Polarizačná mikroskopia 

Na Obr. 1 je vidieť vzorky pri 30-násobnom zväčšení. Komerčne dostupný chitosan – 

com_Chitosan (A) bol bielej farby, vločkovitej štruktúry s nepravidelnými tvarmi. Vzorky 

chitosanu, ktoré boli zosieťované 50 % glutaraldehydom (B) a vzorky, ktoré boli 

modifikované s 0,5 % a 0,02 M EDTA a následne sieťované GLA (C, D, E, F), mali 

kryštalickú štruktúru oranžovo-hnedej farby. Jednotlivé fragmenty vzoriek boli tvrdé, 

nepravidelného tvaru a s ostrými hranami. 
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Obr. 1. Vzorky komerčného chitosanu (A) a modifikovaných EDTA-GLA-Chitosanov (B – F).   

 

SEM mikroskopia 

SEM mikroskopia prebiehala pri 30- a 300-násobnom zväčšení. Z obrázkov 2 a 3 

je vidieť, že pri 30-násobnom zväčšení sú vzorky rôznej veľkosti a tvarov, pričom veľkosť 

sieťovaných chitosanov závisela od stupňa ich rozdrvenia. V porovnaní s komerčne 

dostupným chitosanom mali zosieťované chitosany v priemere 3- až 5-krát menšiu veľkosť. 

Pri 300-násobnom zväčšení je vidieť, že povrch vzoriek je veľmi drsný, málo pórovitý, 

s tuhou štruktúrou. Veľkosť vzoriek bola v rozmedzí 1000 m – 50 m. Na EDS analýzu, 

ktorá nám potvrdí presné zloženie materiálu a prípadný výskyt nečistôt, sa momentálne čaká 

[8, 9].  

 

Obr. 2. SEM mikroskopia vzoriek C; D; A.   
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Obr. 3. SEM mikroskopia vzoriek B; E; F.   

 

Adsorpčné experimenty 

Vplyv doby kontaktu na adsorpciu EDTA-GLA-Chitosanov bol študovaný metódou 

adsorpcie, pričom bol použitý 
99m

Tc ako radioindikátor. Zistilo sa, že adsorpčná rýchlosť 

všetkých študovaných vzoriek bola veľmi rýchla, keďže rovnováha adsorpcie nastala takmer 

po 30 minútach doby kontaktu technecistanových aniónov s adsorpčným materiálom 

(Obr. 4.). Táto rýchlosť determinuje, že adsorpcia je primárne povrchová a aj funkčné 

skupiny sú prioritne na povrchu materiálu [9].  

Percento adsorpcie (R %) sa pohybovalo v rozmedzí 92,5 – 95,4 % pre vzorku B. 

V prípade vzorky C bolo R % > 97 %. Percento adsorpcie pre vzorku D bolo v rozsahu 

95,3 % až 97,8 %. R % pre vzorku E bolo v rozmedzí 76,8 – 87,5 % a pre vzorku F 88,5% 

až 99,3 % (Tab.2, Obr. 4.) .  

Hodnota pH pre vzorku D bola pred adsorpciou 5,3 a po adsorpcii 5,7 a pre vzorky B, 

C, E a F sa hodnoty pH pohybovali v rozmedzí 7,0 pred adsorpciou a 7,5 po adsorpcii. 

Stabilné hodnoty pH pred a po adsorpcii nám indikujú mechanizmus adsorpcie (3 a 4), 

ktorý je pravdepodobne tvorba vodíkových väzieb alebo elektrostatické priťahovanie medzi 

voľnými aniónmi 
99m

TcO4
-
 a karboxylovými skupinami EDTA resp. amino skupinami, ktoré 

sú prítomné v chitosane. Vychádza sa z toho, že pri tvorbe vodíkových väzieb, alebo 

pri elektrostatickom priťahovaní iónov nedochádza k vzniku ani k spotrebe H
+
 iónov, a teda 

nenastáva ani zmena hodnôt pH pred a po adsorpcii [3, 9].  

  R-C(=O)O...H
+
 + 

99m
TcO4

-
 → R-C(=O)O...H

+
...

99m
TcO3

-
   (3) 

    R-C-N...H
+
 + 

99m
TcO4

-
 → R-C-N...H

+
...

99m
TcO3

-
   (4) 
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Tab. 2. Percentá sorpcie R %  
99m

TcO4
-
 na adsorpčný materiál pri dobe kontaktu 5 – 180 min. 

t  

[min] 

R  

[%] 

B C D E F 

5 92,5 ± 0,26 99,5 ± 0,29 95,3 ± 0,28 76,8 ± 0,22 88,5 ± 0,23 

10 93,0 ± 0,26 99,5 ± 0,28 95,5 ± 0,29 77,3 ± 0,20 89,5 ± 0,23 

20 93,1 ± 0,26 99,5 ± 0,29 96,3 ± 0,39 79,4 ± 0,23 89,9 ± 0,26 

30 94,6 ± 0,28 99,6 ± 0,32 97,8 ± 0,36 84,7 ± 0,22 91,7 ± 0,26 

60 95,4 ± 0,32 97,0 ± 0,51 97,3 ± 0,39 86,1 ± 0,22 99,3 ± 0,27 

120 95,2 ± 0,31 97,3 ± 0,36 97,8 ± 0,36 87,0 ± 0,23 99,2 ± 0,26 

180 95,4 ± 0,32 97,4 ± 0,35 97,8 ± 0,36 87,5 ± 0,22 99,3 ± 0,27 

 

  

Obr. 4. Závislosť percenta adsorpcie (R%) od doby kontaktu. 

 

ZÁVER 

Pre životné prostredia predstavujú rádionuklidy veľký zdroj znečistenia. Preto je 

dôležitý neustály monitoring jeho čistoty. Antropogénne rádionuklidy ako je napríklad 
99

Tc 

predstavuje z dôvodu dlhej doby polpremeny a vysokej špecifickej aktivity relatívne vysoké 

nebezpečenstvo pre človeka a prírodu. Bol študovaný nízko-nákladový adsorpčný materiál 

pripravený modifikáciou chitosanu s EDTA, ktorej koncentrácia bola 5% alebo 0,02M a ktorý 

bol sieťovaný 50 % glutaraldehydom, pričom pomer EDTA a sieťovacieho činidla GLA bol 

1:1 alebo 1:2. Polarizačnou mikroskopiou a SEM metódou bolo zistené, že študované vzorky 

boli veľmi tvrdé, mali nepravidelnú štruktúru s drsným povrchom a ostrými hranami. 

Adsorpčnými experimentami sa zistilo, že adsorpčná rýchlosť reakcie bola vysoká z čoho 

vyplýva, že funkčné skupiny, na ktoré sa naväzovali technecistanové anióny boli 

pravdepodobne na povrchu študovaného materiálu. Predpokladá sa, že mechanizmus 

adsorpcie technecistanu na adsorpčné materiály bola tvorba vodíkových väzieb alebo 

elektrostatické priťahovanie Percentá adsorpcie 
99m

TcO4
-
 boli pre vzorky B, C, D vyššie ako 
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92 %; pre vzorku E bolo R % > 76 % a pre vzorku F bolo R % >  88%. Vzhľadom na dobré 

ekologické a iné vlastnosti chitosanových adsorbentov sa študované vzorky javia ako 

potenciálne vhodné adsorbenty 
99

Tc z vodných roztokov resp. odpadových vôd. 
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ABSTRACT  

The site selection process of the deep geological repository (DGR) in the Czech Republic  

is ongoing. The selected site will meet all legislative requirements and international 

obligations of the Czech Republic in the area of safety. The suitability of the sites for the deep 

geological repository must be confirmed by safety studies in the scope of the safety report  

in accordance with the valid legal regulations, especially the Atomic Act (No. 263/2016 

Coll.). For safety studies it is necessary to supply data, models, arguments. This process is 

supported by a number of projects within the framework of the DGR development program  

in the Czech Republic, which are focused both on the study of the rock environment in which 

the DGR will be located as well as on the development of the storage package or  

the migration of radionuclides. 

 

Keywords:  radioactive waste, deep geological repository, safety assessment, container, migraiton.  

 

ÚVOD  

Jaderný odpad je odpadem vznikajícím v odvětvích, kde se zpracovávají radioaktivní 

látky. Jde například o zdravotnictví, průmysl, zemědělství, výzkum a v neposlední řadě 

energetiku. Reálně se tak může jednat kromě vyhořelého paliva i o různé pomůcky, měřicí 

přístroje, oděvy, látky, pevné i kapalné látky.  

V ČR je evidováno několik set producentů jaderného odpadu, kteří podléhají kontrole 

ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Za ukládání radioaktivních odpadů 

je dle „Atomového zákona“ zodpovědné SÚRAO. V ČR se ročně vyprodukuje přibližně 450 

tun nízko a středněaktivních odpadů, které pocházejí ze zdravotnictví, výzkumu a dalších 

jaderných technologií.  Vyhořelé jaderné palivo z našich jaderných elektráren (Temelín  

a Dukovany) pak tvoří necelých 100 tun vysokoaktivních odpadů. Dalšími producenty 

vysokoaktivních odpadů je např. výzkumný reaktor v CV Řež.  

Nízko, středně i vysokoaktivní odpady se v úložištích izolují od životního prostředí  

na dostatečně dlouhou dobu, po kterou by mohly představovat riziko pro lidský organismus  

a ŽP. V České republice jsou v provozu 3 úložiště nízko a středně aktivních odpadů – 

Bratrství (odpady kontaminované radionuklidy přirozených rozpadových řad), Richard 

(odpady kontaminované i umělými radionuklidy) a Dukovany (především odpady z JE).  

V České republice se výstavba hlubinného úložiště připravuje. Počítá se s jeho 

umístěním ve vhodném krystalinickém masívu. Protože je hlavním kritériem dlouhodobá 

bezpečnost, která se počítá na stovky tisíc let, výběru místa a zajištění bezpečnosti je 

věnována významná pozornost. Zhodnocení bezpečnosti úložiště radioaktivních odpadů jak 

před jeho uzavřením, tak i po jeho uzavření musí vycházet z rozboru scénářů definovaných  

na základě identifikace a analýzy vlastností, událostí a procesů, které můžou ovlivnit jeho 

bezpečnost. V případě vysokoaktivních odpadů a odpadů s nezanedbatelným množstvím 

dlouhodobých radionuklidů je třeba uvažovat časovou dobu prokázání bezpečnosti v řádu 

https://www.sujb.cz/
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statisíců let. Je třeba identifikovat jak vlastnosti, procesy a události normálního vývoje 

úložiště, tak i vlastnosti, události a procesy, které mohou narušit normální vývoj úložiště 

včetně odhadu pravděpodobnosti jejich výskytu (například zemětřesení nebo permafrost). 

Tento požadavek není možné splnit bez potřebného poznání lokality, kde by mělo být úložiště 

umístěno, bez porozumění procesům probíhajícím v úložném systému a vytvoření 

koncepčních, matematických a výpočetních modelů, popisujících a predikujících vývoj 

úložného systému, zahrnujícího jak přírodní, tak i inženýrské bariéry. Všechny tyto modely 

navíc musí projít procesem validace a verifikace [1]. 

Tento proces napomáhá zajišťovat celá řada projektů, které probíhaly či stále ještě 

probíhají v ´poslední pěti letech v ČR. Tato prezentace krátce shrnuje některé z významných 

projektů, které přispívají ke shromažďování dat, znalostí a argumentů pro hodnocení 

bezpečnosti.  

 

PROJEKT VÝZKUMNÁ PODPORA BEZPEČNOSTNÍHO HODNOCENÍ HÚ  

Projekt "Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště“ je součástí 

přípravy hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (dále jen HÚ). Cílem projektu je získat 

vybraná data, modely, argumenty a další informace potřebné pro zhodnocení dlouhodobé 

bezpečnosti potenciálních lokalit pro umístění HÚ. Důležitým posláním průběžného 

hodnocení bezpečnosti lokalit je identifikovat nejistoty a oblasti výzkumu potřebné pro jejich 

odstranění či zmírnění jejich vlivu na dlouhodobou bezpečnost. Podrobný výzkum jevů, 

procesů a událostí, které se mohou vyskytnout v úložišti po dobu tisíců je nezbytný  

pro porozumění jejich vlivu na bezpečnost úložiště. Jak z hlediska časového, tak i z hlediska 

komplexnosti jde o jeden z nejnáročnějších výzkumných úkolů, stojících před naší 

výzkumnou komunitou. Oblast hodnocení bezpečnosti je prioritní oblastí všech národních 

programů při přípravě hlubinného úložiště. Vzhledem k tomu, že každá země má své 

specifické horninové prostředí, nelze spoléhat na zahraniční výzkumy. K prokázání 

bezpečnosti je třeba mít dostatečné znalosti z velkého množství oborů počínaje geologií či 

jadernou fyzikou až po aplikovanou matematiku. Z tohoto důvodu SÚRAO iniciovalo 

rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je i vytvořit tým sdružující odborníky potřebné  

pro výběr vhodných lokalit pro hlubinné úložiště [1].  

Na základě veřejného zadávacího řízení byla v červenci 2014 uzavřena čtyřletá smlouva 

s ÚJV Řež, a. s. a jeho subdodavateli: Českou geologickou službou, FJFI ČVUT v Praze, 

CEG FSv ČVUT v Praze, Technickou univerzitou v Liberci, Ústavem geoniky AV ČR, v. v. 

i., a společnostmi Arcadis CZ a.s., Progeo, s.r.o., Chemcomex Praha, a.s., a Centrum 

výzkumu Řež s.r.o. o poskytování výzkumné podpory hodnocení dlouhodobé bezpečnosti 

v následujících oblastech: 

(i) Chování VJP a forem RAO, nepřijatelných do přípovrchových úložišť, v prostředí 

hlubinného úložiště; 

(ii) Chování ukládacích obalových souborů (UOS) VJP a RAO v prostředí hlubinného 

úložiště; 

(iii) Chování tlumících, výplňových a dalších konstrukčních materiálů v prostředí 

hlubinného úložiště; 

(iv) Řešení úložných vrtů a jejich vliv na vlastnosti obklopujícího horninového prostředí; 

(v) Chování horninového prostředí; 

(vi) Transport radionuklidů z úložiště; 

(vii) Další charakteristiky lokalit potenciálně ovlivňující bezpečnost úložiště. 

Projekt je řešen formou tzv. zadávacích listů (ZL), subprojektů, za který je vždy 

zodpovědný hlavní řešitel ZL. Do současnosti bylo vydáno 42 subprojektů. Mezi klíčové 

zadávacími listy celého projektu patřily ty subprojekty, jejichž výsledkem byly detailní 

strukturně geologické, hydrogeologické a transportní modely lokalit - ZL 3D strukturně 
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geologické modely, HG modely a Transport 1. Subprojekt Transport 1 řeší transport 

radionuklidů v horninovém prostředí a to jak z hlediska experimentálního (sorpční a difúzní 

experimenty s radionulidy v laboratořích ÚJV Řež, a.s.), tak modelového.  

Zejména na Transport 1 navazují další subprojekty, které popisují transportní modely 

migrace radionuklidů v materiálech pole blízkých interakcí, a to v bentonitu a cementu, 

případně ty subprojekty, které jsou cíleny k vývoji komplexního modelu hodnocení 

bezpečnosti HÚ. Součástí je projektu bylo i modelové bezpečnostní hodnocení HÚ v jedné 

z potenciálních lokalit pro umístění HÚ (lokalita Kraví hora). 

Jako vstupní data jsou pro hodnocení bezpečnosti bezvýhradně nutná data inventáře 

radionuklidů, přítomných ve vyhořelém jaderném palivu (subprojekt Databáze VJP), 

respektive v odpadech, nepřijatelných do přípovrchových úložišť RAO (Charakterizace 

RAO). Zatímco ZL Charakterizace RAO a Transport 5 se dotýkají materiálů cementových, 

uvažovaných jako matrice RAO, v komplexu ZL Experimenty ÚOS, Korozní produkty, 

Mikrobiální koroze a Test drenáže je věnována pozornost procesům, která mohou ovlivnit 

dlouhodobou bezpečnosti ukládacího obalového souboru pro VJP.   Tyto zadávací listy přímo 

navazují na projekt "Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání 

vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku", který je řešen samostatným 

projektem ŠJs ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. a EVM Brno.  

Kromě těchto subprojektů byl významným subprojektem i Charakterizace PVP Bukov, 

která směřuje ke komplexnímu popisu podzemních prostor připravované podzemní 

laboratoře, v nímž budou připraveny a spuštěny experimenty (ZL Příprava experimentů 

Bukov), jejichž cílem bude přispět daty a argumenty pro bezpečnostní hodnocení jako lokalit 

obecně (funkce generické podzemní laboratoře), tak k bezpečnostnímu hodnocení samotné 

lokality Kraví hora.  

Na projektu celkově pracuje od roku 2014 (do roku 2020) více než 230 odborníků.  

 

VÝZKUM KOROZNÍCH VLASNOSTÍ MATERIÁLŮ UKLÁDACÍHO OBALOVÉHO 

SOUBORU PRO VYHOŘELÉ JADERNÉ PALIVO ZA ANAEROBNÍCH PODMÍNEK 

Práce jsou prováděny v rámci projektu „Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru 

pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku", který je řešen 

ŠJs jako hlavním koordinátorem ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. a EVM Brno.  

Prováděné experimentální práce vychází z předpokládaných podmínek, které mohou 

nastat v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů (HÚ) a z konstrukčního návrhu ukládacího 

obalového souboru (UOS). Za normálního scénáře vývoje HÚ, kdy se nepředpokládá 

neočekávané selhání UOS, budou materiály vnějšího obalu vystaveny přechodu z aerobních 

podmínek do anaerobních za současného vlivu ionizujícího záření na korozní prostředí.  

V tomto období bude i zvýšená teplota povrchu UOS v důsledku zbytkového tepelného 

výkonu vyhořelého jaderného paliva.  

Experimentální práce zahrnovaly dlouhodobé korozní zkoušky s navrženými materiály 

vnějšího obalu a vnitřního pouzdra UOS a také korozní zkoušky pro ověření okrajových 

podmínek, které jsou pro UOS relevantní. Dlouhodobé korozní zkoušky pokrývaly následující 

stavy vývoje prostředí v HÚ: anaerobní podmínky s vlivem ionizujícího záření, anaerobní 

podmínky se saturovaným kompaktovaným bentonitem a zvýšenou teplotou na povrchu UOS 

a anaerobní podmínky v období, kdy teplota UOS bude odpovídat teplotě okolního 

horninového masivu. 

Korozní zkoušky s vlivem ionizujícího záření byly prováděny při zvýšené teplotě  

v gama ozařovně v modelovém roztoku syntetické bentonitové pórové vody Pro posouzení 

vlivu ionizujícího záření na korozní systém byly paralelně prováděny korozní zkoušky za 

stejných podmínek, ale bez vlivu ionizujícího záření. Materiály použité pro tyto korozní 

zkoušky byly materiály navržené pro vnější obal UOS, tedy ocel 422707.9, titanová slitina  
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a měď. 

Korozní zkoušky se saturovaným kompaktovaným bentonitem při zvýšené teplotě za 

anaerobních podmínek pokrývaly vývoj prostředí v HÚ v období, kdy již vliv ionizujícího 

záření bude nevýznamný, ale teplota UOS bude stále zvýšená oproti okolní hornině  

a současně bentonit obklopující UOS již bude plně nasycen. Materiály v těchto korozních 

zkouškách byly identické s materiály použitými ve zkouškách s ionizujícím zářením. 

Třetí oblast dlouhodobých korozních zkoušek ověřovala chování materiálů vnitřního 

pouzdra v období vývoje HÚ, kdy dojde vlivem koroze vnějšího obalu ke ztrátě jeho 

funkčnosti a nastane koroze vnitřního pouzdra.  

Krátkodobé laboratorní zkoušky byly zaměřeny na studium mechanizmu koroze 

navržených materiálů UOS a dílčích faktorů, které mohou ovlivnit korozní chování UOS 

v reálných podmínkách. Mezi sledované parametry patří vliv teploty syntetické bentonitové 

pórové vody a vliv koncentrace chloridů a síranů, která může být teoreticky zvýšena 

zahuštěním elektrolytu při kontaktu pórové vody s horkým povrchem UOS. Dále byla 

sledována náchylnost materiálů k lokalizovaným formám koroze za přestupu tepla. Posuzován 

byl také vliv absorbovaného vodíku, jakožto produktu katodické reakce na povrchu kovu, na 

mechanické vlastnosti titanu a dvoufázové korozivzdorné oceli a vliv galvanického spojení 

v uvažovaných kombinacích materiálů. 

 

PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA MIGRACI RADIONUKLIDŮ V HORNINOVÉM 

PROSTŘEDÍ  

Krystalické horniny jsou považovány za potenciální hostitelské horniny pro hlubinné 

úložiště (HÚ) radioaktivního odpadu v mnoha evropských zemích, tak i v České republice. 

Hlavním transportním mechanismem v krystalických horninách je advekce, nicméně jsou 

studovány i migrační procesy z pukliny přes alterovanou zónu do neporušené horninové 

matrice. Projekt „Přenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin  

z MIkroměřítka do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRE, TA04020986)“ byl 

zaměřen na řešení problematiky migrace radionuklidů v různých měřítcích horninového 

prostředí, jehož poznání a kvantitativní popis je nedílnou součástí bezpečnostního hodnocení 

hlubinného úložiště radioaktivních odpadů [2]. 

Základním cílem projektu bylo posoudit míru reprodukovatelnosti výstupů 

laboratorního studia transportních procesů stopovačů v porovnání s výsledky experimentu 

většího měřítka (v řádu dm) a možnost následné implementace do reálných podmínek 

granitických hornin (experimenty in-situ) a do modelů, vyhodnocujících migraci radionuklidů 

do horniny.  

V rámci projektu byl kladen důraz na práce v podzemní laboratoři Josef (ČVUT).  

In-situ experimenty jsou koncipovány s ohledem na potenciální možnost využití 

radioaktivních stopovačů v podzemní laboratoři, studium advekčních a difúzních 

transportních procesů v puklinové matrici a vypracování metodik použitelných pro daný účel. 

Práce v rozrážce JP 57 se zaměřily především na podrobnou charakterizaci zvoleného místa, 

zhotovení 2 vrtů PA1 a PA2, jejich podrobného popisu, popisu puklinové sítě a vytvoření 

jejího geometrického modelu (Obr. 1). 
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Obr. 1. Vizualizace geometrického modelu - rozrážka JP-57 s vrty PA1 a PA2 a puklinovým 

systémem (komunikující puklina – červená). 

Byl proveden podrobný popis horninového jádra a vrty studovány pomocí akustické  

a optická televize. Dále byly provedeny vodní tlakové zkoušky, které sledovaly 

hydrodynamické parametry vrtů a vzájemná komunikace a hydrochemické profilování vrtu, 

ředící zkoušky s NaCl zaměřené na určení přítoků do vrtu. Na základě těchto zkoušek byla  

v hloubce 2,7-3m definována zájmová puklina pro experimentální práce. Následně byly vrty 

instrumentovány multipakrovým systémem s třemi otevřenými intervaly pro měření tlakových 

poměrů a možnosti provedení stopovací zkoušky. 

Činnost in-situ byla podpořena rozsáhlou práci v laboratoři. Z realizovaných vrtů byl 

odebrán horninový materiál, který byl použit jednak k charakterizaci horninové matrice  

a pro experimentální práce zaměřené na migrační vlastnosti horniny: difúzní experimenty  

(
3
H, 

36
Cl,

125
I), aktivní sorpční experimenty, elektromigrační experimenty, Hg. porozimetrie  

a hydraulické vodivosti. K popisu vnitřní struktury horninových vzorků byly zapojeny 

progresivní metody RTG počítačové tomografie [3]. 

Pro vyhodnocení up-scaling efektu byly kromě těchto vzorků použity výsledky 
experimentů na vzorcích o rozměrech dm (12 a 29 cm). Vzorky o průměru 290 mm byly 

vzhledem ke své velikosti syceny syntetickou podzemní vodou. Pro migrační experimenty  

s těmito vzorky byla vyvinuta speciální cela, která zajistí jak stabilní prostředí pro experiment, 

tak možnost odpovídající radiační ochranu. Migrační experimenty byly prediktivně 

modelovány s pomocí programu MT3D a následně probíhají migrační experimenty s 
3
H, 

125
I  

a model s puklinovou zónou pomocí izotopu 
131

I.  

Jako podklad pro jednání s SUJB o možnosti injektáže radionuklidů do horninového 

prostředí byl připraven podklad pro vyhodnocení optimalizace radiační bezpečnosti při injekci 
3
H do pukliny a jeho migrace směrem k osobám, pohybujícím se v rozrážce (členové kritické 

skupiny obyvatel). Cílem těchto výpočtů bylo vyhodnocení vlivu uvolnění radionuklidů  

do horninového prostředí na člověka, kdy je nutno uplatňovat tzv. princip ALARA (As Low 

As Reasonably Achievable), tj. ozáření musí být plánováno a udržováno na co nejnižší 

rozumně dosažitelné úrovni. Bezpečnost musí být prokázána pro všechny normální  

i alternativní scénáře. Výpočet byl proveden v modelu GOLDSIM.  

V souladu s výše uvedenými výpočty byly zpracovány a v roce 2017 SÚJB 

prezentovány výsledky bezpečnostních rozborů plánovaných experimentů, předpoklady  

a postupy experimentu. Na základě definované sestavy experimentu a nastavení testů byla 

zdokonalena vhodná instrumentace experimentu, díky níž dosahovaly výtěžnosti neaktivních 

stopovacích zkoušek až kolem 99 %. S optimalizovanou experimentální sestavou a postupem 

bylo možné snížit uvažované aktivity injektovného roztoku na maximálně jednotky MBq 
3
H.  

Před samotnými aktivním experimentem bylo uskutečněno více jak 25 stopovacích 
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zkoušek a testů ve vrtech intervalech PA1 a PA2, a to vždy injekcí stopovače do pukliny  

a měřením jeho průchodu sledovanou strukturou (viz Obr. 3). Jako neaktivní stopovače byly 

testovány roztoky NaCl (0,1M; 0,05M; 0,01M) a KI (0,01M). Byly testovány různé 

kombinace vstupů a výstupů vybraných intervalů ve vrtech PA1 a PA2, změny koncentrací 

stopovače, rozdílné časy aplikace a průtoku.  

Na začátku září 2017 proběhlo ohlášení provedení aktivních testů a následně byly 

uskutečněny dva experimentální testy s aktivním stopovačem tritia – viz prezentace XXXXX 

a [4].  

Cílem projektu Vývoj nástrojů pro sledování transportu kontaminantů 

(TH02030543) je konstrukce fyzikálních modelů horninového prostředí, na nichž jsou  

při definovaných okrajových podmínkách prováděny migrační experimenty s různými typy 

kontaminantů (např. radionuklidy, těžké kovy, nanomateriály), tyto migrační experimenty 

predikovat matematickými nástroji, jejich výsledek verifikovat na základě výsledků 

experimentů a následně definovat míru neurčitostí při získávání dat z těchto experimentů  

pro hodnocení bezpečnosti.  

 
Obr. 3. Finální podoba instrumentace stopovací zkoušky s on-line záznamem vodivosti 

v instrumentovaném bloku granitu (TH02030543) [4]. 

 

Stopovací zkoušky jsou prováděny na vzorcích jak s umělou, tak přirozenou puklinou,  

a to jak s konzervativními stopovači (NaCl, KI), tak těžkými kovy i radionuklidy 
(3

H). 

Konzervativní transport na přirozené puklině byl studován pomocí pozitronové emisní 

tomografie (PET) (izotopy 
18

F, 
86

Y) a strukturní model pukliny byl vytvořen pomocí μCT 

analýzy [5]. 

Cílem navazujícího projektu Využití krátkodobých RAdiostopovačů a vývoj jejich 

DEtekčních METod pro popis procesů, ovlivňujících transport kontaminantů v životním 

prostředí (RADEMET; FV30430) je vývoj a testování krátkodobých radionuklidů pro použití 

při popisu procesů migrace kontaminantů v životním prostředí a vývoj jejich on-line 

detekčních metod tak, aby bylo možno kvantifikovat procesy, které jejich pohyb směrem  

k biosféře ovlivňují [5].  

V projektu se předpokládá využití detekce krátkodobých radioaktivních stopovačů  

pro sledování procesů migrace stopovačů v horninových vzorcích. V minulosti byly pro tyto 

účely většinou používány dlouhodobé radioizotopy (např. 
3
H, 

133
Ba, 

134
Cs aj.). Je však nutno 

si uvědomit, že by se při jejich použití horninové vzorky (zejména středního měřítka) trvale 

kontaminovaly a nedovolily by jejich opětovné využití.  



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

70 

 

Stejně tak jako u dlouhodobých radioaktivních stopovačů jsou předností krátkodobých 

velmi nízké detekční limity a možnost stanovení prostorového rozložení stopovače v matrici.  

I zde je možné si vstupní aktivitu stopovače volit a používat tak zdroje ionizujícího záření 

optimální z hlediska detekce i ochrany osob. 

 

 

 

 

Obr. 4. Ilustrační obrázek posunu radioaktivního zdroje v granitu (FV30430) [6]. 

 

A konečně je záměrem projektu při detekci krátkodobých radioaktivních stopovačů  

a jejich migrace v horninách použít modifikovaných zobrazovacích metod. Tyto metody, 

známé jako scintigrafie nebo SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography),  

je možno využít pro získání informace o rozložení gama aktivity ve vzorku a to zejména  

pro oblast nižších energií záření (do cca 250 keV) [6].  

 

ZÁVĚR  

Na technické úrovni je v současnosti obecně uznávaným názorem, že nejbezpečnější  

a nejudržitelnější alternativou konečného zneškodnění vyhořelého jaderného paliva  

a vysokoaktivních odpadů je jejich uložení do hlubinného úložiště. Příprava hlubinného 

úložiště je však dlouhodobý a velice komplexní proces, kterého se účastní různorodé 

výzkumné a projektové týmy, přičemž doba řešení je všude na světě několik desetiletí [1]. 

Tento proces by měl pokračovat zúžením počtu lokalit na 4 v roce 2020 a konečným výběrem 

hlavní a záložní lokality v roce 2030. Ve všech etapách výběru lokalit budou prováděné práce 

cíleny na aktualizaci zadávacích bezpečnostních zpráv a hodnocení lokalit, a to včetně 

podpůrných výzkumných a vývojových projektů. Prováděné výzkumné práce budou 

zaměřeny na přípravu podrobnějších geologických, hydrogeologických, transportních, 

geochemických, tepelných a geomechanických modelů a na hlubší pochopení a porozumění 

všem vlastnostem, procesům a událostem, které mohou ovlivnit bezpečnost úložiště [1]. 

 
 

 

 

 

 

Poděkování 

Projekt Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení HÚ a Výzkum a vývoj ukládacího 

obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace 

vzorku je hrazen z prostředků SURAO. Projekty PAMIRE a Vývoj nástrojů pro sledování 

transportu kontaminantů  jsou realizovány za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR; TA04020986, TH02030543). Projekt 

RADEMET FV30430 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 
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ABSTRACT  

Granitic and metamorphic rock environments are being considered as potential host 

rocks for the construction of deep geological repositories (DGR) for radioactive waste  

in a number of European countries including the Czech Republic. Therefore the evaluation  

of radionuclide migration under real conditions is one of the most important imputs for DGR 

safety assessment. The main transport process in fractured rock is advection. The unique set 

of tracer tests, using non active and active tracers (
3
H) were performed at Underground 

research laboratory Josef, Czech republic in order to study parameters, influencing  

the advective flow of the potential contaminants.  

 

Keywords: radionuclides, transport, advective flow, tracer   

 

INTRODUCTION  

Radionuclide migration in the fracture is influenced by different parameters, including 

fracture properties (surface properties, fracture wetted surface, constrictivity, transmissivity), 

radionuclide properties (radionuclide form/speciation, sorbing properties), groundwater 

properties (pH, Eh, O2 content, chemical composition) etc.  

It is essential that the selected host rock environment for the disposal of such waste 

contributes to ensuring that the amount of hazardous substances that may eventually enter  

the biosphere will pose a minimal threat to either human health or to the environment.  

The host rock environment must fulfil two basic safety functions: 

1) Retard the release of substances into the biosphere and reduce their concentration. 

2) Protect the repository engineered barriers from the negative effects of the surrounding 

environment. 

These two basic functions must be fulfilled for the period of time over which the waste 

remains hazardous, i.e. potentially hundreds of thousands of years. The basic processes that 

contribute to retard radionuclides toward the environment are sorption and diffusion that play 

important role beside e.g. dispersion in the fractures where advection is the main transport 

process. Therefore, the set of data quantifying the role those processes along the transport 

pathway to the biosphere is needed for evaluation of deep geological repository safety [1].  

In-situ experiments with non-active and radioactive tracers were carried out in the Josef 

underground laboratory (CZ) with a goal describe radionuclide transport under conditions that 

would resemble conditions in real rock massive alike to deep geology repository  

of radioactive waste.  
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GEOLOGICAL ENVIRONMENT CHARACTERISATION  

In-situ experiments with non-active and radioactive tracers were carried out in the Josef 

underground laboratory (CZ) with a goal describe radionuclide transport under conditions that 

would resemble conditions in real rock massive alike to deep geology repository  

of radioactive waste.  

The rock environment consists of weakly metamorphosed volcanic and volcanic-

sedimentary rocks (basalts, andesites, ryolites, tuffs and tuffites), penetrated by younger 

intrusive rocks (granodiorites, albite granites). 

Firstly, evaluation of the geological situation in the experimental niche including  

a detailed geological survey of the section of the niche was performed, including the fracture 

system and description of hydrological and geochemical conditions in the surrounding [2].   

The site for the experiment was selected in the face of the niche JP 57 (around 117 m 

from the entrance). In 2015, two boreholes code-named PA1 and PA2 were drilled in the face 

of the niche [3]. The PA1 borehole was drilled to a depth of 15.45 m and the PA2 borehole  

to 10.74 m. The PA2 borehole was drilled at a distance of 0.5 m from borehole PA1. Both 

experimental boreholes were carefully surveyed, using several sophisticated methods 

(Borehole acoustic imaging, A Probe High Resolution Acoustic Televiewer). At the same 

time, the images were also confronted with the drill core. The methods were, therefore, 

complementary and allowed for the description of the orientation of the structural elements 

visible in space. The results were used in the subsequent analysis of a suitable instrumentation 

for the tracer test experiment [2]. 

A series of single borehole hydraulic tests was performed in the PA1 borehole. Single 

and double packer test equipment was used with the aim of testing the permeability of various 

borehole sections [2]. Systematic measurements with the single and double packers with a 

1m-long injection section revealed one borehole section (2.2 – 3.2 m) characterised by a very 

high level of permeability; all the other tested borehole intervals proved to have extremely 

low levels of permeability (below the detection range of the measuring equipment). The 

conductive zone was found to consist of three dominant fractures intersecting the PA1 

borehole. The permeability of the conductive zone was in the range of 10
-13

 to 10
-15

 m
2
 while 

the rest of the borehole was estimated to have a permeability level close to that of intact 

granodiorite rock (10
-17

 to 10
-20

 m
2
) [2]. 

 

SITE MODEL DEVELOPMENT 

Multipacker systems with 3 open intervals were installed in both boreholes. The packer 

intervals were set up in accordance with the position of the intervals of interest:  

 the disturbed rock close to the excavation face  

 a water conductive fracture (at a distance of 2.7 - 3.0 m) 

 the rock matrix  

 the rock matrix  

A set of hydraulic tests was performed in the system, resulting in identification of 

communicating fractured zones (also using water injection tests and single borehole NaCl 

tracer tests) and more detailed characterisation of the fracture system [3] 

The construction of the site descriptive model was based on the afore-mentioned information 

from PA1 and PA2. Fracture connectivity was studied via the use of the multipacker pressure 

measurements. 

The MODFLOW and NAPSAC simulation codes (continuous porous medium and discrete 

fracture network models) were employed for the evaluation of flow through the granite 
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samples and within the granite host rock. Inverse modelling was utilised in order to calibrate 

fracture transmissivity, thus resulting in the model presented in Fig. 1. [3]. 

 

 

Fig. 1 Visualisation of the geometric model – JP-57 niche with the PA1 and PA2 boreholes 

and the fracture system (the sub-horizontal permeable fracture is shown in red) [3].  

 

MIGRATION TESTS 

Based upon this, the tracer experiment instrumentation was developed, focusing namely on 

the maximum accuracy of the tests, the measurement parameters and the setting of the tests. 

In 2017, 21 tracer tests were performed and 33 penetration curves were evaluated. NaCl 

solutions (0,1M, 0,05M, 0,01M), KI (0,01M) were tested to be used as conservative tracers – 

see the example on Fig 2. The aim of the tests was to thoroughly test the rock environment, 

tracer behaviour, instrumentation and optimal setup of the test system for active experiments. 

The transport model, evaluating the results of tracer tests, was based on MT3DMS on the 

basis of a verified hydraulic model implemented in MODFLOW2000.  

 

 
 

Fig. 2   Non-active tracer test with 0,01M NaCl with model simulation of breakthrough curve.  
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Moreover, discussion with the SÚJB, the regulator, about the ensuring necessary legislative 

requirements for radiation safety and the implementation of active tracer tests proceeded. The 

GoldSim program was used to demonstrate the safety. 

Finally, after the regulator SUJB approval, two tests, using 
3
H (2 MBq.l

-1
), were performed on 

22 September and 6 October 2017 as the very first radioactive tracer test of such a kind in 

Czech Republic. Subsequently, evaluation of tracer tests and penetration curves was 

performed using Qtracer2. See the example of the breakthrough curve on Fig. 3.[2]  

 

 

Fig. 3 Tracer test with 2MBq/l 
3
H as a radioactive tracer altogether with model simulation of 

breakthrough curve. 

 

CONCLUSIONS 

The evaluation of contaminant transport processes, using tracer test in underground conditions 

is always demanding both in terms of time and the effort. In the case of Josef Underground 

Research Laboratory, two boreholes were drilled and instrumented with multipacker system 

in well characterised rock compartment that after series of test tracer tests with conservative 

tracer has been performed. The in-situ activities are being supported by an extensive 

laboratory programme, including diffusion testing, the conducting of tracer experiments on 

cm- and dm-scale samples and the determination of methodology concerning the 

characterisation of pore space. However, not only the data from in-situ experimental activities 

are sufficient for licensing radioactive tracer use. The proof of safety optimisation, using 

safety calculations has to be done in order to show that the radionuclide did endanger neither 

human, nor environment. 

Basis on that, a set of unique tracer tests using 
3
H as a radioactive tracer was performed, 

utilizing the procedure and methodology that had not been used in Czech Republc before.  

 

 

 

 

 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

76 

 

ACKNOWLEDGEMENT 

Projekt PAMIRE was performed  under support of Czech Technologty Agency (TA ČR; 

TA04020986).  

 

 

REFERENCES 

[1] Havlová V., Zuna M., Trpkošová D., Večerník P., Červinka R., Trtílek R. Gvoždík L., 

Svoboda J., Sosna K., Staš L. (2018): Experimenty s radioaktivními stopovači 

v podzemní laboratoři Josef. Bezpečnost jaderné energie č. 11/12, 26(64), 327 – 337. 

[2] Zuna M., Havlová, V., Sosna K., Gvoždík L., Staš L. (2017): Transmission values of 

the migratory parameters of granite rocks from the micro scale to the real rock mass 

scale (PAMIRE), research reports compiled as part of the TAČR TA402P098 project. 

Final report, ÚJV Řež, a.s. 

[3] Zuna M., Havlová V., Trpkošová D, Baratová,  Gvoždík L., Sosna K., Smutek J.,  Staš 

L.,  Souček K: Radionuclide Migration from a Fracture toward a Granite Matrix at the 

Josef Underground Laboratory, Procedia Engineering  191, 1056 – 1067.  
 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

77 

 

NPP severe accident waste treatment: Influence of Irradiation on 

Sorbent Properties 

 

Václava Havlová
1, 

 Lóránt Szatmáry
1
, Martin Skala

2
,  Pavel Kůs

2
, Miroslav Černík

3
,  

Peter Parma
3
 

 
1
UJV Rez, a.s., Hlavni 130, Rez, 250 68 Husinec, Czech Rep.  

2
Research Center Rež, Hlavni 130, Rez, 250 68 Husinec, Czech Rep. 
3
Technical University in Liberec, Studentská 6, Liberec, Czech Rep 

Vaclava.Havlova@ujv.cz 

 

ABSTRACT  

Potential VVER 440 and VVER 1000 nuclear power plant severe accident, resulting in large 

volumes of highly radioactive liquid waste has been evaluated within Fukushima Daichi 

safety measures in UJV since 2013.  

A set of 53 potential sorbent, including commercial, laboratory sorbents and nanomaterials, 

were firstly evaluated, concerning sorption of 
137

Cs and 
85

Sr. Batch sorption experiment 

method was used, using synthetic coolant solution as a solvent.   

Following that, the sorbents were exposed to irradiation (666 kGy), simulating the effect of 

radionuclide presence in the solution that would influence the surrounding environment. 

Following that, the same procedure, studying 
137

Cs and 
85

Sr sorption was used. The resulting 

changes in sorbent properties and sorption efficiency were afterwards studied.  

 

Keywords: nuclear power plant, severe accident, irradiation, sorption capacity, sorbent  

 

INTRODUCTION 

Requirements surrounding specific post-accident recovery measures come into the 

focus significantly, following the Fukushima Daichi accident. One of the main challenges 

concerns the treatment of large volumes of highly radioactive waste waters generated during 

the severe accident mitigation. Therefore UJV Řež, a.s. in cooperation with Czech 

electropower company (ČEZ, a.s.) and Slovenské elektrárne, a.s. has started a review process 

of the concept and design of radioactive contaminated water treatment device, dedicated to 

the VVER 440 NPP severe accident [1] - [4].  The activities nowadays continue by a detailed 

study of evaluation of potentials sorbents that could be use as a part of sorption module [5]-

[6] 

 

DESIGN BASIS 

The development of a modular system had been commenced at UJV Řez, a.s. as early 

as in the late 1980s [2 - 4].  

Concerning the post-Fukushima safety measures, previous experience was re-

evaluated and extended by means of the consideration of information concerning both the 

Three Mile Island and Fukushima Daichi accidents. Modular decontamination system was 

proposed.  

The decontamination apparatus must ensure the following requirements: 

https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019002655
https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019002655
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● A decrease in radionuclide concentration to the required limit levels or to the levels 

required for water re-use for reactor cooling purposes following the relevant time 

period (SORPTION MODULE)  

● Vitrification of spent sorbent to the desired form for temporal or final storage/disposal 

(VITRIFICATION MODULE).  

● Decrease of specific radioactivity of gaseous emissions from decontamination 

apparatus to levels required for NPP air conditioning (GAS TREATMENT 

MODULE).  

● Decontamination of approximately 10 m3 liquid waste every 24 hours. 

● The unit has to consist of several mobile modules so it can be fast assembled on 

required place. It will be easily scalable if necessary.  
 

SOURCE TERM  

The severe accident for 440 VVER and 1000 VVER presumes formation of 3000 m
3
 

of highly radioactive solution. The chemical composition was set to be considered as H3BO3 ~ 

15g/l, N2H4 ~ 0.8g/l, KOH + NaOH ~ 3.3g/l. The major contaminants are cesium, strontium 

and actinides, emitting 10
15

 - 10
17

 Bq for beta and gamma radionuclides\and 10
13

 - 10
14

 Bq for 

alpha radionuclides. Six months respectively after the accident: decreased by one order [5]. 

This consideration forms a basis for evaluation of potential influence of radioactivity on 

sorbent sorption capacity.   

 

METHODS 

The goal of presented activities is evaluation of potential influence of irradiation on 

sorbent sorption capacity, concerning demand on Cs and Sr radionuclide treatment in sorption 

module of treatment system. The irradiation simulates potential influence of highly 

radioactive accident solution on potential sorbents 

 

SORBENTS  

Portfolio of sorbents was selected in order to cover wide spectrum of potential 

materials. Those considered for further sorption studies were selected from following groups:   

commercial sorbents, experimental (laboratory boosted) sorbents and   nanomaterials. 53 

sorbents were selected for evaluation as a potential sorption module for Cs and Sr 

pretreatment, representing materials of different composition: zeolites, cyanoferrates, TiO2, 

titanates, Fe based sorbents, grafen oxide, Al2O3 etc. (see the pictures below)  

SORBENT IRRADIATION 

Sorbents were placed into the irradiation chamber ROZA in UJV Rez. Those were 

irradiated, receiving total dose of 666 ± 43 kGy during 12 days.   

SORPTION EXPERIMENTS 

Batch sorption experiments were performed. The original and irradiated sorbents 

respectively were used as a solid phase. Synthetic post-accident solution (H3BO3 ~ 15g/l, 

N2H4 ~ 0.8g/l, KOH + NaOH ~ 3.3g/l) was used as a solution, being spiked with 
137

Cs and 
85

Cs (1.10
-3 

mol/l) Solution to solid ration (V/m) used was 150 ml/g.  

 

RESULTS 

The intercomparisont of Kd values (ml/g) for non-treated and irradiated sorbents 

respectively are shown on Fig. 1 and 2.  
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It has to be stated that the influence of irradiation on sorbent capacity was 

generally low (average decrease for 
137

Cs is 15%; for  
85

Sr 3% respectively). Eventhough, 

some decrease was detected, namely for Cs sorbing cyanoferrates (even down to 50%). 

However those still remain highly effective Cs sorbents (Kd ≥ 10 000 ml/g)  

The most efficients sorption capacity even after irradiation showed cyanoferrates for 
137

Cs;  Na2TiO3 and zeolites respectively for 
85

Sr.  

 

 
Fig. 1   Results of batch sorption experiments on non-treated and irradiated sorbents, using 
137

Cs (M = 1.10
-3 

mol/l; V/m =150 ml/g).  

 

 
Fig. 2   Results of batch sorption experiments on non-treated and irradiated sorbents, using 
85

Sr (M = 1.10
-3 

mol/l; V/m =150 ml/g). 
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CONCLUSIONS 

The wide sorbent portfolio (n = 53) was tested in order to quantify the irradiation influence on 

sorption capacity toward 
137

Cs and 
85

Sr, representing the most important radionuclide in 

potential NPP severe accident solution. The irradiated sorbents generally kept their sorption 

properties in comparison with non-treated materials. The identification of reasons for sorption 

capacity decrease for individual sorbents are ongoing (material characterisation). The most 

efficient sorption capacity even after irradiation was detected for cyanoferrates for 
137

Cs and 

Na2TiO3 and zeolites for  
85

Sr.  

.  
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ABSTRACT 

Radiography is one of the most widely used diagnostic methods, both in medicine  

and in technology. The article describes various areas of human activity where X-ray can be 

applied successfully. However, a thorough knowledge of the properties of X-rays of different 

energies to optimize exposure of the irradiated object is emphasized. 

 
Keywords: X-ray apparatus, X-ray images, X-rays in building construction, special use of X-rays. 

 

1. Úvod 

Rentgenografie patří k nejstarším diagnostickým metodám a je využívána více než 120 let 

převážně v lékařství a v technice, a to především v defektoskopii svarů. Tak je vlastně zaměřen 

i vývoj rentgenových přístrojů na přístroje pro lékařské využití a na využití v technické praxi. 

Kromě svarů je však v oblasti techniky i celá řada dalších oblastí, kde se dá rentgenová 

diagnostika s výhodou aplikovat. Pro její využití je však nutno být dobře obeznámen s účinky 

rentgenového záření, aby rentgenová diagnostika odhalila vnitřní strukturu kontrolovaných 

objektů do nejmenších detailů. Je nutno se seznámit  

i s mezními podmínkami, kdy již pro stanovení vnitřní 

struktury je nutno použít jiné typy zářičů nebo zobrazovacích 

metod. V článku je uvedeno několik názorných příkladů,  

ve kterých se dá technická rentgenografie s výhodou využít  

[1, 2]. 

 

2. Volba parametrů rentgenového záření 

Rentgeny, jako zdroje ionizujícího záření, mají velkou výhodu 

oproti zářičům gama, že lze u nich plynule měnit napětí na 

rentgence „U“ a tím i energii záření od minima po maximum, 

které je dáno konstrukcí rentgenového přístroje. Obecně platí, 

že nízké energie rtg záření sice neumožňují prozařovat velké 

tloušťky materiálu, ale vzniklé rentgenogramy mají velký 

kontrast a umožňují zobrazit nepatrné detaily  

(např. vnitřky integrovaných obvodů). Se vzrůstající energií 

roste schopnost rtg záření pronikat materiálem, ale zároveň se postupně snižuje jakost 

vzniklých radiogramů. Běžně používané technické rentgeny (obr. 1) jsou konstruovány  

 
Obr. 1 Průmyslový 

rentgen 300kV. 
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pro energie do 300 kV, což umožňuje prozařovat ocel 

do tloušťky cca 80 mm a beton do tloušťky cca  

200 mm (výjimečně jsou konstruovány rentgeny  

do 600 kV). Ještě další parametr můžeme u 

rentgenového přístroje měnit a to je proud na katodě 

rentgenu „I“. Ten je opět limitován konstrukcí 

rentgenového přístroje a pohybuje se u technických 

rentgenů od 3 do 8 mA. Vyšší proud zvyšuje množství 

produkovaného rtg záření, což zkracuje dobu expozice 

„t“. Proto se údaj o expozici u rentgenů udává 

v mA.min. tj. součin nastaveného proudu I v mA  

a doby expozice t v minutách. Tato hodnota je 

používána i v expozičních nomogramech pro jednotlivé 

rentgenové přístroje. Důležitý parametr 

v rentgenografii je však i ohnisková vzdálenost „f“  

(vzdálenost ohniska rentgenu od kontrolovaného předmětu a záznamového prostředku)  

(obr. 2). Ta nezávisí na typu rentgenového přístroje, ale na zvolené geometrii prozařování. 

Expoziční příkon záření ubývá se „čtvercem vzdálenosti“. Pro krátké expozice je proto vhodné 

volit malou ohniskovou vzdálenost, což však může způsobit geometrické zkreslení 

prozařovaného předmětu. Obecně je vhodná ohnisková vzdálenost v rozsahu 0,7 až 1,0 m.  

 

3. Příklady použití technických rentgenů v různých oblastech lidské činnosti 

 

3.1. Ověření originálu olejomalby Václava Brožíka 

Malíř Václav Brožík 

patřil 

k nejvýznamnějším 

malířům poslední 

čtvrtiny devatenáctého 

století. Jeho dílo bylo 

velmi rozsáhlé a jeho 

obrazy se nachází jak 

v naší zemi, tak  

ve Francii, kde 

prožívat velkou část 

svého tvůrčího života. 

Pokud se jeho obrazy 

objeví na aukcích, 

vyskytují se obavy, 

zda se jedná  

o originály, či zda by 

se mohlo jednat o kopie nebo částečně přemalované obrazy. V případě obrazu „Malířka 

 v ateliéru„ (obr. 3) se na náš ústav obrátila brněnská aukční síň „Zezula“ k potvrzení, zda 

obraz není přemalován. V tomto případě se prakticky prozařovalo pouze plátno a na něm 

olejová malba. V případě přemalování by se měla prokázat další vrstva olejové barvy. Bylo 

proto použito nejnižší technicky dosažitelné napětí na rentgenu U = 20 kV, ale expozice 

byla stanovena na E = 15 mA.min. Ohnisko bylo voleno f = 1 m. Tento návrh se ukázal 

 

Obr. 2 Schéma geometrie 

prozařování. 

 
Obr. 3 Obraz Václava Brožíka. 

 
Obr. 4 Rentgenogram obrazu. 
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jako optimální a celý obraz byl postupně rentgenem osnímkován a složen do jednoho celku 

(obr. 4). Prokázalo se, že žádná část obrazu nebyla přemalována [3].  

 

3.2. Vědecká kalkulačka Sharp 

Moderní 

kalkulačky 

udivují svojí 

kompaktností  

a velkým 

rozsahem 

funkcí. Pohled 

do jejich 

„útrob“ 

ukazuje na 

precizní 

konstrukci a 

zapojení. Jako 

příklad lze 

uvést 

kalkulačku 

Sharp 

s nabíjením 

akumulátorů fotovoltaickým článkem (obr. 5). Výsledný rentgenogram je možno obdržet 

po digitálním zpracování jak pozitivní (obr. 6), tak v negativní podobě (obr. 7). Tím, že 

kalkulačka je zhotovena převážně z plastů je zapotřebí nastavit nízké napětí na rentgence  

U = 40 kV a nízkou hodnotu expozice E = 4 mA.min (při f = 1 m). 

 

3.3. Mobilní telefon Huawei 

Mobilní telefony (obr. 8), na rozdíl  

od kalkulaček, používají kovové části 

pro konstrukci „těla“ a zdroje elektrické 

energie – baterie - představují masivní 

části, které vyžadují vyšší energie 

záření, stejně jako optika vestavěných 

fotoaparátů. Jako vhodné napětí  

na rentgence pro zhotovení 

rentgenogramu (obr. 9) se ukázalo  

U = 70 kV při expozici E = 4 mA.min 

(při f = 1 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7 Rentgenogram 

negativ. 

 
Obr. 6 Rentgenogram 

pozitiv. 

 
Obr.5 Kalkulačka Sharp. 

 
Obr.9 Rentgenogram 

telefonu (negativ). 

 
Obr. 8 Mobilní 

telefon Huawei. 
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3.4. Keramické topné desky 

Keramické topné desky se 

zabudovanou topnou spirálou jsou 

součástí topidel, určených k vytápění 

pobytových místností. Dodávají se 

s několika druhy topných spirál, podle 

požadavků na jejich výkon (od 100 W 

do 650 W) (obr. 10). Během výroby 

jsou spirály vkládány do keramických 

desek ručně a na základě reklamace 

odběratelů bylo zjištěno, že rozložení 

uvnitř desek je velmi nerovnoměrné. 

Různé „natažení spirál“ uvnitř desek způsobuje  

 

lokální „přehřívání“ desek a přepálení spirál (obr. 11). Pro prozáření desek o tloušťce  

17 mm  bylo nastaveno napětí na rentgence  U = 90 kV a expozice E = 2 mA.min  

(při f = 1 m). 

Podklady zjištěné rentgenovými snímky umožnily změnit technologii výroby, zlepšit 

výrobní kázeň a výrobní firmě výrazně poklesla reklamace od zákazníků (obr. 12).  

 
3.5. Konstrukční dřevěné trámy z hradu Točník 

Dřevěné konstrukce měly v historii velký 

význam, který přetrvává do současnosti. Kromě 

krovů, kde se dřevo využívá pro svoji lehkost, 

snadnou zpracovatelnost a pružnost  

se v současnosti používá ve stále větším 

měřítku při výstavbě dřevostaveb. Dřevo však 

není ideálně homogenní materiál. Nacházejí  

se v něm anomálie, způsobené nerovnoměrným 

růstem a působením škůdců nebo dřevokazných 

hub, které ve svém důsledku mají vliv na 

únosnost konstrukcí. Skutečný stav dřevěných 

konstrukcí je třeba znát především  

před připravovanými rekonstrukcemi 

historických objektů. Jako příklad lze uvést část trámové stropní konstrukce hradu Točník 

 
Obr. 10 Keramická topná deska. 

 
Obr. 11 Nesprávně uložené topné 

spirály v keramické desce. 

 
Obr. 12 Správně uložené topné spirály 

po změně technologie. 

 
Obr. 13 Část stropního trámu 

hradu Točník 

 
Obr. 14 Rentgenogram trámu se 

zobrazenými místy hniloby. 
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[4, 5, 6, 7]. Rentgenografická kontrola vybrané části stropního trámu (obr. 13) prokázala, 

že v trámu se nachází místa s hnilobou, která při běžné prohlídce vzorku trámu nebylo 

možné zjistit. Vadná místa (hniloba uvnitř trámu) se ukázala až na rentgenogramu  

(obr. 14). Pro snímkování trámu o tloušťce 230 mm bylo nastaveno napětí na rentgence  

U = 110 kV a expozice byla zvolena na E = 2 mA.min (při f = 1 m). 

 

3.6. Posouzení spojů v barokní pískovcové soše 

Pískovec se stal v době baroka vyhledávaným 

materiálem pro vytváření soch pro výzdobu 

chrámů a zámků této doby. Oblíben byl  

pro snadnou zpracovatelnost, ale k jeho 

velkým nevýhodám patří malá odolnost proti 

účinkům počasí a křehkost transportu soch, 

nebo při vandalském útoku. Pokud byly sochy 

zhotoveny z více částí, používalo se v tehdejší 

době pospojování jednotlivých částí výztuží, 

zalité roztavenou sírou. Právě zlomená ruka 

barokní sochy archanděla Michaela 

z Malenovic (obr. 15) [8] se stala předmětem 

rentgenového průzkumu, který měl rozlišit 

původní spoje od spoje nového, použitého na 

při opravě zlomené pískovcové sochy  

v „lokti“. Rentgenový snímek jednoznačně 

odlišil původní spojení od „nového spojení“ 

v lokti (obr. 16). Při prozařování bylo 

nastaveno napětí na rentgence na U = 120 kV 

a expozice činila E = 4 mA.min (při f = 1 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 15 Pískovcová ruka sochy 

připravená k expozici. 

 
Obr. 16 Rentgenogram 

pískovcové ruky. 
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3.7. Stanovení homogenity drátkobetonových 

konstrukcí 

Drátkobeton je moderní kompozitní materiál, 

který eliminuje hlavní nevýhodu obyčejného 

betonu a to malou pevnost v tahu. Tahové síly 

jsou při namáhaní zachyceny rozptýlenými 

ocelovými vlákny, která by měly být v celém 

objemu drátkobetonu  rovnoměrně a všesměrně 

rozptýleny. Při výrobě drátkobetonu však často 

dochází ke shlukování jednotlivých vláken 

výztuže (tvorba „ježků“), které se těžko  

ve zhotovené konstrukci nalézají. Právě tvorba shluků drátkové výztuže může mít vliv  

na únosnost drátkobetonové konstrukce. Jednou 

z metod kontroly drátkobetonové 

konstrukce je rentgenografie na vybraných průřezech drátkobetonové konstrukce.  

Pro ověření této metody byla odzkoušena sada drátkobetonových vzorků s různou 

koncentrací drátkobetonu (obr.17). Matematickým programem pak lze rentgenografický 

záznam (obr. 18) digitalizovat a stanovit převládající směry vláken (obr.19) formou 

„růžice“ převládajících směrů drátků. Pro rentgenografickou kontrolu byly vybrány 

drátkobetonové vzorky o tloušťce 75 mm. Pro ně byly nastaveny následující parametry  

na rentgence: napětí U = 125 kV, expozice E = 5 mA.min (při f = 1 m) [9 - 12]. 

 

4. Závěr 

Rentgenografie, i když patří k metodám s dlouholetou tradicí, nalézá stále nové uplatnění 

v různých oblastech lidské činnosti, kde umožňuje  získat více informací o zkoumaných 

objektech. Podmínkou úspěšného použití rentgenografie je dobrá znalost účinků rentgenového 

záření při průchodu materiálem a správná volba geometrie prozařování. 

 

 

 

 

 
Obr. 17 Vzorky drátkobetonu. 

 
Obr. 18 Rentgenogram vzorku 

drátkobetonu (pozitivní). 

 
Obr. 19 Růžicový diagram „převládajícího 

směru“ vláken. 
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ABSTRACT  

When working with unsealed radioactive sources, the tip of fingers is often subjected  

to the highest exposure. In order to determine this exposure at this position where finger 

dosimeters are not routinely worn, the suitable simulation methods for the assessment  

of the dose distribution calculation at appropriate points or repeated monitoring of dose 

distribution on the skin surface of the fingers using thermoluminescent dosimeters may be 

used. Based on the comparison of the exposures to the tip and the root of the fingers, it would 

be possible to obtain relevant conversion factors, which enable to assess the equivalent dose 

received on the tip. For this purpose, it is necessary to carry out such monitoring of workers 

who are involved in similar operations and use similar radiopharmaceuticals.  

The paper presents some of the results, which make possible a more realistic assessment  

of the equivalent dose associated with the exposure of the tip of fingers in accordance  

with the requirements for the compliance with the respective dose limit. 

 

Keywords: radiation protection, personal dosimetry, skin exposure, equivalent dose limit, correction 

factor. 

 

ÚVOD  

U některých profesí přichází pracovníci během manipulace se zářičem do těsného 

kontaktu se zdrojem záření. Proto je vhodné monitorovat nejen radiační zátěž pracovníků 

z hlediska celotělového ozáření, ale také radiační zátěž rukou. V případě nukleární medicíny 

se jedná zejména o ozáření konečků prstů, kterými pracovníci manipulují s radiofarmakem.  

V současné době se provádí monitorování rukou pomocí prstového dozimetru, který 

 je nošen na kořenu prstu. Během pracovní činnosti jsou však ozářeny nejvíce konečky prstů 

[1 - 4], kde nejsou prstové dozimetry z praktického hlediska rutinně nošeny. Proto je vhodné 

zvážit použití vhodného přepočítacího koeficientu (tzv. korekční faktor), pomocí kterého by 
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byla korigována hodnota naměřená pomocí prstového dozimetru na hodnotu, která je 

odhadována na konečku prstu. Při použití tohoto korekčního faktoru by bylo rovněž možné 

lépe odhadnout roční ozáření kůže rukou pracovníka, které by dle příslušného limitu nemělo 

překročit 500 mSv/rok [5]. 

V současné době není jasně řečeno, na kterém prstu či ruce by se měl nosit prstový 

dozimetr. Pracovníci mohou nosit prstové dozimetry na různých prstech (nejčastěji se jedná  

o kořen ukazováku, prostředníku, prsteníku) pravé či levé ruky a pro tyto jednotlivé polohy se 

mohou hodnoty korekčních faktorů lišit.  

Velikost ozáření kůže ruky a tedy i hodnotu potřebného korekčního faktoru však mohou 

ovlivnit i další parametry (druh použitého radionuklidu, příprava a aplikace radiofarmaka, 

automatické a manuální postupy, zkušenost pracovníka atd.), které je rovněž zapotřebí vzít  

v úvahu.  

Pro stanovení hodnot korekčních faktorů může být v zásadě použito několik postupů. 

Prvním z nich je použití elektronického dozimetru [6]. Dalším způsobem může být využití 

výpočetní metody Monte Carlo, pomocí které mohou být simulovány vybrané geometrie 

(např. nejčastěji prováděných úkonů s radiofarmakem) a na základě výpočtu jsou následně 

stanoveny hodnoty korekčních faktorů. Rovněž lze pro stanovení ozáření kůže ruky použít 

monitorování pracovníků pomocí termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) během úkonů, 

 při kterých přichází do kontaktu s otevřeným zářičem. 

V příspěvku se bude řešit především vhodnost umístění prstového dozimetru  

ve vybraných pozicích ruky na základě použité dvojice TLD pro odhad ozáření konečků prstů 

pracovníků v nukleární medicíně s cílem poukázat na důležitost použití korekčního faktoru.  

 

METODIKA PRÁCE 

Pro stanovení distribuce ozáření kůže ruky během manipulace s vybranými 

radiofarmaky bylo zvoleno 12 monitorovacích pozic (Obr. 1) označených písmeny A - N. 

V těchto pozicích byly na bavlněné rukavice umístěny TLD (byla použita dvojice detektorů 

MCP-7 a MCP-Ns). Pracovníci si tyto rukavice s TLD nasazovali pouze v případech, kdy 

probíhala manipulace s pozitronovým radiofarmakem značeným 
18

F (sledována byla pouze 

příprava a aplikace radiofarmaka, jiné činnosti nebyly monitorovány). Pracovníci byli 

monitorováni po dobu přibližně 5 dnů (1 monitorovací cyklus), v opakovaných 

monitorovacích cyklech. Celkem bylo na 3 pracovištích nukleární medicíny monitorováno 8 

pracovníků při manipulaci s radiofarmakem značeným 
18

F. 

 

 
Obr. 1. Umístění termoluminiscenčních dozimetrů na rukavicích. 

Po dokončení monitorování byly TLD z rukavic vyhodnoceny pomocí přístroje 

HARSHAW TLD 3500, kde byly dozimetry zahřáty na maximální teplotu 400 
o
C.  

Po vyhodnocení TLD byl proveden přepočet naměřené hodnoty na osobní dávkový ekvivalent 

Hp(0,07). Z 12 poloh každé ruky bylo u daného pracovníka určeno maximální lokální ozáření, 

které bylo dáno největší průměrnou hodnotou v monitorovaných pozicích A – N.  
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Následně byla vypočtena hodnota korekčního faktoru, která byla dána jako poměr 

pozice, kde je nošen prstový dozimetr (byla vybrána pozice na kořenu ukazováku) a místo 

předpokládaného maximálního lokálního ozáření kůže ruky (špička ukazováku).  

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Průměrné hodnoty poměrů HpMAX(0,07)/Hp(0,07) ve vybraných pozicích A - N 

změřených pomocí TLD během 62 manipulací s radiofarmakem značeným 
18

F (příprava  

či aplikace) jsou ilustrovány na Obr. 2 (TLD typu MCP-7) a Obr. 3 (TLD typu MCP-Ns).  

 

 
Obr. 2 Průměrné hodnoty poměrů HpMAX(0,07)/Hp(0,07) ve vybraných pozicích změřených 

TLD typu MCP-7.  

 
Obr. 3 Průměrné hodnoty poměrů HpMAX(0,07)/Hp(0,07) ve vybraných pozicích změřených 

TLD typu MCP-Ns. 

Z Obr. 2 a Obr. 3 lze vidět, že vzhledem k předpokládanému místu maximálního 

ozáření (pozice F, kde bylo zjištěno 47 % případů), byl v nejčastějších pozicích nošení 

prstového dozimetru (pozice C, D, E – viz. Obr. 1) v obou případech (TLD typu MCP-7  

i MCP-Ns) stanoven nejmenší poměr v pozici C (kořen ukazováku). 

Jelikož se pozice C jevila jako nejvhodnější, uvádí Tab. 1 srovnání hodnot korekčních 
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faktorů právě v této v pozici, přičemž je uvažována pravá i levá ruka monitorovaných 

pracovníků z vybraných pracovišť nukleární medicíny na Slovensku. 

 

Tab. 1. Hodnoty korekčních faktorů v pozici na kořenu ukazováku pro sledované činnosti [7]. 

Sledovaná 

skupina osob 

Použitý 

radionuklid 
Příprava Aplikace 

 
 

Levá ruka Pravá ruka Levá ruka Pravá ruka 

Pracoviště 1 (P1) 
18

F 4 3 2 3 

Pracoviště 2 (P2) 
18

F 2 1 4 4 

Pracoviště 3 (P3) 
18

F - - 3 1 

 

Hodnoty korekčních faktorů se mohou lišit nejen v závislosti na umístění (pozice na 

kořenu ukazováku, prostředníku či prsteníku pravé či levé ruky), ale do značné míry závisí 

také na prováděné činnosti (příprava nebo aplikace radiofarmaka), na technologickém 

vybavení pracoviště či se jejich hodnoty mohou lišit dokonce mezi pracovníky, kteří provádí 

shodnou činnost na tomtéž pracovišti.  

Z praktického hlediska je však vhodnější použít korekční faktory pro větší skupinu 

osob, která provádí obdobnou náplň práce (příprava či aplikace) se shodným radiofarmakem, 

přičemž korekční faktor by byl stanoven pouze pro ruku, na níž bylo zjištěno větší ozáření u 

většiny pracovníků. Tab. 2 uvádí hodnoty korekčních faktorů pro sledovaný radionuklid 
18

F 

na základě monitorování 3 vybraných pracovišť nukleární medicíny. 

 
Tab. 2. Hodnota korekčního faktoru pro vybraný radionuklid 

Použitý radionuklid 
18

F
*
 

Hodnota korekčního faktoru v pozici na 

kořenu ukazováku 
2,5 

*
Monitorovaní pracovníci provádějící přípravu a aplikaci na P1, P2 a P3 

 

Oproti jiným studiím je tato hodnota korekčního faktoru pro monitorovaná pracoviště 

nižší. Studie ORAMED doporučovala hodnotu korekčního faktoru 6 [3], ICRP doporučuje 

hodnotu korekčního faktoru 3 [6] a pro některá pracoviště v ČR byla vypočtena hodnota 

korekčního faktoru 3,5.  

Použití hodnot korekčních faktorů pro větší skupinu osob, která manipuluje se 

shodným radiofarmakem, ale provádí různé pracovní činnosti (příprava, aplikace), může 

teoreticky vést ke snížení počtu zaregistrovaných případů překročení vyšetřovací úrovně (3/10 

limitu ozáření kůže ruky (zejména na pracovišti 1).  Na druhou stranu se ale vhodné poukázat 

na fakt, že v  případech, kde nejsou použity korekční faktory vůbec, by mohlo být zanedbáno 

více případů eventuálního překročení 3/10 limitu ozáření kůže ruky a optimalizace radiační 

ochrany u patřičných pracovníků by nemusely být nastaveny včas. 
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ZÁVĚR 

V některých případech během manipulace s radiofarmakem hrají korekční faktory 

významnou roli z hlediska nepodhodnocování maximálního ozáření kůže ruky, které je ve 

většině případů na špičkách prstů. Velikost korekční faktoru může být rozdílná pro různé 

radionuklidy, proto je vhodné ověřit hodnoty korekčních faktorů pro jednotlivé radionuklidy i 

pracovní činnosti. Z praktického hlediska je však vhodnější použití korekčního faktoru pro 

větší skupinu osob, které manipulují se shodným radionuklidem. 
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ABSTRACT  

The main point of this work was to separate and determine isotope of radium (Radium-228)  

in mineral waters from Slovakia and Czech republic by using of sorbent material  

of MnO2-PAN. Mineral waters were spilled through the column which contained MnO2-PAN. 

MnO2-PAN is new type of sorbent: manganese dioxide is bounded on polyacrylonitrile 

(PAN). Radium (which was cought on this sorbent) was washed up using HCl (6 mol.dm
−3

) 

and then solutions of HNO3 and HCl were prepared for next separation on Ln Resin  

(with HNO3: 0,095, 0,35 and 8 mol. dm
−3

) and DGA Resin (with HCl: 2 and 5 mol. dm
−3

).  

Ln Resin and DGA Resin were used for radiochemical separation of actinium (
228

Ac is 

a daughter product of 
228

Ra in thorium decay chain). Ba-133 was used as the radionuclide 

tracer and the measurement preparation was prepared by co-precipitation with CeF3 and is 

controlled and measured by alpha spectrometry.  

 

Keywords: Radium-228, MnO2-PAN, Mineral Waters, Separation, Measurement, Gamma 

Spectrometry, Alpha Spectrometry.  

 

ÚVOD  

Rádium sa v prírode nachádza v 4 izotopoch. Sú nimi 
226

Ra, ktorého pôvod je  

v uránovom rade, 
224

Ra a 
228

Ra z tóriového radu (Obr. 1.) a 
223

Ra z aktiniového radu. Okrem 
228

Ra sú všetky izotopy alfa žiariče. 
228

Ra je beta žiarič (βmax = 0,046 MeV) a jeho doba 

polpremeny je 5,75 roka. Je ale omnoho rádiotoxickejší ako 
226

Ra [1, 2, 3]. Na separáciu  

a stanovenie 
228

Ra vo vodách sa používa množstvo metód. Na prípravu vzoriek sa využíva 

zrážanie síranov (spoluzrážanie rádia za prítomnosti nosičových katiónov ako Ba
2+

 alebo 

Pb
2+

) → Ba(Ra)SO4 – ten sa prevedie na uhličitan, ktorý sa prečistí do BaCl2. Ako 

neizotopický stopovací rádionuklid sa používa najmä 
133

Ba (356 keV). Ďalším spôsobom je 

sorpcia rádia na MnO2. Bolo vyvinutých množstvo typov sorbentov s aktívnou zložkou MnO2 

napríklad: v práškovej forme MnO2 Resin, naviazané na polyamidových diskoch alebo oxid 

manganičitý naviazaný na uhlíkových vláknach. V našom prípade sme použili MnO2-PAN,  

čo je nový typ sorbentu, kde na MnO2 je naviazaný polyakrylonitril (zabezpečuje sa tak jeho 

stabilita). Pri separácii 
228

Ac (dcérsky produkt rádia-228) od 
228

Ra sa používajú tieto metódy: 

spoluzrážanie aktínia s fluoridom (resp. hydroxidom lantánu, céru alebo neodýmu), extrakčná 

chromatografia so sorbentami Ln Resin-B (extrakčné činidlo HDEHP) a DGA,N Resin 

(extrakčné činidlo N,N,N’,N’-tetra-n-oktyldiglykolamid) od firmy TRISKEM International, 

iónomeničové živice ako napríklad Diphonix Resin alebo odparovanie vzorky za prítomnosti 

nosičových katiónov. Na meranie sa využíva: buď gama spektrometria 
228

Ac (T1/2 =6,15h)  

pri energiách 338,3 (11,3 %) + 911,2 (26,6 %) + [965 + 969] keV), LSC 
228

Ac, ktorý je beta 

žiarič alebo alfa spektrometria 
228

Th, ktorý je alfa žiarič a je dcérskym produktom 
228

Ac  

(T1/2 = 1,9116 r) [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie 
228

Ra  

vo vybraných minerálnych vodách Slovenska a Českej republiky. Boli to minerálne vody: 
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Salvator (Lipovce – PR Kamenná Baba) a Aqua Bella (Veselí nad Lužnicí – CHKO 

Třeboňsko, ČR).  

 
Obr. 1. Schéma tóriového premenového radu.   

 

METODIKA PRÁCE 

Chemikálie: HCl (2 a 5 mol.dm
−3

), HF (21,29 mol.dm
−3

), HNO3 (0,095, 0,35  

a 8 mol. dm
−3

), NaOH (3 mol.dm
−3

), BaCl2.2H2O (10 mg.cm
−3 

H2O), 
133

Ba (53 kBq.g
−1

), 

MnO2-PAN (> 0,3mm), Ln Resin, DGA,N Resin (TRISKEM International), NdCl3  

(1 mg.cm
−3 

H2O), H3BO3 (2,5% roztok v 0,5 mol.dm
−3

 HCl), Ce(NO3)3.6H2O  

(500 mg Ce
3+

.cm
−3 

H2O). Chemikálie kvality: PA (pre analýzu). 

 

Stanovenie 
228

Ra v minerálnej vode Salvator 

Prvou minerálnou vodou, s ktorou sme pracovali, bola Salvator. Prvých 5 litrov vody 

sme zbavili CO2 pomocou variča VWR Advanced. Upravili sme pH na 7 pomocou NaOH  

(3 mol.dm
−3

). Po ustálení pH sme pridali 2 x 50 μL 
133

Ba a 2 x 1 mL Ba
2+

 (BaCl2.2H2O →  

10 mg/mL). Takto upravená voda bola premytá cez kolónu, ktorá obsahovala 2,5 mL  

MnO2-PAN (> 0,3mm). Následne sme kolónku premyli 20 mL HCl (6 mol.dm
−3

) a premytý 

roztok sme dali odpariť. Po odparení sme naliali 2 mL 8 mol.dm
−3

 HNO3, roztok sme 

zamiešali a opäť dali odpariť. Takýmto spôsobom sme pokračovali, len v tomto prípade sme 

ale použili 2 mL 0,095 mol.dm
−3 

HNO3. Po odparení aj tohto roztoku sme už pridali 10 mL 

HNO3 o rovnakej koncentrácii (0,095 mol.dm
−3

). Pripravili sme si kolónu so živicou Ln Resin 

a premyli sme ju 5 mL 0,095 mol.dm
−3

 HNO3. Po tomto úkone sme danú živicu premyli 

odparkom rozpusteným v HNO3. Kolóna bola ešte premytá 2 x 5 mL 0,095 mol.dm
−3

 HNO3 

a neskôr 5 mL 0,35 mol.dm
−3

 HNO3. Posledný roztok sme dali odpariť. Do odparku sme 

naliali 5 mL 1 mol.dm
−3

 HCl a znovu sme dali odpariť, po odparení sme pridali 5 mL  

1 mol.dm
−3

 HCl + 1 mL HF + 100 μL Ce
3+

. Pripravili sme aparatúru na odsávanie a ako filter 

sme použili Millipore Express 0,22 μm. Filter bol najprv premytý 5 mL uspávacieho roztoku 

(obsahoval 4 mL HF + 46 mL HCl + 0,5 mL NdCl3). Potom sme na filter naliali roztok 

s rozpusteným odparkom a nakoniec sme filter premyli 5 mL premývacieho roztoku 

HF. Takýto filter sme dali pod IČ lampu, nechali sme ho sušiť 10 minút a dali sme ho zmerať 

alfa spektrometrom ORTEC 576 A (typ detektora: A-450-20 RM PIPS; povrchovo-barierový 

detektor). Spektrum je zobrazené na Obr. 2. v časti Výsledky a diskusia. Z dôvodu výskytu 
133

Ba sa filter namočil do roztoku 10 mL 2,5% H3BO3 v 0,5 mol.dm
−3

 HCl + pridal sa ešte  

1 mL konc. HCl a dal sa na odparku. Po vyparení sa pridalo ešte 10 mL konc. HCl a nechalo 

sa odpariť približne 5 mL – filter sa vybral, prepláchol destilovanou vodou nad roztokom, dal 

pod IČ lampu a dal sa zmerať (bolo namerané minimálne množstvo rádionuklidov). Zvyšný 

roztok sa nechal odpariť. Pripravili sme dva roztoky: 5 mol.dm
−3

 HCl a 2 mol.dm
−3

 HCl. 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

95 

 

Pripravili sme si kolónu s DGA (1 mL), ktorú sme premyli 5 mL 5 mol.dm
−3

 HCl, potom 

roztok 5 mL 5 mol.dm
−3

 HCl + odparok; za tým ešte 2 x 5 mL 5 mol.dm
−3

 HCl a na konci 

sme ju premyli 5 mL 2 mol.dm
−3

 HCl – tento roztok sme použili na dôkaz toho, či sa v ňom 

nachádzajú jednotlivé zisťované rádionuklidy. Kolónu, v ktorej sa nachádzalo pôvodných  

2,5 mL MnO2-PAN, sme použili opäť. Predtým sme do tejto kolóny pridali ešte ďalších  

1,5 mL MnO2-PAN (4 mL MnO2-PAN) a cez ňu sme preliali ďalších 6 L minerálnej vody 

Salvator. Postup sa opakoval.  

 

Stanovenie 
228

Ra v minerálnej vode Aqua Bela  

Ako ďalšiu minerálnu vodu sme použili Aqua Bella (neperlivá). 9 L tejto minerálnej 

vody sme premyli cez kolónu, v ktorej bolo 2,5 mL MnO2-PAN (> 0,3mm). Po tomto kroku 

sme do kolóny naliali 25 mL 6 mol.dm
−3

 HCl. Tento roztok bol potom odparený na variči 

Ceran 500. Do odparku sa pridalo 2 mL HNO3 (8 mol.dm
−3

) a tento roztok sa dal znovu 

odpariť. Rovnako sa postupovalo aj po pridaní 2 mL 0,095 mol.dm
−3

 HNO3. Po opätovnom 

odparení sme pridali 10 mL HNO3 o rovnakej koncentrácii (0,095 mol.dm
−3

). Pripravili sme 

si kolónu, do ktorej sme pridali DGA Resin (1 mL). Do takto pripravenej kolóny sme naliali  

2 x 5 mL HNO3 (0,095 mol.dm
−3

), následne sme vliali roztok s odparkom a nakoniec sme 

použili 2 x 5 mL 0,095 mol.dm
−3

 a 5 mL 0,35 mol.dm
−3

 HNO3. Keď pretiekli všetky  

3 roztoky, do kolóny sme naliali 5 mL 5 mol.dm
−3

 a 5 mL 2 mol.dm
−3

 HCl a oba roztoky sa 

dali vysušiť a zmerať. Do každej kadičky bolo pridaných 5 mL 1 mol.dm
−3

 → časť sa nechala 

odpariť, zvyšky sa zliali a do nich sa pridal 1 mL HF a 100 μL Ce
3+

 - tento roztok sa vlial  

do centrifugačnej skúmavky a uložil na 20 minút do chladničky. Počas toho sme si pripravili 

aparatúru na odsávanie, pričom sme opäť ako v prípade vody Salvator použili filter (Millipore 

Express 0,22 μm) – ten sa premyl 5 mL uspávacieho roztoku (rovnaké zloženie ako v prípade 

stanovenia u minerálnej vody Salvator). Následne sme premyli filter roztokom z chladničky 

a za tým bol premytý 5 mL HF. Filter sa dal pod IČ lampu a nasledovalo meranie alfa 

spektrometrom ORTEC 576 A. Výsledok merania je zhodnotený vo Výsledkoch a diskusii. 

       

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Získali sme alfa spektrum z prevej separácie 
228

Ac minerálnej vody Salvator, ktoré je 

zobrazené na Obr. 2. Čas merania bol 240 000 sekúnd (4000 minút). Na spektre je viditeľných 

niekoľko píkov, ktoré boli v oblastiach energii prislúchajúcim týmto rádionuklidom: najvyšší 

pík – 
230

Th a 
226

Ra; nasledovali 
210

Po a 
228

Th (dcérsky produkt 
228

Ac), 
218

Po a 
224

Ra (dcérsky 

produkt 
228

Th), 
216

Po (jeden z dcérskych produktov) a ako posledný pík 
214

Po. Pri tejto úlohe 

teda došlo k neúplnej separácii a teda z píkov je náročné určiť potrebné rádionuklidy 

(rádionuklidy z tóriového premenného rádu za 
228

Ra).    
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Obr. 2. Alfa spektrum z prvej separácie 

228
Ac (merané na PES membránovom filtri).  
 

Počas separácie došlo k chybám, ktoré mali efekt na výsledné vyhodnocovanie. V prípade 
133

Ba nedošlo k úplnej separácií, z dôvodu veľkého množstva vápnika, ktorý zachytával 

bárium a teda bolo potrebné filter uložiť do roztoku 2,5% H3BO3 v 0,5 mol.dm
−3

 HCl. 

V prípade minerálnej vody Aqua Bella, pri premývaní kolón obsahujúcich DGA Resin 

kyselinami, neboli použité správne koncentrácie HNO3 na odstránenie interferujúcich 

rádionuklidov a teda spektrum bolo nepoužiteľné. 

 

ZÁVER 

Práca bola zameraná na stanovenie rádioizotopu 
228

Ra v minerálnych vodách akými 

boli vody Salvator a Aqua Bella. Príprava vzorky spočívala v separácii rádia na MnO2-PAN 

a separácii 
228

Ac na Ln Resin a DGA. Bolo namerané spektrum pre minerálnu vodu Salvator. 

Pri separáciách minerálnej vody Aqua Bella sa použili chybné koncentrácie a teda pri meraní 

vzorky obsahovali iné rádionuklidy, ktoré spôsobili prekrytie energetických píkov dcérskych 

produktov premeny 
228

Ra v alfa spektre. Meranie bolo z tohto dôvodu neúspešné. 
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ABSTRACT 

Particle induced x-ray / gamma emission (PIXE/PIGE) analytical methods were used  

to determine elemental composition of commonly available food and organic food. Previous 

measurements of surface concentrations of thick targets indicated issues with inhomogeneity, 

which have been studied with new measurements. An approach for preparation of thin targets 

out of organic materials was introduced and tested. Different types of beam particles were 

used for PIXE and PIGE analysis. Thin targets were prepared by pipetting solution  

of chemically dissolved samples of fruits and vegetables on Mylar foil, with yttrium added  

as internal standard. Samples were irradiated at the Centre for Nuclear and Accelerator 

Technologies (CENTA) with beams of protons and deuterons with energy of ~ 3 MeV  

and alpha particles with energy of ~ 4.5 MeV, generated by an accelerator system.  

The measured spectra were evaluated by the GUPIXWIN software. The determined elements 

included potassium (K), calcium (Ca), chrome (Cr), manganese (Mn), iron (Fe), copper (Cu), 

zinc (Zn), bromine (Br), rubidium (Rb), strontium (Sr) and barium (Ba). Spectra obtained 

using PIGE analyses were evaluated only qualitatively. 

 

Keywords: PIXE, PIGE, CENTA, GUPIXWIN, organic food. 

 

ÚVOD 

V dnešnej dobe sú biopotraviny prezentované ako zdravšia alternatíva potravín 

pestovaných s využitím syntetických hnojív a pesticídov. Tieto chemické látky sa dostávajú 

do pôdy, a tým môžu v spojení so zložením pôdy vplývať na prvkové zloženie pestovaného 

ovocia a zeleniny. Konzumáciou potravín so zvýšeným obsahom istých prvkov sa môže 

zvýšiť príjem daných prvkov do ľudského organizmu, čo môže viesť k zdravotným 

ťažkostiam, a to hlavne v prípade toxických prvkov. 

PIXE a PIGE metódy predstavujú mnohoprvkové, nedeštruktívne analýzy, kedy PIGE 

umožňuje aj izotopickú analýzu. V oboch týchto metódach sa jedná o dvojkrokový proces. 

V prvom kroku nalietavajúca častica vytvorí prostredníctvom excitácie a ionizácie vakanciu 
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v eletktrónovom obale, ktorá je v druhom kroku zaplnená elektrónom z vyššej vrstvy, čo je 

sprevádzané emisiou charakteristického röntgenového žiarenia (PIXE). Pri PIGE analýze 

dochádza v prvom kroku k jadrovým reakciám nalietavajúcich a terčových jadier, ktoré vedú 

k jadrám vo vzbudenom stave. V druhom kroku je emitované gama žiarenie s energiou 

typickou pre jednotlivé jadrá. Meranie energetického spektra žiarenia indukovaného 

nalietavajúcimi časticami nám pri týchto analýzach poskytuje informáciu o zastúpení 

a koncentrácií jednotlivých prvkov vo vzorkách [1, 2].  

V minulosti bola v laboratóriu CENTA vykonaná PIXE analýza potravín a biopotravín 

s využitím hrubých vzoriek [3], tá však poukázala na problémy s nehomogenitou terčíkov 

tohto typu. Na posúdenie nehomogenity bolo potrebné vykonať ďalšiu sadu meraní. Možnosť 

odstránenia tohto problému ponúka využitie tenkých vzoriek. To si však vyžaduje rozpustenie 

vzoriek pomocou chemikálií, čo môže viesť k nežiaducej kontaminácií. 

Na výsledné namerané spektrum pri PIXE a PIGE analýzach má vplyv aj typ 

použitého zväzku. Niektoré práce poukázali taktiež na zlepšenie detekčných limitov PIXE 

analýzy pre ľahšie prvky s využitím héliového zväzku [4].  

V tejto práci sme vykonali sériu meraní na kvalitnejšie ohodnotenie nehomogenity 

u hrubých vzoriek. Navrhli a otestovali sme spôsob výroby tenkých terčíkov, ktoré sme 

podrobili PIXE a PIGE analýze, pričom sme sledovali vplyv využitia rôznych zväzkov na tvar 

výsledných spektier. 

 

METÓDIKA PRÁCE 

 Na výrobu tenkých vzoriek sa využilo chemické spracovanie s nasledovným 

postupom. Z prášku bolo odobraných ~ 100 mg jemnej frakcie vysušenej vzorky, ktoré boli 

zmiešané s 3 mL koncentrovanej kyseliny dusičnej HNO3, 125 μL peroxidu vodíka H2O2  

a 25 μL koncentrovanej kyseliny fluorovodíkovej HF. Takto vytvorený roztok sme umiestnili 

do uzavretej polypropylénovej skúmavky a zohrievali v sušiarni pri teplote 70 ˚C. Vzorka 

bola priebežne sledovaná a v sušiarni bola umiestnená, dokým nedošlo k úplnému rozpusteniu 

vzorky. Roztok sme po rozpustení preliali do PTFE kadičky, následne bol odparený do sucha 

pri teplote zhruba 140 ˚C. K získanému odparku sme pridali asi 1 mL H2O2 a pár kvapiek 

koncentrovanej HNO3, čím prichádzalo k pomalému rozkladu zvyšného organického 

materiálu (bublinky). Po 1 - 2 dňoch sme roztok znova odparili do sucha. Do kadičky sme  

po odparení pridali 160 μL roztoku kyseliny chlorovodíkovej (1M HCl) a 40 μL roztoku ytria, 

s koncentráciou CY = 963,9 mg Y.L
-1

. Po rozpustení rezídua a vytvorení číreho roztoku sme  

na terčíky pripravené z Mylarovej fólie s hrúbkou 2 μm postupne po 1 μL napipetovali  

5 μL vytvoreného roztoku a každú kvapku sme nechali osobitne odpariť pod infra lampou. 

Takto sme, podľa nášho odhadu, získali vzorky s hrúbkou rádovo jednotiek až pár desiatok 

μm. Pomocou tohto postupu sme spracovali vzorky všetkých potravín, biopotravín a IAEA 

štandardu pre kapustu (IAEA – 359) [5]. Využité chemikálie sme použili taktiež na výrobu 

pozaďovej vzorky. 

 Pôvod potravín, spracovanie a výroba hrubých vzoriek ako aj práškov použitých  

pri výrobe tenkých terčíkov sú podrobne popísané v [3]. Mapovaniu boli podrobené hrubé 

vzorky bio kapusty a nebio hlávkového šalátu. Pri meraniach sme využívali protónový zväzok 

s energiou EP = 3 MeV a intenzitou 1,0 – 1,7 nA, ktorý bol produkovaný pomocou zdroja 

MC-SNICS a katód s hydridom titánu (TiH2). Uhol medzi normálou peletky a dopadajúcim 

zväzkom bol 10˚, čo znamená, že uhol medzi normálou vzorky a detektorom bol 80˚.  

Pri všetkých meraniach pri mapovaní sme zbierali pomocou current integrator – a náboj  
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0,5 μC. Z dôvodu predpokladanej nízkej vodivosti vzoriek sme na každú ich stranu aplikovali 

obojstrannú uhlíkovú pásku a hliníkovú fóliu. Na zmenu vertikálnej polohy sme využívali 

pohyb držiaka (počas meraní pri mapovaní držiak ešte nebol zautomatizovaný)  

vo vertikálnom smere a pomocou vychyľujúceho magnetu sme dokázali meniť horizontálnu 

polohu zväzku.  

Pri mapovaní vzorky nebio hlávkového šalátu sme vykonali merania v 16 bodoch  

v sieti 4 × 4. Počas tohto merania bola zapnutá elektróda suppressor – u so záporným napätím 

-400 V. Výsledné spektra sme vyhodnotili pomocou GUPIXWIN [6], pričom sme 

vyhodnocovali koncentrácie prvkov K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Se, Br, Rb, Sr a Y.  

Postup bol obdobný aj pre vzorku bio kapusty. Jediné rozdiely nastali v tom, že pre 

túto peletku bolo vykonaných 15 meraní v sieti 5 × 3 (riadok × stĺpec) a suppressor, ktorého 

úlohou je prinavracať vyletujúce elektróny, bol vypnutý, čo – ako sa ukázalo – ale nemalo  

v konečnom dôsledku vplyv na samotné merania. 

 PIXE analýza bola vykonávaná pomocou zväzku protónov, deuterónov a héliových 

jadier. Všetky tenké vzorky potravín a biopotravín spolu so vzorkami vyrobenými  

zo štandardu a pozaďovou vzorkou boli podrobené analýze s využitím protónov. Deuterónový 

zväzok sme využili len pri analýze dvoch vzoriek a to bio banánu a nebio fazule. Zväzok bol 

produkovaný pomocou zdroja MC – SNICS z katód TiH2 obohatených o obsah deutéria. 

Energia iónov po urýchlení bola Ed = 3 MeV.  

S využitím héliového zväzku sme vykonali PIXE analýzu troch vzoriek a to vzoriek 

bio babánu, nebio fazule a nebio kapusty. Avšak nakoľko sa jednalo o zväzok alfa častíc, 

energia héliových jadier bola Eα = 4,5 MeV. Na produkciu tohto zväzku sa využíval iónový 

zdroj Alphatross. Na zber náboja sa pri tenkých vzorkách použil okrem current integrator – 

už aj Faraday cup, ktorý zbiera ióny vyletujúce zo vzorky. 

Pri PIGE analýze sme použili deuterónový aj protónový zväzok, v oboch prípadoch  

s energiou Ed = EP = 3 MeV. Zväzku deuterónov sme podrobili štyri vzorky a to bio banán, 

bio petržlen, nebio fazuľu a nebio kapustu. Protónovým zväzkom sme vyšetrovali vzorku 

štandardu IAEA – 359. Uhol medzi normálou držiaka a dopadajúcim zväzkom bol 10˚ ako  

vo všetkých doterajších meraniach. Aby sme znížili toky neutrónov pri zväzku deuterónov, 

používali sme nízke prúdy dopadajúcich častíc, ktorých hodnoty boli rádovo nA. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Kvôli hliníkovým pásikom umiestneným na vzorke bola vyšetrovaná len pomerne 

malá časť vzorky (odhadom len menej než 20 %). Vyhodnotené mapy povrchových 

koncentrácií poukazujú na značnú nehomogenitu vzoriek ako pre nebio hlávkový šalát, tak aj 

pri bio kapuste. Ukážky vyhodnotených koncentrácií sú zobrazené na Obr. 1. Koncentrácie 

vyhodnotené pre draslík a vápnik pochádzajú z oblasti spektra, ktorú nepovažujeme  

za reprezentatívnu a preto sme mapy pre tieto prvky nevytvárali. Pre prípad oboch vzoriek 

boli koncentrácie chrómu príliš vysoké a pre vzorku bio kapusty boli vyhodnotené 

nepravdepodobne vysoké koncentrácie pre Fe, Cu, Zn.  

Hoci bol v niektorých prípadoch (nebio hlávkový šalát - Mn a Zn a bio kapusta - Br) 

pomer najvyššej a najnižšej koncentrácie len približne 2, u iných prvkov (napríklad hlávkový 

šalát – Cu a Se, kapusta – Mn, Rb, Sr) bol tento pomer v rozmedzí od 5 až po 14. Najväčší 

rozdiel v koncentrácií bol zistený pre ytrium vo vzorke nebio hlávkového šalátu, kedy pomer 

najvyššej a najnižšej koncentrácie dosahoval hodnotu približne až 22. Toto poukazuje  
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na problémy využitia vnútorných štandardov u hrubých vzoriek, nakoľko je náročné 

dosiahnuť ich homogénnu distribúciu. 

Hodnoty získané prostredníctvo softvéru GUPIXWIN sme na základe znalosti 

koncentrácie vnútorného štandardu ytria vo vzorkách previedli na jednotky mg.kg
-1

.  

Od týchto hodnôt boli odčítané hodnoty vyhodnotené pre pozaďovú vzorku a následne sme 

korigovali výsledky na IAEA štandard. Merania sme vykonali pomocou protónového, 

deuterónového a héliového zväzku. Využitie deuterónového zväzku sa ukázalo ako 

neperspektívne, nakoľko došlo k zahlteniu spektra, kvôli zvýšenému toku neutrónov. Spektrá 

získané s využitím zväzku protónov a alfa častíc sa výrazne nelíšia (Obr. 3). Malé rozdiely 

môžu byť spôsobené zvýšením brzdného žiarenia pri jadrách hélia, kvôli vyššiemu 

protónovému číslu.  
 

 
Obr. 1 Ukážka vyhodnotených máp povrchových koncentrácií. 

 
Tab. 1 Koncentrácie hľadaných prvkov v uvedených potravinách. 

Názov 
Koncentrácia [mg/kg] 

Cr Mn Fe Cu Zn 

Banán 0,15 ± 0,02 1,35 ± 0,20 6,08 ± 0,91 3,23 ± 0,48 < 4.07 

Cibuľa 0,46 ± 0,07 18,76 ± 2,81 6,93 ± 1,04 5,37 ± 0,81 3,96 ± 0,59 

Fazuľa 0,42 ± 0,06 20,71 ± 3,11 97,45 ± 14,62 4,90 ± 0,73 45,69 ± 6,85 

Hlávkový 

šalát 
2,19 ± 0,33 34,05 ± 5,11 157,2 ± 23,6 19,95 ± 2,99 77,42 ± 11,61 

Kapusta 0,16 ± 0,02 14,27 ± 2,14 46,54 ± 6,98 3,96 ± 0,59 23,72 ± 3,56 

Mrkva 2,51 ± 0,38 35,82 ± 5,37 228,5 ± 34,3 21,12 ± 3,17 35,67 ± 5,35 

Petržlen 0,04 ± 0,01 6,39 ± 0,96 69,86 ± 10,48 10,96 ± 1,64 15,08 ± 2,26 

Šupa banán 1,57 ± 0,24 23,61 ± 3,54 29,41 ± 4,41 8,23 ± 1,23 11,38 ± 1,71 

Špenát < 1,82 31,08 ± 4,66 49,80 ± 7,47 6,32 ± 0,95 30,08 ± 4,51 

Šupa uhorka 0,95 ± 0,14 15,38 ± 2,31 51,18 ± 7,68 10,64 ± 1,60 17,72 ± 2,66 

Uhorka 0,48 ± 0,07 7,94 ± 1,19 48,35 ± 7,25 6,63 ± 0,99 13,94 ± 2,09 

Zemiak 0,10 ± 0,01 5,22 ± 0,78 18,96 ± 2,84 5,93 ± 0,89 53,03 ± 7,95 
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Tab. 2 Koncentrácie hľadaných prvkov v uvedených potravinách. 

Názov 
Koncentrácia [mg/kg] 

Br Rb Sr Ba 

Banán 1,29 ± 0,19 0,32 ± 0,05 1,35 ± 0,20 9,33 ± 1,40 

Cibuľa 0,24 ± 0,04 6,10 ± 0,92 11,11 ± 1,67 3,28 ± 0,49 

Fazuľa 0,16 ± 0,02 16,26 ± 2,44 13,68 ± 2,05 1,57 ± 0,24 

Hlávkový šalát < 3,82 44,13 ± 6,62 34,18 ± 5,13 14,14 ± 2,12 

Kapusta 0,39 ± 0,06 34,05 ± 5,11 11,69 ± 1,75 3,16 ± 0,47 

Mrkva < 1,38 6,65 ± 1,00 93,43 ± 14,01 1,07 ± 0,16 

Petržlen 0,05 ± 0,01 6,11 ± 0,92 13,00 ± 1,95 1,21 ± 0,18 

Šupa banán 0,29 ± 0,04 0,89 ± 0,13 18,83 ± 2,82 7,20 ± 1,08 

Špenát 3,26 ± 0,49 116,5 ± 17,5 11,41 ± 1,71 < 15,88 

Šupa uhorka 0,15 ± 0,02 10,10 ± 1,52 64,87 ± 9,73 3,78 ± 0,57 

Uhorka 0,16 ± 0,02 6,62 ± 0,99 32,84 ± 4,93 7,44 ± 1,12 

Zemiak < 1,04 3,07 ± 0,46 < 0,29 1,32 ± 0,20 

 
Výsledné koncentrácie pre jednotlivé potraviny a biopotraviny sme spracovali vo forme 

histogramov. Vyššie koncentrácie u biopotravín sme dostali pre mangán (7:5), železo (9:3), 

meď (9:3), stroncium (6:5) a bárium (6:0). Pre chróm (1:3), zinok (5:7), bróm (0:2)  

a rubídium (4:8) sme vyhodnotili vyššie koncentrácie u konvenčne pestovaných potravín. 

Hodnoty detekčných limitov sme nebrali do úvahy. Pričom v mnohých prípadoch boli 

rozdiely naozaj veľmi malé. Pre hľadané prvky boli v prípade mrkvy a banánu hodnoty 

koncentrácií viditeľne vyššie pre bio vzorky. Na druhej strane, pre šupu z uhorky a mrkvu sú 

tieto hodnoty vyššie pre nebio vzorky. Pre ostatné vzorky sa nie je možné rozhodne prikloniť 

na jednu, či druhú stranu, kde napríklad pre fazuľu a hlávkový šalát sa koncentrácie  

pre žiaden prvok výrazne nelíšia. Na základe týchto výsledkov nedokážeme jednoznačne 

odpovedať na otázku, ktorý z typov potravín je výživnejší a bohatší na mikronutrienty. 

 

Tab. 3 Koncentrácie hľadaných prvkov v uvedených biopotravinách. 

Názov 
Koncentrácia [mg/kg] 

Cr Mn Fe Cu Zn 

Banán 0,26 ± 0,04 10,99 ± 1,65 7,43 ± 1,11 5,95 ± 0,89 6,53 ± 0,98 

Cibuľa 0,10 ± 0,01 10,53 ± 1,58 20,65 ± 3,10 8,76 ± 1,31 29,03 ± 4,35 

Fazuľa 0,37 ± 0,06 16,28 ± 2,44 121,47 ± 18,22 9,24 ± 1,39 43,60 ± 6,54 

Hlávkový šalát 0,75 ± 0,11 78,55 ± 11,78 334,36 ± 50,15 69,80 ± 10,47 60,53 ± 9,08 

Kapusta < 0,30 4,19 ± 0,63 62,82 ± 9,42 0,29 ± 0,04 0,43 ± 0,06 

Mrkva 0,70 ± 0,10 10,10 ± 1,52 42,14 ± 6,32 5,91 ± 0,89 11,87 ± 1,78 

Petržlen 1,56 ± 0,23 39,56 ± 5,93 294,53 ± 44,18 13,51 ± 2,03 31,01 ± 4,65 

Šupa banán 0,58 ± 0,09 42,64 ± 6,40 623,75 ± 93,56 12,62 ± 1,89 23,00 ± 3,45 

Špenát 0,82 ± 0,12 62,41 ± 9,36 226,71 ± 34,01 8,78 ± 1,32 29,05 ± 4,36 

Šupa uhorka 0,18 ± 0,03 1,96 ± 0,29 15,86 ± 2,38 3,36 ± 0,50 2,49 ± 0,37 

Uhorka 0,51 ± 0,08 4,24 ± 0,64 109,54 ± 16,43 14,46 ± 2,17 18,26 ± 2,74 

Zemiak 0,33 ± 0,05 5,59 ± 0,84 8,77 ± 1,32 8,83 ± 1,32 20,79 ± 3,12 
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Tab. 4 Koncentrácie hľadaných prvkov v uvedených biopotravinách. 

Názov 
Koncentrácia [mg/kg] 

Br Rb Sr Ba 

Banán < 1,12 17,05 ± 2,56 1,43 ± 0,21 < 10,50 

Cibuľa < 1,39 4,09 ± 0,61 13,3 ± 2,00 < 13,68 

Fazuľa 0,62 ± 0,09 13,98 ± 2,10 12,15 ± 1,82 < 8,85 

Hlávkový šalát < 2,62 60,67 ± 9,10 26,29 ± 3,94 < 16,55 

Kapusta 0,65 ± 0,10 2,55 ± 0,38 6,50 ± 0,98 4,38 ± 0,66 

Mrkva 0,10 ± 0,01 4,79 ± 0,72 7,23 ± 1,08 23,9 ± 3,59 

Petržlen < 1,11 2,25 ± 0,34 11,6 ± 1,74 12,89 ± 1,93 

Šupa banán 0,27 ± 0,04 33,57 ± 5,04 13,03 ± 1,95 9,60 ± 1,44 

Špenát 2,45 ± 0,37 28,97 ± 4,34 31,08 ± 4,66 < 41,00 

Šupa uhorka 0,25 ± 0,04 6,22 ± 0,93 13,12 ± 1,97 < 11,10 

Uhorka 0,99 ± 0,15 5,10 ± 0,76 45,56 ± 6,83 7,46 ± 1,12 

Zemiak 0,12 ± 0,02 3,41 ± 0,51 0,3 ± 0,05 2,98 ± 0,45 

 
Pomocou héliového zväzku boli vyšetrované vzorky bio banánu a nebio fazule a kapusty. 

Nakoľko H hodnoty pre alfa častice neboli v laboratóriu CENTA zmerané, keďže sa v ňom 

alfa častice na PIXE analýzu dlhšiu dobu nepoužívali, v programe GUPIXWIN sme použili H 

hodnoty pre protóny. Vyhodnotené koncentrácie sú uvedené v Tab. 5 spolu s hodnotami 

získanými pre protóny. Môžeme vidieť, že pre rastúce protónové číslo, t. j. rastúcu energiu 

žiarenia, dostávame dobrú zhodu medzi hodnotami získanými zo spektier nameraných s 

využitím protónov a jadier hélia. 

Deuterónový zväzok sme využili na PIGE analýzu vzoriek bio banánu a petržlenu a nebio 

kapusty a fazule, kde sa ukázal užitočnejším, než pri PIXE metóde. Ukážka nameraného 

spektra je na Obr. 4 spolu s popisom energií jednotlivých píkov. Kalibráciu spektier sme 

vykonali pomocou výrazných píkov so známou energiou. V Tab. 6 sú uvedené energie 

jednotlivých píkov z nameraných spektier spolu s reakciami, ktorým pripisujeme pôvod 

daného žiarenia. V spektre na Obr. 4 môžeme vidieť výrazný anihilačný pík rovnako ako 

u všetkých nami nameraných spektier s využitím deuterónového zväzku. Ten má pôvod práve 

v tvorbe β žiaričov (napr. 
17

F). Vďaka využitiu tejto metódy sme kvalitatívne vo vzorkách 

určili prítomnosť uhlíka (C), kyslíka (O), sodíka (Na), horčíka (Mg), chlóru (Cl) a draslíka 

(K). 

Tab. 5 Koncentrácie hľadaných prvkov v uvedených vzorkách. 

Vzorka Zväzok 
Koncentrácia [mg/kg] 

Cr Mn Fe Cu Zn Br Rb Sr Ba 

Banán 

bio 

He < 0,59 2,68 0,38 10,71 8,15 < 1,42 18,79 2,01 19,52 

H 0,26 10,99 7,43 5,95 6,53 < 1,12 17,05 1,43 < 10,50 

Fazuľa 

nebio 

He < 0,30 5,43 36,14 2,82 23,02 0,17 14,86 12,69 < 10,94 

H 0,42 20,71 97,45 4,90 45,69 0,16 16,26 13,68 1,57 

Kapusta 

nebio 

He 0,63 16,77 23,80 6,13 14,98 0,11 33,90 9,23 15,10 

H 0,16 14,27 46,54 3,96 23,72 0,39 34,05 11,69 3,16 
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Obr. 2 Porovnanie koncentrácií [mg.kg

-1
] hľadaných prvkov v dvojiciach potravín 

a biopotravín. Zobrazené sú len koncentrácie vyššie než jednotky mg.kg
-1

. Bledší stĺpček 

odpovedá hodnote detekčného limitu. 

 

PIGE analýzu IAEA štandardu sme vykonali pomocou protónového zväzku. Hoci malo 

merané spektrum kvôli kratšiemu času merania nižšiu početnosť v porovnaní so spektrami 

meranými pomocou deuterónového zväzku, bolo možné jasne vidieť viacero silných píkov, 

a taktiež niekoľko menej výrazných. Zvýšenie času merania by zlepšilo našu schopnosť 

rozlíšiť nižšie píky oproti pozadiu. Identifikácia jednotlivých píkov je uvedená v Tab. 6. 

Nakoľko žiadna z reakcií v Tab. 6 nevedie u protónov na β+ aktívne jadro, anihilačný pík bol 

výrazne nižší než pre deuterónový zväzok. Použitím PIGE merania sme kvalitatívne vo 

vzorke štandardu určili prítomnosť sodíka (Na), horčíka (Mg), hliníka (Al), fosforu (P), síry 

(S) a draslíka (K). 
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Tab. 6 Energie píkov viditeľných v nameraných spektrách (zelená – pík je viditeľný, červená 

– pík nie je viditeľný) a reakcie, z ktorých predpokladáme, že pochádza žiarenie. [7 -  9] 

 Deuteróny Protóny 

Energia 

[keV] 
Pôvod 

Banán 

bio 

Fazuľa 

nebio 

Petržlen 

bio 

Kapusta 

nebio 

Energia 

[keV] 
Pôvod 

IAEA - 

359 

30   ● ● ● ● 139   ● 

78   ● ● ● ● 172   ● 

91  ● ● ● ● 239   ● 

170 
12

C(d, pγ)
13

C  ● ● ● ● 296   ● 

390   ● ● ● ● 352   ● 

452   ● ● ● ● 440 
24

Na(p, 

p´γ)
24

Na  
● 

472 
23

Na(d, pγ)
24

Na ● ● ● ● 511  Anihilácia ● 

495 
16

O(d, nγ)
17

F ● ● ● ● 584 
 
25

Mg(p, 

p´γ)
25

Mg 
● 

511  Anihilácia ● ● ● ● 608   ● 

585 
 
24

Mg(d, 

pγ)
25

Mg  
● ● ● ● 844 

 
27

Al(p, 

p´γ)
27

Al  
● 

637   ● ● ● ● 975 
 
25

Mg(p, 

p´γ)
25

Mg  
● 

682   ● ● ● ● 1014 
27

Al(p, 

p´γ)
27

Al   
● 

755   ● ● ● ● 1120   ● 

770  
39

K(d, pγ)
40

K ● ● ● ● 1208   ● 

788  
35

Cl(d, pγ)
36Cl

 ● ● ● ● 

1219 

 
34

S(p, 

γ)
35

Cl 
● 

841   ● ● ● ● 
 
35

Cl(p, 

p´γ)
35

Cl 

847   ● ● ● ● 1266 
 
31

P(p, 

p´γ)
31

P 
● 

870  
16

O(d, pγ)
17

O ● ● ● ● 1368 
 
27

Al(p, 

αγ)
24

Mg 
● 

975 
 
24

Mg(d, 

pγ)
25

Mg  
● ● ● ● 1460  

40
K ● 

1165  
35

Cl(d, pγ)
36

Cl ● ● ● ●     
 

1366 
 
23

Na(d, 

nγ)
24

Mg 
● ● ● ●    

1460  
40

K ● ● ● ●    
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Obr. 3 Porovnanie spektier nameraných pre vzorku nebio kapusty s využitím protónov a alfa 

častíc. Spektrá sú normované na rovnaké maximum. 

 

 
Obr. 4 PIGE spektrum namerané pre bio banán s využitím deuterónového zväzku s energiou 

3 MeV. Identifikáciu píkov je možné nájsť v Tab. 6. 

ZÁVER 

 Na štúdium prvkového zloženia potravín a biopotravín sme využili analytické PIXE 

a PIGE analýzy. Pomocou PIXE analýzy boli preskúmané povrchové koncentrácie hrubých 

vzoriek, ktoré poukázali na problémy s nehomogenitou. Na odstránenie tohto nedostatku bol 

navrhnutý a otestovaný postup výroby tenkých vzoriek. Tento postup bol využitý na výrobu 

vzoriek, ktoré sme podrobili PIXE a PIGE analýze. Výsledky nepoukázali na výrazný rozdiel 

medzi obsahom skúmaných prvkov v potravinách a biopotravinách. Pri PIXE analýze 

neviedlo využitie zväzku protónov a alfa častíc k výraznému rozdielu v tvare spektra, zatiaľ 

čo využitie deuterónov sa ukázalo ako neperspektívne. PIGE analýza sa preukázala ako 

vhodná doplnková metóda na skúmanie prvkov “neviditeľných“ pri PIXE analýze. 
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ABSTRACT  

Long-lived radionuclides may be considered in the future as a biosphere contaminants. The 

potential of releasing radionuclides from geological repositories, in future climate scenarios, 

is currently topic of the research. Selenium has a radioactive long-lived isotope 
79

Se. As 

suitable sorption material for the removal of selenium from water are iron oxohydroxides, 

which have a large sorption capacity for many elements. In our work we investigated the 

sorption properties of goethite against the dominant oxidation states selenite and selenate, 

which showed different sorption behaviour. The sorption of selenite is optimal in range of pH 

1,5 – 5,0. On the other hand the sorption of selenate is optimal in range of pH 1,5 – 2,0. 

Sorption kinetics have been fitted by pseudo-first and pseudo-second order models and 

thermodynamic has been fitted by Langmuir and Freundlich isotherms. Study on competitive 

sorption behaviour showed significant influence of phosphate on selenite sorption. There was 

relatively small influence with equimolar concentrations and no influence with excessive 

concentrations of sulphate and chloride ions. 

 

Keywords: Selenium, Goethit, Sorption, Kinetics, Isotherm. 

 

ÚVOD  

Medzi dlhožijúce štiepne produkty uránu patria 
79

Se, 
129

I, 
99

Tc, 
135

Cs, 
93

Zr, 
126

Sn 

a 
107

Pd. Vzhľadom na svoju dlhú dobu polpremeny (viac ako 1.10
5
 roka) a možnosť 

akumulácie predstavujú potenciálne riziko kontaminácie biosféry. Ich zdrojom je jadrovo 

energetická činnosť, vo veľkej miere vznikajú aj vo vyhoretom jadrovom palive ale taktiež 

aktiváciou ich nerádioaktívnych izotopov [1]. 
79

Se, 
129

I, 
99

Tc, 
135

Cs a 
126

Sn sa zaraďujú do 

skupiny nuklidov, ktorá sa označuje ako frakcia okamžitého uvolnenia (IRF - Instant Release 

Fraction) a tvorí ju časť z inventára, ktorá sa uvoľní rapídne rýchlo v prípade ak je kanister 

poškodený a nastáva prienik vody. Najdôležitejšie rádioizotopy z IRF frakcie sú 
129

I a 
135

Cs 

[2]. Väčšina z vybraných dlhožijúcich rádionuklidov patrí do skupiny 19-tich významných 

rádionuklidov v odpadoch  (
14

C, 
90

Sr, 
99

Tc, 
129

I, 
137

Cs, 
94

Nb, 
126

Sn, 
151

Sm, 
41

Ca, 
59

Ni, 
63

Ni, 
79

Se, 
93

Mo, 
93

Zr, 
107

Pd, 
60

Co, 
239,  240

Pu, 
238

Pu a 
241

Am), ktoré na základe rozhodnutia Úradu 

pre jadrový dozor Slovenskej Republiky, je producent rádioaktívneho odpadu povinný 

deklarovať pred ich uložením na regionálne úložisko [3].  

Selén sa v životnom prostredí v anorganických zlúčeninách vyskytuje v oxidačných 

stupňoch −II, 0, +IV a +VI, pričom dominantné sú oxidačné stupne +IV a +VI [4] 

a vyznačujú sa mobilitou v životnom prostredí. Selén má dlhožijúci rádizotop 
79

Se, ktorý 

vzniká pri štiepnej reakcií 
235

U v aktívnej zóne reaktora so štiepnym výťažkom 0,04 % [5] 

alebo neutrónovou aktiváciou 
78

Se [6]. Emituje beta častice s maximálnou energiou beta Emax 
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= 150,9 keV [7]. Selén má nepresne určenú dobu polpremeny, na porovnanie Duc a spol. [8] 

uvádzajú dobu polpremeny 6,5.10
4
 roka, Kim a spol. [9] 1,1.10

6
 roka a Loffredo a spol. [10] 

3,2.10
5
 roka. 

V procese spomalenia migrácie kontaminantov v životnom prostredí môžu hrať 

podstatnú úlohu jednotlivé zložky pôd ako napríklad oxohydroxidy železa. Oxohydroxidy a 

oxidy železa sú všadeprítomné minerály, vyskytujúce sa najmä v prostredí, ktoré je v kontakte 

s vodou. Medzi najrozšírenejšie v životnom prostredí patria goethit a hematit. Sú známe 

svojou veľkou sorpčnou kapacitou voči veľkej škále prvkov. Zohrávajú dôležitú úlohu 

v spomaľovaní migrácie prvkov v životnom prostredí [11]. 

Cieľom práce je porovnanie sorpčných vlastností goethitu pre dve dominantné špécie 

selénu, seleničitan a selénan, prostredníctvom základných parametrov sorpcie – závislosť od 

pH, kinetiky sorpcie aplikáciou modelov pseudo - prvého a pseudo - druhého poriadku 

a termodynamických vlastností sorpcie aplikáciou modelov Langmuirovej a Freundlichovej 

izotermy.  

 

METODIKA PRÁCE 

Pri sorpčných experimentoch bol použitý syntetický goethit, pripravený metódou 

podľa Böhma [12]. Najskôr sme zmiešali 125 ml 5 mol
.
l
-1

 roztoku KOH a 100 ml 1 mol
.
l
-1

 

roztoku (Fe(NO3)3
.
9 H2O v 2 l PE fľaši. Redestilovanou vodou sme doplnili zmes do 2 l 

a temperovali pri 70 °C po dobu 5 dní. Zmes sa zľahka premiešala 1 – krát denne. Následne 

bola suspenzia opakovane premývaná redestilovanou vodou, zrazenina goethitu oddeľovaná 

centrifugáciou a filtráciou, až kým hodnota pH neklesla pod hodnotu 5,0 a koncentrácia iónov 

draslíka pod koncentráciu 0,1 mg
.
l
-1

. Na záver bol goethit vysušený pri laboratórnej teplote a 

homogenizovaný v achátovom mlyne. 

Pre stanovenie kinetiky sorpcie sme použili počiatočnú koncentráciu seleničitanu a 

selénanu 10
-2

 mol
.
l
-1

. Do sklenenej kadičky s objemom 1 l sme navážili 250 mg goethitu a 

pridali 50 ml 1 mol
.
l
-1

 KNO3. Destilovanou vodou sme dolpnili do objemu 495 ml. Sústava 

bola homogenizovaná na ultrazvuku a následne miešaná pri laboratórnej teplote. Pridali sme 5 

ml roztok so seleničitanom alebo selénanom. Vo vybraných časoch sme odoberali vzorky, 

ktoré boli následne podtlakovo filtrované a nakoniec zmerané. 

Závislosť sorpcie seleničitanu a selénanu od pH sme študovali v 100 ml plastových 

nádobách. Na analytických váhach sme navážili 25 mg goethitu a presypali do plastových 

nádobiek. Pripravili sme roztoky s objemom 50 ml s upraveným pH v rozmedzí 1,5 – 12 

použitím 1 ml
.
l
-1

 HNO3 alebo 1 mol
.
l
-1

 KOH. Vstupná koncentrácia seleničitanu a selénanu 

bola 10
-4

 mol
.
l
-1

. Roztoky boli premiešavané po dobu 24 hodín na laboratórnej trepačke 

a následne centrifugované po dobu 15 minút pri 3000 otáčkach za minútu. 

Zostrojili sme sorpčné izotermy. Do plastových nádob sme navážili 25 mg goethitu 

a pridali roztok s rôznymi koncentráciami seleničitanu a selénanu. Vzorky boli doplnené do 

objemu 50 ml destilovanou vodou a pozaďovým elektrolytom 1 mol
.
l
-1

 KNO3. Vstupná 

koncentrácia seleničitanu a selénanu bola 10
-3

 mol
.
l
-1

. Roztoky boli premiešavané na 

laboratórnej trepačke po dobu 24 hodín a následne centrifugované po dobu 15 minút pri 3000 

otáčkach za minútu. 

Pre štúdium konkurenčného účinku aniónov na sorpciu seleničitanu sme použili 

anióny PO4
3-

, SO4
2-

 a Cl
−
. Do plastových nádob sme navážili 25 mg goethitu a pridali 50 

µmol
.
l
-1

, 100 µmol
.
l
-1

 alebo 200 µmol
.
l
-1

 ekvimolárnej počiatočnej koncentrácie seleničitanu a 

kompetitívneho iónu. Vzorky boli doplnené do objemu 50 ml destilovanou vodou 
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a pozaďovým elektrolytom 1 mol
.
l
-1

 KNO3. V prípade vyhodnotenia nadmerných koncentrácii 

aniónov na sorpciu seleničitanu sme použili počiatočnú koncentráciu seleničitanu 200 µmol
.
l
-1

, 

zatiaľ čo koncentrácia konkurenčného aniónu bola 1,0, 2,0 alebo 5 mmol
.
l
-1. Počiatočné pH 

roztoku bolo upravené na hodnotu 3. Roztoky boli premiešavané na laboratórnej trepačke po 

dobu 24 hodín a následne centrifugované po dobu 15 minút pri 3000 otáčkach za minútu. 

Vzorky boli merané metódou AAS s plameňovou atomizáciou (F AAS, Perkin Elmer 

1100). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Sorpcia aniónov na oxohydroxidy a oxidy železa sa označuje ako rýchly proces, s 

rovnováhou dosiahnutou približne do 2 hodín [13, 14]. Naše experimenty taktiež potvrdili 

rýchle ustálenie rovnováhy (Obr. 1.), približne do 30 minút. Krivka naznačuje rýchly priebeh 

sorpcie pre obe dominantné špécie selénu. Znamená to, že goethit má vysokú afinitu voči 

iónom selénu. Priebeh sorpcie selénanu na goethit je rýchlejší ako pre seleničitan. Odlišnosť 

je pravdepodobne spôsobená mocenstvom aniónu, „negatívnejší” selénan je rýchlejšie 

priťahovaný na povrch goethitu ako seleničitan. 
 

 

 

 
Obr. 1. Kinetika sorpcie seleničitanu a selénanu na syntetický goethit. 

 

 Na základe porovnania hodnôt R
2
, ktoré sú uvedené v Tab. 1., kinetiku sorpcie 

seleničitanu najlepšie opisuje rovnica pseudo-druhého poriadku (R
2
=0,98). Experimentálne 

stanovená rovnovážna koncentrácia pre sorpciu seleničitanu na goethit je 63,3 µmol
.
g

-1
, čo sa 

približne zhoduje s hodnotou rovnovážnej koncentrácie vypočítanou modelom pseudo-

druhého poriadku. Pre modelovanie sorpcie selénanu je vhodnejšia rovnica pseudo-prvého 

poriadku. Vzhľadom na malé hodnoty R
2
 (R

2
=0,4) nemôžeme považovať tento model za 

relevantný. Experimentálne stanovená rovnovážna koncentrácia pre selénan na goethite je 

35,5 µmol
.
g

-1
. 
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Tab. 1. Parametre kinetiky sorpcie seleničitanu a selénanu na goethit 

 

Špécia selénu Model 

Rovnovážna 

koncentrácia 

sorbentu [µmol
.
g

-1
] 

Rýchlostná 

konštanta k 
R

2
 

Seleničitan 
Pseudo 1. 

poriadok 
59,3 0,46 min

-1
 0,92 

 
Psuedo 2. 

poriadok 
62,95 0,01 g

.
µmol

-1.
min

-1
 0,98 

Selénan 
Pseudo 1. 

poriadok 
35,6 2,05 min

-1
 0,4 

 
Psuedo 2. 

poriadok 
35,8 0,27 g

.
µmol

-1.
min

-1
 0,25 

 

Naše výsledky experimentov dokazujú, že sorpcia vo veľkej miere závisí od 

počiatočného pH roztoku. Sorpcia sa výrazne znižuje so zvyšovaním pH v prípade oboch 

špécií selénu. So stúpajúcim pH sa hustota kladného náboja na povrchu goethitu znižuje, a tak 

nastáva pokles v množstve sorbovaného selénu. V prípade selénanu je znižovanie sorpcie so 

stúpajúcim pH intenzívnejšie ako v prípade seleničitanu. Na Obr. 2. môžeme vidieť, že miera 

sorpcie je v prípade seleničitanu vyššia v porovnaní so selénanom. Tento rozdiel je 

pravdepodobne spôsobený „negatívnejším” selénanom. Zatiaľ čo dominantná forma zlúčenín 

v kyslom pH pre seleničitan je HSeO3
1-

, pre selénan je dominantná forma zlúčeniny SeO4
2-

. 

Predpokladáme, že väčší záporný náboj selénanu viac odpudzuje ďaľšie selénanové atómy na 

povrchu goethitu, čiže sa naviaže menej atómov ako v prípade seleničitanu.   

 

 

 
Obr. 2. Závislosť sorpcie seleničitanu a selénanu od pH goethit. 

 

Langmuirova izoterma predpokladá monovrstvovú sorpciu na špecifických 

homogénnych miestach na sorbente a schopnosť sorbátu viazať sa, nezávisí od stupňa 

obsadenia aktívnych miest. Freundlichova izoterma je najskorší známy vzťah popisujúci ne-

ideálnu a reverzibilnú adsorpciu, nie je obmedzený na tvorbu monovrstvy [15].  

Sorpčné izotermy pre seleničitan a selénan znázorňuje Obr. 3. Experimentálne 

stanovená maximálna sorpčná kapacita pre seleničitan je 88,4 µmol
.
g

-1
 a pre selénan je 45,7 

µmol
.
g

-1
. Tieto hodnoty sa nám približne zhodujú s maximálnymi sorpčnými kapacitami 

vyjadrenými z Langmuirovej izotermy. 
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Obr. 3. Sorpčné izotermy pre sorpciu seleničitanu a selénanu na goethit. 

 

Vypočítané izotermické parametre sú uvedené v Tab. 2., ktorá zdôrazňuje, že pre 

sorpciu seleničitanu na goethit vyhovuje Freundlichova sorpčná izoterma a pre sorpciu 

selénanu Langmuirova izoterma. Predpokladáme, že seleničitan vytvára na goethite viac 

vrstiev s rôznymi typmi interakcii. Rozdiely v koeficientoch determinácie sú však len 

marginálne a preto nie je možné vyvodiť z porovnania týchto modelov jednoznačné závery.  

 
Tab. 2. Parametre sorpčných izoteriem pre sorpciu seleničitanu a selénanu na goethit. 

 

Langmuirova izoterma 

Maximálna sorpčná 

kapacita 

Smax [µmol
.
g

-1
] 

Langmuirova konštanta 

Kl [l
.
µmol

-1
] 

R
2
 

Seleničitan 89,1 1,7 0,97 

Selénan 47,7 0,6 0,99 

Freundlichova izoterma 
Freundlichova 

konštanta Kf [µmol
.
g

-1.
l] 

Faktor heterogenity N R
2
 

Seleničitan 79,7 0,02 0,99 

Selénan 31,1 0,1 0,99 

 

 Štúdium účinku konkurenčných aniónov na sorpciu seleničitanu na goethit naznačujú 

významný vplyv fosforečnanov v ekvimolárnych zmesiach a taktiež v zmesiach s nadbytkom 

konkurenčného iónu (Obr. 4. a 5.). Účinky chloridu a síranu nie sú významné pre sorpciu 

seleničitanu na goethit. Pri nadbytku aniónov nebol zaznamenaný významný vplyv (Obr. 5.), 

zatiaľ čo pri ekvimolárnych nižších koncentráciách síran mierne zvyšuje a chlorid mierne 

znižuje viazanie seleničitanu na goethit.  
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Obr. 4. Konkurenčný účinok PO4
3-

, SO4
2-

 a Cl
-
 na sorpciu seleničitanu na goethit (počiatočná 

koncentrácia seleničitanu a aniónov: 50 µmol
.
l
-1

, 100 µmol
.
l
-1

, 200 µmol
.
l
-1

). 

 

Obr. 5. Účinok nadmernej koncentrácie konkurenčných iónov na sorpciu seleničitanu na goethit 

(počiatočná koncentrácia seleničitanu: 200 µmol
.
l
-1

, počiatočná koncentrácia aniónov: 1,0, 2,0  

alebo 5 mmol
.
l
-1

). 

 

ZÁVER 

Naše výsledky poukazujú na to, že mobilita selénu v životnom prostredí by mala byť 

významne ovplyvnená prítomnosťou oxyhydroxidov železa v pôde, sedimentoch a vodných 

útvaroch. Najmä pri nízkom pH a zriedených roztokoch je afinita seleničitanu a selénanu 

k povrchu goethitu mimoriadne vysoká. Výsledky naznačujú rýchly priebeh sorpcie 

s ustálením rovnováhy do približne 30 minút. Predpokladáme, že seleničitan vytvára na 

goethite viac vrstiev s rôznymi typmi interakcii. Keďže rozdiely v koeficientoch determinácie 

sú však len marginálne, nie je možné vyvodiť z porovnania týchto modelov jednoznačné 

závery. Štúdium o konkurenčnom sorpčnom správaní ukázala významný vplyv fosforečnanov 

na sorpciu seleničitanov na goethit. Pri ekvimolárnych koncentráciách sa vyskytol malý vplyv 

a pri nadmerných koncentráciách žiadny vplyv pre sírany a chloridy. 

Goethit vykazuje výnimočné sorpčné vlastnosti a jeho vysoká afinita k seleničitanu a 

selénanu potvrdzuje možnosť jeho využitia ako súčasť kompozitných sorbentov alebo 

geochemických bariér. 
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ABSTRACT  

Radiation monitoring has been operated in the Slovak Institute of Hydrometeorology (SHMÚ) 

since 1962. In recent years, it has undergone modernization, which has reached its final stage. 

The result will be the network with 30 monitoring sites, the new information system and the 

international and domestic radiation data exchange with EC and IAEA. It will strengthen the 

functioning of the radiation monitoring network of Slovakia as a radiation early warning 

system. 

 
Keywords: radiation monitoring, detector, information system, early warning system 

 

Počas svojej histórie prešiel radiačný monitoring v SHMÚ viacerými zmenami. Na 

počiatku jeho histórie v 60. rokoch minulého storočia bolo zaujímavé sledovať šírenie 

globálnej kontaminácie atmosféry z testov jadrových zbraní aj v spojitosti so štúdium 

dynamiky atmosféry a meteorologických javov.  

Po černobyľskej havárii sa monitorovací systém zameral na možnosť rýchleho 

identifikovania zvýšených hodnôt rádioaktivity v atmosfére, čomu začal slúžiť monitorovací 

systém založený na detektoroch gama žiarenia v ovzduší. Dáta z nich boli dátovými kanálmi 

prenášané do centra na bratislavskej Kolibe.  

V posledných rokoch prešla sieť meteorologických monitorovacích staníc, ktorých 

súčasťou sú aj detektory na meranie radiácie v ovzduší, rozsiahlou obnovou. Tá sa dotkla aj 

samotných detektorov.  

V roku 2017 sa začalo s modernizáciou celej radiačnej monitorovacej siete. Postupne 

bolo zakúpených 30  detektorov a boli inštalované do prostredia meteorologických staníc. 

(Tab. 1).  
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Tab. 1. Radiačná monitorovacia sieť SHMÚ 2019. 

 
 

Ide o tri druhy sond: RPSG-05 od Microstep-MIS, EcoGamma od Canberra-Packard 

a HSM012 od firmy NUVIA. (Obr. 1., Obr. 2., Obr. 3.) 

Por.             Miesto  Indikatív Typ Výrobca

čís.           inštalácie  stanice detektora detektora

1 Malý Javorník 11812 HSM012 NUVIA

2 Trenčín 11803 RPSG-05 Microstep-MIS

3 Bratislava - Koliba 11813 RPSG-05 Microstep-MIS

4 Jaslovské Bohunice 11819 HSM012 NUVIA

5 Piešťany 11826 Eco-Gamma Eco-Gamma

6 Nitra - Janíkovce 11855 HSM012 NUVIA

7 Žilina - Dolný Hričov 11841 Eco-Gamma Eco-Gamma

8 Mochovce 11856 Eco-Gamma Eco-Gamma

9 Hurbanovo 11858 HSM012 NUVIA

10 Prievidza 11867 HSM012 NUVIA

11 Liptovský Mikuláš - Ondrašová 11878 RPSG-05 Microstep-MIS

12 Dudince 11880 HSM012 NUVIA

13 Veľké Lovce 11883 RPSG-05 Microstep-MIS

14 Žabokreky pri Martine 11893 HSM012 NUVIA

15 Banská Bystrica - Zelená 11898 RPSG-05 Microstep-MIS

16 Banská Štiavnica 11901 HSM012 NUVIA

17 Chopok 11916 HSM012 NUVIA

18 Liesek 11918 HSM012 NUVIA

19 Lučenec - Boľkovce 11927 HSM012 NUVIA

20 Lomnický Štít 11930 HSM012 NUVIA

21 Štrbské Pleso 11933 HSM012 NUVIA

22 Tatranská Javorina 11936 HSM012 NUVIA

23 Telgárt 11938 HSM012 NUVIA

24 Moldava nad Bodvou 11947 HSM012 NUVIA

25 Gánovce 11952 Eco-Gamma Eco-Gamma

26 Kojšovská hoľa 11958 HSM012 NUVIA

27 Bardejov 11962 HSM012 NUVIA

28 Stropkov - Tisinec 11976 Eco-Gamma Eco-Gamma

29 Milhostov 11978 HSM012 NUVIA

30 Kamenica nad Cirochou 11993 HSM012 NUVIA
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Obr. 1. Banská Bystrica, RPSG-05. 

 

 
Obr. 2. Gánovce, EcoGamma. 
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Obr. 3. Tatranská Javorina, HSM012. 

 

Vyspelé telekomunikačné techniky zabezpečujú prenos dát do centra v reálnom čase 

a následný zápis do radiačnej databázy. Ide o nový zberný informačný systém dodaný 

spoločnosťou NUVIA, ktorý umožňuje prácu s dátami založenú na skúsenostiach tejto firmy 

s podobnými systémami v Českej republike aj inde vo svete. (Obr. 4., Obr.5.) 

 

 
Obr. 4. Tabuľkový výstup z nového informačného systému. 
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Obr. 5. Grafický výstup z nového informačného systému. 

 

Systém je v testovacej prevádzke. Nastavujú sa jeho funkcionality podľa požiadaviek 

vyplývajúcich z domácej aj európskej legislatívy. Po skončení testovacej prevádzky 

predpokladáme, že sa staneme stabilnou zložkou radiačnej monitorovacej siete Slovenska, 

ktorá bude zdrojom spoľahlivých dát o dávkovom príkone gama žiarenia v ovzduší. V rámci 

medzinárodnej spolupráce na základe bilaterálnych dohôd Ministerstva životného prostredia 

s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Európskou komisiou zostávame partnerom 

on-line výmeny radiačných dát za Slovenskú republiku v rámci európskeho systému včasného 

varovania pred žiarením. 

 

 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

120 

 

Koncentrovanie vybraných rádionuklidov s následnou fixáciou do 

geopolymérnej matrice 

Concentration of selected radionuclides with fixation to 

geopolymer matrix 

 
Bc. Peter Sekely, Prof. RNDr. Ľubomír Mátel CSc.  

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika  

Petersekely9@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Nowadays, to clean different radioactive liquid and radioactive waste  in nuclear plants have 

been using predominantly organic chemical modified sorbents, with different function groups 

on organic skeleton. Depending on the type of bound functional groups on the organic 

skeleton, they are divided into cation exchangers (cation capture) and anion exchangers (anion 

capture). These organic sorbents are very effective, but they have one big disadvantage,  that 

after their saturation their processing is quite demanding, given that they are largely processed 

by solidification into inorganic matrix (cement, geopolymers, etc.). One of the conditions for 

the resulting solidified product must be to meet the limit conditions (mainly leachability and 

compressive strength of the final product) for the radioactive waste repository. Based on this 

knowledge, my Magister thesis deal with increasing the sorption properties of inorganic 

sorbent (it will use natural zeolite Nižný Hrabovec) by chemical and thermal modification so 

that in case of good results it is possible to replace the organic sorbents with inorganic 

sorbents 

 

Keywords: Zeolite, geopolymer matrix, solidification, 
137

Cs, 
90

Sr 

 

ÚVOD 

V súčasnosti sa na čistenie rôznych rádioaktívnych kvapalín a rádioaktívnych odpadov 

na  JE používajú prevažne organické chemicky modifikované sorbenty s rôznymi funkčnými 

skupinami na organickom skelete. Podľa druhu naviazaných funkčných skupín na organickom 

skelete sa delia na katexy (zachytávanie katiónov) a anexy (zachytávanie aniónov) [1,2].  

Tieto organické sorbenty sú veľmi účinné, ale majú jednu veľkú nevýhodu a to, že po ich 

vysýtení ich spracovanie je dosť náročné, vzhľadom na to, že sa spracovávajú prevažnej miere 

fixáciou do anorganických matríc (cement, geopolyméry a pod.) [3,4]. Jednou z podmienok 

pre výsledný zafixovaný produkt musí byť splnenie limitných podmienok (hlavne 

vylúhovateľnosť a pevnosť v tlaku konečného produktu) pre úložisko rádioaktívnych odpadov 

[5,6].  

Predpokladám, že pri fixácii vysýtených organických sorbentov do anorganických 

matríc a pri zabezpečení ich limitných podmienok vylúhovateľnosi a pevnosti v tlaku pre 

uloženie na úložisku je možné spracovať iba cca 40 až 60 % organických sorbentov oproti 

fixácii vysýtenych anorganických sorbentov do anorganickej matrice [7,8]. 
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Úlohou diplomovej práce bude zistiť optimálne zakoncentrovanie vybratých rádionuklidov 

(
137

Cs, 
60

Co, 
90

Sr a pod.) do anorganických sorbentov konkrétne do prírodného 

modifikovaného zeolitu z lokality Nižný Hrabovec [9,10].  

Prírodný zeolit, ktorý má sám o sebe dobré sorpčné vlastnosti, bude ešte upravovaný 

chemickou a tepelnou modifikáciou na zlepšenie sorpčných vlastností prírodného zeolitu [11]. 

Po získaní a určení vhodných modifikovaných prírodných zeolitov s najvýhodnejšou 

absorpčnou schopnosťou, budú realizované fixácie týchto upravených a použitých prírodných 

zeolitov a určenie ich maximálneho množstva do geopolymérnej matrice, pri zachovaní 

limitov a podmienok pre RÚ RAO Mochove (vylúhovateľnosť Li=6 a pevnosť v tlaku 5,0 

MPa). Samotná základná geopolymérna matrica obsahuje cca 20 až 30 % prírodného tepelne 

upraveného zeolitu. 

 

METODIKA PRÁCE 

Na zvýšenie selektívnych absorpčných schopností organických sorbentov na JE pre 

rôzne rádionuklidy sa často používajú chemické modifikácie, čiže naviazanie rôznych 

funkčných skupín na organický skelet [12]. Na naviazaných funkčných skupinách nastávajú 

výmenné reakcie, pri ktorých sa rádionuklidy naviažu na danú funkčnú skupinu. V prípade 

anorganických sorbentov napr. prírodného zeolitu, ktoré sú sami o sebe sorbentami pre rôzne 

katióny a anióny (bez naviazaných funkčných skupín), môžeme ich sorpčnú schopnosť ešte 

zvýšiť nielen chemickou modifikáciou, ale tiež aj tepelnou modifikáciou a použitým vhodnej 

zrnitosti [13]. Základnou úlohou práce je zistenie maximálnej sorpčnej schopnosti pre vybraté 

rádionuklidy 
137

Cs, 
60

Co, 
90

Sr pri optimálnej tepelnej a chemickej modifikácií prírodného 

zeolitu Nižný Hrabovec [14,15,16,17]. 

Najlepšie sorpčné vlastnosti pre rôzne katióny a anióny majú ferokyanidy, konkrétne 

ferokyanid draselný s rôznymi dvojmocnými alebo trojmocnými kovmi ako sú Fe
2+

, Fe
3+

,  

Cu
2+

, Co
2+

, Ni
2+

. a pod. Chemický sa  modifikoval tepelne nemodifikovaný prírodný zeolit 

so zrnitosťou 0,5 - 1 mm. 

Na obrázku 1 je znázornená vzorka modifikovaného zeolitu č. 3. 

Na obrázku 2  je znázornená vzorka modifikovaného zeolitu č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vzorka modifikovaného zeolitu č. 3. 
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Obr. 2 Vzorka modifikovaného zeolitu č. 4. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Chemická modifikácia prírodného tepelne nemodifikovaného zeolitu so zrnitosťou 

0,5 - 1 mm pomocou FeCl3+ KOH (vzorka č. 1). 

            Pripravený chemicky modifikovaný prírodný zeolit roztokom FeCl3+KOH bude 

použitý na sorpciu roztokom obsahujúcim rôzne rádionuklidy 
137

Cs, 
60

Co, 
90

Sr. Pri 

modifikácii prebiehala nasledovná chemická reakcia:  

 

FeCl3 + KOH → Fe(OH)3 + KCl                 (1) 

 

Chemická modifikácia prírodného tepelne nemodifikovaného  zeolitu so zrnitosťou 

0,5 - 1 mm pomocou MnCl2  a KMnO4 (vzorka č. 2). 

            Pri modifikácii prebiehala nasledovná chemická reakcia:  

 

MnCl2 + KMnO4 → MnO2 + KCl + Cl2         (2) 

 

Chemická modifikácia prírodného tepelne nemodifikovaného  zeolitu so zrnitosťou 

0,5 - 1 mm pomocou Ni(NO3)2  a K4Fe(CN)6 (vzorka č. 3). 

            Predpokladá sa, že funkčná skupina naviazaná na vnútornom povrchu zeolitu po 

modifikácii roztokom Ni(NO3)2 + K4Fe(CN)6 je (Ni2Fe(CN)6). Pri modifikácii prebiehala 

nasledovná chemická reakcia:  

 

2Ni(NO3)2 + K4Fe(CN)6 → Ni2Fe(CN)6 + 4KNO3         (3) 

 

Chemická modifikácia tepelne nemodifikovaného prírodného zeolitu so zrnitosťou 

0,5 - 1 mm pomocou CuSO4  a K4Fe(CN)6 (vzorka č. 4). 

Funkčná skupina naviazaná na vnútornom povrchu zeolitu po modifikácii roztokom CuSO4 

a roztokom K4Fe(CN)6 by mal byť (Cu2Fe(CN)6). Pri modifikácii prebiehala nasledovná 

chemická reakcia.  

 

2CuSO4.5H2O + K4Fe(CN)6 → Cu2Fe(CN)6 + 2K2SO4 + 10H2O         (4) 
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            Nasledovný text opisuje vstupný dynamický režim sorpcie prírodného zeolitu so 

zrnitosťou 0,5-1 mm.  Sorpcia pomocou pripravených modifikovaných zeolitov (podľa 

reakcie 1-4) sa realizovala nasledovným spôsobom. Do jednotlivých  skúmaviek  sa na 

analytických váhach (KERN) navážilo 0,053 g zeolitu s obsahom Fe, 0,053 g zeolitu 

s obsahom Mn, 0,052 g zeolitu s obsahom Cu, 0,051 g zeolitu s obsahom Ni ku ktorým sa 

pridalo 5 ml roztoku  koncentrátu s aktivitou  4,2.10
4
 Bq/l. Zmes sa následne premiešavala po 

dobu  1 hodiny na miešacej súprave PROGRAMMABLE ROTATOR - MIXER. Po miešaní 

sa zmes nechala usadiť a z každej skúmavky sa do scintilačnej vialky  odobral 1 ml 

príslušného roztoku a pomocou meracieho zariadenia so scintilačným detektorom NaI(Tl) od 

spoločnosti NUVIA s programom na vyhodnocovanie Gamwin  sa zmerala hodnota 

početnosti. Z nameraných hodnôt sa vypočítal dekontaminačný faktor (DF), ktorého hodnoty 

pre jednotlivé vzorky sú uvedené v tabuľke 1.    

 

Tab. 1 Vypočítané hodnoty DF pre jednotlivé vzorky modifikovaného zeolitu. 

č. vzorky DF 

1 18 

2 23 

3 37 

4 54 

 

            Pre vstupný statický režim sa použila vzorka č.4. Do kolóny s priemerom 1 cm  sa 

navážil 1 g vzorky č. 4 (jemný prášok), ktorý sa premyl 5 ml destilovanej vody a vypočítala sa 

hodnota prietokovej rýchlosti, ktorá bola           . Po pretečený celého objemu 

destilovanej vody sa do kolóny postupne pridával roztok  koncentrátu. Do scintilačnej vialky 

sa zberali 1 ml frakcie, ktoré sa následne zmerali na meracom zariadení so scintilačným 

detektorom NaI(Tl) od spoločnosti NUVIA s programom na vyhodnocovanie Gamwin.  

V tabuľke 2 sú uvedené namerané hodnoty početnosti vyjadrené v hodnotách cps (counts per 

second) pre jednotlivé frakcie. Pred meraním frakcií sa zmerala nulová hodnota, ktorej 

hodnota bola 1,43 cps.  Na obrázku 3 je znázornená kolónka so zeolitom. 

 

Tabuľka 2 Namerané hodnoty početností (cps) pre jednotlivé pretečené frakcie. 

Číslo frakcie (ml) cps 

0 1,43 

2 0,05 

3 0,06 

4 0,04 

5 0,07 

6 0,08 

7 0,06 

8 0,04 

9 0,08 

30 0,07 

50 0,09 
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Obr. 3 Kolóna so vzorkou zeolitu č. 4. 

 

ZÁVER 

            Práca popisuje vstupné experimenty modifikácie prírodného zeolitu so zrnitosťou  

0,5-1 mm a nasledovne dynamický  a statický experiment. Pomocou vzoriek 1-4 

v dynamickom režime z nameraných hodnôt početností sa zistilo, že najvyššia hodnota 

dekontaminačného faktora (DF), ktorá bola 54  vykazuje vzorka č.4 t.j. modifikovaná zeolit 

meďou. Táto sa následne použila na sorpciu pomocou  roztoku  koncentrátu s aktivitou  

4,2.10
4
 Bq/l v statickom režime. Namerané hodnoty početnosti pre jednotlivé frakcie sú 

uvedené v tabuľke č.2 a vyobrazením na obrázku 1. Zistili sme postupné spomaľovanie 

prietokovej rýchlosti až do jej nulovej hodnoty v dôsledku voľne viditeľného povlaku na 

povrchu sorbentu. Vzorka č.4 vykazovala najlepšie vstupné vlastnosti a bola pomocou 

solidifikačnej jednotky zafixovaná do geopolymérnej matrice.   
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ABSTRACT  

A lot of synthetic inorganic ion exchangers have been investigated to separate fission 

products. The separation process usually precedes any quantitative or qualitative analysis and 

includes both classical and modern techniques. A recent accident at Fukushima NPP has 

drawn attention to environmental contamination. After the accident, cesium radionuclide 

contamination was reported to have high atmospheric and water contamination and new and 

highly effective separation techniques were needed. The properties of fly ash and carbon 

microfibre were tested as possible sorbents for cesium concentration and determination and 

compared with some results obtained after modification of fomes fomentarius and agaricus 

bisporus. Fly ash and carbon microfibers seem to be an inexpensive way to concentrate 

cesium from various types of water and radioactive waste. Their advantage is availability, low 

cost and time to concentrate.  

 

Keywords: separation, 137-cesium, modification 

 

ÚVOD  

S cieľom separácie štiepnych produktov bolo doteraz skúmaných viacero druhov 

syntetických anorganických ionomeničov. Veľkou výhodou týchto ionomeničov je ich vysoká 

stabilita voči radiácií. Niektoré z nich sa navyše ukázali ako vysoko selektívne sorbenty na 

separáciu konkrétnych prvkov a tým pádom sú vysoko efektívne v procese analytickej 

separácie. [1] Proces separácie zvyčajne predchádza akejkoľvek kvantitatívnej alebo 

kvalitatívnej analýze. Separácia zahŕňa tak klasické ako aj moderné techniky. Medzi 

najmodernejšie techniky použité na separáciu patria chromatografia, elektroforenzná analýza 

a iónovýmenná chromatografia. Iónovýmena je proces, ktorý sa vyskytoval v prírode už 

dávno pred vznikom ľudskej civilizácie. Už Aristoteles v prácach vyhlásil, že morská voda 

stráca svoju soľnosť, keď sa prepustí cez isté druhy piesku. Eichorn v roku 1850 stanovil, že 

proces iónovýmeny je reverzibilný a aluminosilikáty (zeolity) sú zodpovedné za výmenu v 

pôde [2].  

Nedávna nehoda v JE vo Fukushime upriamila pozornosť na kontamináciu životného 

prostredia. Po havárií bola hlásená vysoká kontaminácia atmosféry a vody rádionuklidmi 

cézia [3].  

Figueiredo a kol. vo svojej práci testovali iónovú výmenu Cs
+
 použitím nového 

mikroporézneho lantanidového silikátu s fotoluminiscenčnými vlastnosťami. Tento zmiešaný 

lantanidový silikát bol pripravený pomocou hydrotemálnej syntézy. Charakterizovali ho 

pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie, röntgenovou práškovou difrakciou a 

fotoluminiscenčnou spektroskopiou. Autori skonštatovali, že získané výsledky boli veľmi 
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sľubné a naznačovali možnosť využitia tohto sorbentu ako kvalitatívny dokonca aj 

kvantitatívny senzor cézia [4]. Li a kol. sa vo svojej práci zaoberali testovaním a ohodnotením 

13 „nákladovo efektívnych“ sorbentov na sorpciu TcO4
-
, I

-
 a Cs

+
 z kontaminovaných 

podzemných vôd a sedimentov. Po testovaní zistili, že organoíly sorbovali všetky testované 

rádionuklidy. Aktivované uhlie (vyrobený aktiváciou pary vybraných stupňov uhlia) úspešne 

viazalo TcO4
-
 a I

-
, a chabazit (CaAl2Si4O12 · 6H2O) [5]. Seaton a kol. vo svojej práci 

adsorpcia cézia na silikagél syntetizovali mezoporézny silikagél obsahujúci zabudovanú 

kyselinu fosfovolfrámovú (PTA, H7[P(W2O7)6]) sol - gélovou spolu kondenzáciou 

tetraetoxysilánu s PTA v kyslom prostredí. Získaný materiál mal vysoký merný povrch a 

objem pórov. Materiál vykazoval vysokú adsorpčnú kapacitu Cs. Neočakávane sa pórovitosť 

adsorbentu zvýšila po substitúcii väčšiny protónov céznymi katiónmi. Adsorbent mal dva 

typy adsorpčných miest: heteropolykyselinové anióny a silanolové skupiny (Aktívne centrá na 

povrchu silikagélu: hydroxylové skupiny resp. silanolové skupiny Si–OH [6,7]). Avšak 

adsorpcia na silanolových skupinách bola veľmi citlivá na teplotu. Adsorpcia Cs
+
 mala za 

následok pozoruhodné štrukturálne zmeny v sieti kremíka: tvorba nových mikropórov a 

aglomerácia primárnych častíc. Okrem toho sa pozorovala tvorba nových kyslých miest. 

Získané výsledky môžu byť použité pri vývoji účinného adsorbentu na čistenie vody 

kontaminovanej rádioaktívnym 
137

Cs [8].  

V dvadsiatych rokoch 20. storočia začalo rozsiahle spaľovanie uhlia na výrobu 

elektrickej energie výsledkom čoho vznikli milióny ton popola a vedľajšie produkty 

spaľovania. Súčasná ročná produkcia uhoľného popola na celom svete sa odhaduje na 

približne 600 miliónov ton popola [9]. Množstvo uhoľného odpadu (popolčeka), ktoré 

uvoľňujú továrne a tepelné elektrárne, sa na celom svete zvyšuje a likvidácia veľkého 

množstva popolčeka sa stala vážnym environmentálnym problémom [10]. Pretrvávajúce 

vysoké ceny ropy a zemného plynu majú vplyv na ekonomické zatraktívnenie výroby uhlia, a 

to najmä v krajinách bohatých na uhoľné zdroje, ako sú Čína, USA a India [11]. Čína je 

najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a v roku 2012 tvorila 50,2 % svetovej spotreby uhlia. 

Za Čínou medzi top 10 spotrebiteľov uhlia sa umiestnili USA (11,7 %) a India (8 %), 

Japonsko (3,3 % ), Ruská federácia (2,5 %), Južná Afrika (2,4 %), Južná Kórea (2,2 %), 

Nemecko (2,1 %), Poľsko a Indonézia (1,4 %) [12,13].  

Shin a kol. testovali schopnosť zachytávania plynného cézia filtrom popolčeka. 

Vysoká prchavosť plynnej formy a jej vysoká chemická reaktivita spôsobujú, že kontrola 

emisií cézia je veľmi náročná. V tomto štúdiu boli testované popolčekové filtre na odstránenie 

plynného cézia z horúceho spalinového plynu pri podmienkach vzduchu a vodíka pri teplote 

(700 až 1000) °C. Testy sa uskutočnili s použitím simulovaného plynného cézia, ktorý sa 

odparoval z Cs2SiO3 v dvojzónovej peci. Zistilo sa, že filter s popolom je najsľubnejší filter 

na zachytenie plynného cézia [14]. Apak a kol. sa zaoberali sorpčným odstránením 
137

Cs a 

90Sr z vôd pomocou nekonvenčných sorbentov. Ukázalo sa, že popolček je dobrým 

adsorbentom pre obidva rádionuklidy 
137

Cs a 
90

Sr. Adsorpcia rádiocézia je maximálna okolo 

neutrálnej oblasti, zatiaľ čo adsorpcia rádiostroncia sa zvyšuje s hodnotou pH, najmä nad 

hodnotu pH 8. Retencia cézia prudko klesá s iónovou silou, zatiaľ čo adsorpcia stroncia sa 

zvyšuje prudko a rovnomerne pri nízkych a stredných koncentráciách inertného elektrolytu. 

Predúprava popolčeka kyselinou, hoci nezvyšuje sorpčnú kapacitu, môže byť užitočná pri 

prevencii vylúhovania iných nečistôt zo sorbentu do vody počas adsorpčného procesu [15]. 
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Cieľom práce bolo vypracovanie literárneho prehľadu k porovnaniu s výsledkami 

získanými pri testovaní úletového popolčeka a uhlíkových mikrovlákien ako sľubných 

sorbentov na separáciu 
137

Cs. Ako hlavné sorbent v experimentálnej práci sa použili 

elektrárenský popolček a uhlíkové mikrovlákna na zistenie ich sorpčných vlastností. Na 

zvýšenie sorpčných vlastností pre sorpciu cézia sa využila možnosť impregnácie pri obidvoch 

sorbentov. 

  

METODIKA PRÁCE 

Úletový popolček (OFZ. Istebné), uhlíkové mikrovlákna (Ústav polymérov, Slovenská 

akadémia vied). Ostatné chemikálie boli bežne dostupné kyseliny a chemikálie od firmy 

Slavus. 

  

Impregnácia sorbentov 

 5 g sorbentu, ktorý predstavoval uhlíkové mikrovlákna a úletový popolček sa 

kontaktoval s 5 % CuSO4 a 10 % FeCl3 v pomere 1:1 Po uplynutí doby kontaktu pri 

laboratórnej teplote, bol pridaný do zmesi CuSO4 a FeCl3 5 % K4[Fe(CN)6]. Zmes bola 

v kontakte 3 dni. Výsledný produkt bol premytý deionizovanou vodou,  prefiltrovaný a sušený 

pri 60°C po dobu 24 hodín. 

 

Testovanie kinetiky sorpcie cézia 

0,5 g z každého impregnovaného sorbentu  sa miešalo  s 10 cm
3
 vody a 

137
Cs 

s aktivitou 170 Bq po dobu 1 minúty na elektrickej miešačke. Po ustálení rovnováhy sa 

odobral 1 cm
3
 a frakcia sa merala na HPGe detektore. Kinetika sorpcie sa testovala v intervale 

(60 – 120) min.  

 

Testovanie katión výmennej kapacity na sorpciu 
137

Cs na modifikovanom sorbente 

Do 0,5 g impregnovaných sorbentov sa pridalo 20 cm
3
 deionizovanej vody, zmes sa 

dekantovala a naniesla na kolónu. Následne sa naniesli na kolónu modelové vzorky, ktoré 

obsahovali 20 cm
3
 H2O, 160 Bq 

137
Cs a stabilný nosič Cs

+
 s hmotnosťou v rozsahu                  

(0,1 - 10) g·dm
-3

. Modelová vzorka sa naniesla na kolónu a pretečená frakcia sa merala na 

HPGe detektore. 

 

Testovanie elučného činidla pre elúciu 
137

Cs 

Na kolónu s 0,5 g sorbentu sa naniesla modelová vzorka s 
137

Cs. Testovala sa možnosť 

elúcie pomocou HNO3 s koncentráciou v rozsahu (0,01– 14,35)  mol·dm
-3

. Eluované frakcie 

sa merali na HPGe detektore. 

 

Testovanie konkurenčných katiónov 

Ako modelové vzorky sa pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami katiónov Na
+
, 

K
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, ku ktorým sa pridal stopovací rádionuklid 

137
Cs a stabilný Cs

+
. Vzorky sa 

naniesli na kolónu so sorbentom. Pretečené frakcie sa merali na HPGe gama detektore. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Popolček pochádzal z výrobného závodu OFZ, a. s. Istebné. Merný povrch sa meral na 

SAV pomocou metódy BET a bol 14 m
2
·g

-1
. Uhlíkové vlákna pochádzali z Ústavu polymérov 

Slovenskej akadémie vied, pričom jeho merný povrch ešte nebol dodaný.  

 V prvej časti práce sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodných sorbentoch 

(neimpregnavané). Pri testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs
+
,  sa zistilo, že úletový popolček, 

aj neimpregnované vlákna majú malú kapacitu pre sorpciu cézia. Táto sorpčná kapacita bola 
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nízka nie len v prípade uhlíkových vlákien a úletového popolčeka ale aj biosorbentov, ako 

napríklad huby fomes fomentarius a agaricus bisporus. Nutnosť použitia modifikácie 

skonštatovali vo svojich prácach aj Vrtoch a kol. [16] a Dulanská a kol. [17]. Testovala 

možnosť impregnácie úletového popolčeka/uhlíkových mikrovlákien na zvýšenie jeho 

sorpčných vlastností. Impregnácia sa uskutočnila pomocou roztoku 5 % CuSO4, 10 % FeCl3 

a 5 %  K4[Fe(CN)6].  Rovnaký typ modifikácie použili aj Dulanská a kol. na modifikáciu 

biosobentu.  Vrtoch a kol. použili zmes roztokov Ni(NO3)2 a K4[Fe(CN)6]. V obidvoch 

prípadoch potvrdili zvýšenie sorpčnej kapacity po modifikácií. 

Z výsledkov merania aj v tomto prípade sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre 

Cs
+
 pre obidva typy sorbentov. Výrazné zníženie sorpcie stabilného nosiča na sorbente 

uhlíkových vlákien nastala pri 0,53 g · dm
-3

. Percento sorpcie kleslo až na 45 %. V prípade 

úletového popolček percento sorpcie kleslo pod 90 % až pri 80 mg Cs
+
, ako to môžeme vidieť 

aj na grafe 1. 

 
Graf 1. Vplyv hmotnosti stabilného nosiča na % sorpcie 

137
Cs. 

 

Ďalším krokom bolo testovanie kinetika sorpcie 
137

Cs. 

 
Graf 2. Testovanie kinetiky sorpcie 

137
Cs. 

 

Z výsledkov merania sa zistilo, že cézium sa sorbuje viac ako 99 % už po 15 minútach 
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kontaktu na obidvoch sorbentoch. Distribučný koeficient Kd pre separáciu 
137

Cs bol      

3,05 x 10
3
 cm

3
 · g

-1
. Podmienky (hmotnosť sorbentov, objem modelovej vzorky, pridaná 

aktivita stopovacieho rádionuklidu) boli rovnaké pre obidva testované sorbenty. 

Na elúciu cézia sa testovala HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa 

potvrdila kyselina dusičná s koncentráciou 8 mol · dm
-3

 a objemom 20 cm
3
. Testovaná bola aj 

kyselina chlorovodíková, avšak elúcia neprebehla úspešne.  

Pri testovaní vplyvu konkurenčných katiónov sa testovali katióny  Na
+
, K

+
, Ca

2+ 
a 

Mg
2+

. Zistilo sa, že konkurenčné katióny nemajú žiadny výrazný vplyv na sorpciu cézia na 

impregnované uhlíkové mikrovlákna. Na úletovom popolčeku katióny Na
+
, K

+
 nemajú 

výrazný  vplyv na sorpciu cézia na popolček, avšak Ca
2+

 a Mg
2+

  pri hmotnosti vyššej ako 

100 g · dm
-3

 znižovali schopnosť cézia sorbovať sa na impregnovaný popolček na 9 %. 

Zistenie, že dvojvalenčné katióny ovplyvňujú sorpciu cézia na modifikované sorbenty ako 

monovalenčné potvrdil aj Vrtoch vo svojich práci. Dulanská a kol. pozorovali najväčší vplyv 

v prípade Na
+
. Katióny K

+
, Ca

2+
 a Mg

2+
 nevplývali nejak výrazne na sorpciu cézia na 

modifikovanom biosorbente fomes fomentarius.  

 

ZÁVER 

V práci boli testované vlastnosti úletového popolčeka a uhlíkového mikrovlákna na ako 

možných sorbentov pre zakoncentrovanie a stanovenie  cézia a porovnali sa niektorými 

výsledkami získanými po modifikácii húb fomes fomentarius a agaricus bisporus. V prvej 

časti práce sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodných mikovláknach a úletovom 

popolčeku (neimpregnované). Pri testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs
+
, sa zistilo, že 

sorbenty v neimpregnovanom stave majú malú kapacitu, rovnako ako to zistili aj v prípade 

biosorbentov húb. Následne  sa testovala možnosť impregnácie na zvýšenie jeho sorpčných 

vlastností. Z výsledkov meraní na impregnovaných sorbentoch sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej 

kapacity pre Cs
+
. Na elúciu cézia sa testovala HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako 

vhodná sa potvrdila 8 mol · dm
-3

 kyselina dusičná. Pre možnosť použitia sorbentu pre 

zakoncentrovanie 
137

Cs v reálnych vzorkách sa testoval vplyv konkurenčných katiónov. 

Zistilo, že katióny Na
+
, K

+
, Ca

2+
 a Mg

2+
 nemajú výrazný vplyv na sorpciu cézia na 

uhlíkových mikrovláknach. V prípade popolčeka pri hmotnosti nad 100 g · dm
-3

  mg znižovali 

schopnosť 
137

Cs sorbovať sa. Popolček a uhlíkové mikrovlákna sa zdajú byť lacnou cestou pre 

zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych odpadov. Ich výhodou je 

dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie. V ďalšej časti práce sa bude 

aplikovať metóda separácie 
137

Cs v reálnych vzorkách vôd. 
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ABSTRACT 

Diagnostics in the industry is necessary for reliable and economic operation. Radioactive 

tracers are used to diagnose in the industry because they can be used for online diagnosis of 

industrial reactors and systems. Radiotracers have several useful advantages. Firstly, it can be 

measured from the outside of the pipe or vessel with high detection sensitivity. Also, it can be 

used extremely small amount of radiotracer. Next, the radiotracers can be used without 

operation interruption of the investigated system. Due to radioactive decay, the radiotracer 

disappears from the system and contamination declines to a minimum after investigation. Last 

but not least radiotracer emits radiation which is the specific property of the radionuclide and 

is not affected by interference from other materials in the investigated system. This paper is 

devoted to the flow measurement using the radiotracer 
99m

Tc. The pulse velocity method was 

used to check up the flowmeter mounted on experimental equipment FLOW RIG in INSTN in 

Saclay. Various activities were used to determine flow rate and standard deviation and to 

compare them. Results indicate that the amount of radiotracer does not significantly affect the 

value of the flow rate. 

 
Keywords: Radiotracer, Flow Rate Measurement, 

99m
Tc 

 

ÚVOD  

V mnohých priemyselných aplikáciách je nevyhnutné sledovať priebeh rôznych 

fyzikálnych alebo chemických procesov. Jednou z možností, ako tieto procesy sledovať je 

použiť indikátor (značkovač). Pod pojmom indikátor rozumieme akúkoľvek látku, ktorej 

atómové, jadrové, fyzikálne alebo chemické vlastnosti dovoľujú sledovať priebeh rôznych 

chemických alebo fyzikálnych procesov [1]. Existuje mnoho indikátorov, avšak pre on-line 

diagnostiku sa dajú využiť v podstate iba rádioaktívne indikátory – rádioindikátory. 

Pri výbere rádioaktívneho indikátora pre daný vyšetrovaný systém je nevyhnutné 

uvažovať mnoho faktorov. Jedná sa najmä o fyzikálnu, resp. chemickú formu rádioindikátora, 

dobu polpremeny rádioindikátora, aktivitu rádioindikátora, druh rádioaktívnej premeny a 

energiu emitovaného žiarenia [1]. Ďalej treba uvážiť dostupnosť a náklady na daný 

rádioindikátor, ale tiež aspekty radiačnej ochrany a predpisy [1]. 

Možnosť použiť daný rádioindikátor je daná v prvom rade jeho chemickými 

a fyzikálnymi vlastnosťami. Z tohto pohľadu rádioindikátory delíme na chemické alebo 

fyzikálne [1]. Podstatou chemického rádioindikátora je, že ako rádioindikátor sa použijú 

rovnaké molekuly ako sledované médium, ale niektoré z atómov v molekulách 

rádioindikátora sú nahradené rádioaktívnymi izotopmi rovnakého prvku [1]. V prípade 

sledovania toku vody možno použiť ako chemický rádioindikátor molekuly HTO. Fyzikálne 

rádioindikátory pozostávajú z atómov alebo molekúl, ktoré majú rovnaké dynamické 

vlastnosti ako sledované médium [1]. To znamená, že pri prúdení sledovaného média 
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vykazujú rovnaké správanie ako sledované médium. Pri sledovaní prúdenia vody sa môže 

jednať napr. o rádioindikátory Na
131

I alebo 
99m

TcO4. V priemysle sa využívajú v podstate iba 

fyzikálne rádioindikátory [2].  

Rádioindikátory majú mnohé výhody. V prvom rade sa jedná o vysokú účinnosť 

detekcie. Preto stačí použiť veľmi malé množstvo rádioindikátora, čím sa prakticky nenaruší 

dynamika skúmaného systému [1]. Ďalej je to detekcia rádioindikátora detektormi 

z vonkajších strán potrubí alebo nádob, pričom je teoreticky možné použiť aj niekoľko 

rádioindikátorov [3]. Samotná rádioaktívna premena je tiež výhodou, pretože relatívne krátko 

po ukončení merania sa rádioindikátor rozpadne a sledované médium je len minimálne 

znečistené. Dovoľuje to tiež vykonať opakované merania. V neposlednom rade treba 

spomenúť, že rádioindikátorom emitované žiarenie je vlastnosťou konkrétneho jadra, ktorá 

nie je ovplyvnená inými materiálmi v systéme [3]. 

Ukazuje sa, že dostupnosť rádioindikátora môže byť niekedy problémom. Väčšina 

rádioindikátorov sa v súčasnosti získava z nasledujúcich zdrojov [1]:  

a) Ako výsledok ožarovania terčových materiálov v jadrových reaktoroch, 

b) z generátorov rádionuklidov (v generátore sa nachádzajú dlhožijúce materské jadrá), 

c) ako výsledok ostreľovania terčových materiálov nabitými časticami na cyklotrónoch. 

Pretože jadrové reaktory alebo cyklotróny nemusia byť dostupné, resp. mnohé krajiny nimi 

ani nedisponujú, rádionuklidové generátory sú často jediným možným zdrojom 

rádioindikátorov. Pre priemyselné využitie je ďalším obmedzením možnosť využitia iba 

rádioindikátorov emitujúcich žiarenie gama, pretože častice alfa a beta by boli pohltené 

v stenách potrubí a nádob. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie používané 

rádionuklidové generátory. 

 
Tab. 1. Najčastejšie využívané rádionuklidové generátory. 

Materské 
jadro (MJ) 

Dcérske 
jadro (DJ) 

Doba 
polpremeny 

MJ 

Doba 
polpremeny 

DJ 

Energia 
fotónov 

Dostupnosť 

99Mo 99mTc 66 h 6 h 142 keV komerčne 
113Sn 113mIn 115,1 d 99,5 min 392 keV komerčne 
137Cs 137mBa 30,17 r 2,55 min 661,6 keV homemade 
68Ge 68mGa 270,8 d 67,6 min 1077 keV komerčne 

 

Práca sa ďalej venuje už iba zdroju 
99

Mo→
99m

Tc, ktorý bol použitý pri meraní. 

Technécium 
99m

Tc je v generátore produkované rádioaktívnou β
-
 premenou 

materského jadra 
99

Mo. Doba polpremeny 
99

Mo je 66 hodín, doba polpremeny 
99m

Tc je 6 

hodín. 
99m

Tc emituje fotóny s energiou 142 keV. Polhrúbka ocele pre túto energiu je asi 5 

mm, čo dovoľuje použiť 
99m

Tc ako rádioindikátor pre nádoby a potrubia do hrúbky steny asi 

10 mm [4].  

Vzhľadom na relatívne krátke doby polpremeny oboch rádionuklidov, ani jeden z nich 

nie je možné dlhodobo skladovať. Molybdén sa v súčasnosti vyrába v jadrových výskumných 

reaktoroch štiepením obohateného uránu. Molybdén je extrahovaný a umiestnený do 

zásobníka, tzv. generátora. Takéto generátory sa potom dodávajú koncovému zákazníkovi. 
99m

Tc sa z generátora extrahuje vo forme aniónu 
99m

TcO4
-
 premytím slanou vodou. 

Principiálna schéma 
99

Mo→
99m

Tc generátora je na nasledovnom obrázku. [4] 
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Obr. 1. : Prierez a principiálna schéma rádionuklidového generátora 

99m
Tc [4]. 

 
 99m

Tc je obľúbené tiež v rádiodiagnostike, pretože má krátku fyzikálnu aj biologickú 

dobu polpremeny, teda je veľmi rýchlo odbúraný z ľudského organizmu [4]. 

 

METODIKA PRÁCE 

Rádioindikátory poskytujú veľmi efektívnu možnosť sledovať priebeh rôznych 

fyzikálnych alebo chemických procesov v priemyselných aplikáciách. Môže sa jednať 

o sledovanie transportu média potrubím alebo časťami technológie alebo sledovanie činnosti 

rôznych reaktorov, mixérov, zmiešavačov, čistiarní odpadových vôd a pod.  

Táto práca sa venuje najmä využitiu rádioindikátorov na relatívne presné a pohodlné 

meranie prietoku v širokom poli priemyselných aplikácií. Existuje niekoľko metód využitia 

rádioaktívnych indikátorov na meranie prietoku. Najvýznamnejšie sú [3]: 

1. Impulzná metóda (pulse velocity method), 

2. metóda kontinuálneho vstrekovania (constant rate injection method) a 

3. metóda celkovej početnosti (total count method). 

Výhodou rádioindikátorov je možnosť ich využitia pri meraní prietoku kvapalín, 

plynov, pevných sypkých materiálov, ale aj zmesí všetkých týchto fáz [3]. Súčasné detekčné 

systémy umožňujú použiť veľmi malé množstvo rádioaktívneho indikátora na meranie s 

vysokou presnosťou. Toto je veľmi výhodné z pohľadu radiačnej ochrany pracovníkov ale aj 

z pohľadu možnosti kontaminácie priemyselných technológií a životného prostredia. Ďalšou 

výhodou je možnosť využitia pri sledovaní prietokov, kde nie je možné použiť štandardné 

chemické alebo fyzikálne indikátory [1]. 

Znalosť prietoku má zásadný význam pre efektívnosť prevádzky priemyselných 

technológií. V priemysle sa rádioaktívne indikátory používajú hlavne [3]: 

a) Na zmeranie prietoku s vyššou presnosťou, ako je možné merať pomocou 

inštalovaného prístrojového vybavenia, 

b) na meranie prietokov, ktoré počas výrobného procesu štandardne nie je potrebné 

merať a pre ktoré ani nie je inštalované prístrojové vybavenie a 

c) na kontrolu kalibrácie konvenčných prístrojov na meranie prietoku (napr. ktoré sú 

podozrivé z nesprávnej činnosti a pod.). 

Využitie rádioindikátorov je obľúbené, pretože v podstate neovplyvňuje výrobný 

proces. Dokonca, počas merania nemusí byť nutné výrobný proces prerušiť ani obmedziť. 

Ako vstrekovacie miesta pre rádioindikátor sa môžu požiť už existujúce otvory v sledovaných 

potrubiach, napr. miesta, v ktorých sú inštalované snímače teploty, tlaku a pod [1], [3].  

V tejto práci sa ďalej pojednáva iba o impulznej metóde, ktorá bola využitá pri meraní. 

V impulznej metóde je do vyšetrovaného systému náhle vstreknutý rádioindikátor. 

V ideálnom prípade možno vstreknutie popísať Diracovou funkciou, teda vstreknutie trvá 

nekonečne krátky čas. V praxi sa tomuto stavu vieme len priblížiť. Základným predpokladom 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

135 

 

vstreknutia rádioindikátora je, že vstreknutie zanedbateľne ovplyvní rýchlosť toku 

sledovaného média. Sledované médium spolu s rádioindikátorom postupuje sledovaným 

systémom a na výstupe systému (napr. na potrubí) je umiestnený detektor. [4]  

Keďže detektory sú štandardne umiestňované na vonkajších stranách potrubia, 

v priemyselných aplikáciách je možné použiť iba rádioindikátory emitujúce žiarenie gama. 

S uvážením transportovateľnosti detektorov a meracích systémov, najčastejšie sa využívajú 

scintilačné detektory [1]. Scintilačné detektory bývajú vybavené (najčastejšie olovenými) 

kolimátormi za účelom detekcie len veľmi malého výseku potrubia. Taktiež sa tým obmedzí 

možná interferencia pochádzajúca z iných častí potrubí a technológie [1]. 

Základná myšlienka impulznej metódy, či už pri meraní prietoku, alebo pri 

vyšetrovaní činnosti časti technológie, je zobrazená na nasledujúcom obrázku. 

 

 
Obr. 2. : Základná schéma RTD meraní [4]. 

 

V známom čase je do vyšetrovaného systému vstreknutý rádioindikátor. Ten prúdi spolu 

s médiom cez vyšetrovaný systém. Na konci vyšetrovaného systému detegujeme tzv. RTD 

krivku z anglického Residence Time Distribution [1]. Typický príklad RTD krivky je na 

nasledovnom obrázku. Nameranú RTD závislosť počtu impulzov v čase C(t) je pre 

zjednodušenie spracovania dát niekedy vhodné prenormovať na časovú závislosť E(t) [1]. 

 

 
Obr. 3. : Nenormovaná a normovaná RTD krivka [4]. 

 

RTD krivka môže mať rôzny tvar v závislosti od vnútorného usporiadania 

sledovaného systému. Z tvaru krivky možno pre systém určiť napr. mŕtvy alebo stagnujúci 

objem (dlhý chvost v RTD závislosti), bypass (relatívne úzky pík na začiatku RTD krivky) 

a pod [1], [4], [5]. Pri vyhodnocovaní RTD krivky určujeme dva hlavné parametre. MRT (τ) 

(z anglického Mean Residence Time), teda strednú dobu zotrvania rádioindikátora v systéme 

a štandardnú odchýlku SD (σ) hodnoty MRT [1], [4]. Štandardná odchýlka SD charakterizuje 

rýchlosť miešania skúmaného média v systéme. Ak je SD rovná nule, médium sa v systéme 

nemieša (tzv. plug flow). Čím väčšia je SD, tým vyššia je rýchlosť miešania. V prípade 

ideálneho miešania sa SD limitne blíži do nekonečna. [2], [4] Na nasledovnom obrázku je 

znázornená RTD krivka s vyznačením MRT a SD 
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Obr. 4. : RTD krivka – význam MRT a SD [1]. 

 

MRT a SD sa dajú z nameranej závislosti E(t) resp. C(t) určiť nasledovne [1]: 

        
          

 

 

        
 

 

           

 

 

 (1) 

                         

 

 

 (2) 

Existuje tiež viacero softvérov pre riešenie RTD problémov.  

 

 
Obr. 5. : Principiálna schéma merania prietoku [citácia]. 

 

Uvažujme že vyšetrovaným systémom je potrubie, do ktorého sme vstrekli 

rádioindikátor (Obr. 5). Je zrejmé, že čím bude detektor ďalej od miesta vstreknutia, tým 

neskôr zaregistrujeme na detektore RTD krivku. Pozorný čitateľ si všimne, že musí platiť 

vzťah: 

     
   

 
 

 

 
  (3) 

 kde S je plocha prierezu potrubia, L je dĺžka potrubia, V je efektívny objem potrubia 

a Q je prietok média potrubím. Z vyššie uvedeného vzťahu vyplýva, že ak vieme určiť 

efektívny objem medzi miestom vstreknutia rádioindikátora a detektorom a ak z merania 

získame hodnotu MRT, potom môžeme vypočítať prietok média potrubím. V praxi je 

výhodnejšie použiť niekoľko detektorov na jednom potrubí a uvažovať efektívny objem 

medzi detektormi a rozdiel v MRT z jednotlivých detektorov [4]. Základným predpokladom 

použitia metódy je, že prúdenie v potrubí je turbulentné a že rádioindikátor je do potrubia 

vstreknutý vo vzdialenosti minimálne 100 násobku priemeru potrubia pred prvým detektorom 

[5]. 
Popísaný postup merania prietoku je relatívne jednoduchý, vyhodnotenie výsledkov je 

v podstate okamžité. Neistota v určení vzdialenosti medzi detektormi a neistota určenia MRT 

býva malá [3]. Ukazuje sa, že v priemyselných aplikáciách býva najväčším zdrojom neistoty 

nutnosť použiť menovitý priemer potrubia, ktorý nemusí zodpovedať realite [3], [4]. Napriek 

tomu je možné vykonávať merania s celkovou neistotou 3% za predpokladu, že sa 
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experimentálnemu postupu venuje náležitá pozornosť. [4] 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom tejto práce bolo overiť možnosť kalibrácie prietokomera na experimentálnom 

zariadení FLOW RIG v stredisku INSTN v Saclay vo Francúzsku. Jedná sa o experimentálny 

model, na ktorom je možné modelovať rôzne priemyselné procesy. Experimentálne zariadenie 

je zobrazené na obrázku.  

 
Obr. 5 Experimentálne zariadenie „FLOW RIG“ na pracovisku INSTN v Saclay. 

 

 
Obr. 6 Hadica s detektormi na meranie prietoku (vľavo) a obslužný softvér (vpravo). Na fotke 

obslužného softvéru vidíme signál nameraný tesne za miestom vstreknutia rádioindikátora detektorom 

D1 (červená farba – slúži len na kontrolu, pri vyhodnocovaní sa nevyužíva) a signály z detektorov D2 

(modrá farba), D3 (žltá farba) a D4 (zelená farba). 

 

Z pohľadu merania prietoku je pre nás zaujímavá časť zariadenia označená červenými 

šípkami. Vstupné médium (voda) postupuje cez filter do vyšetrovaného prietokomera. Za 

prietokomerom sa nachádza miesto určené na vstreknutie rádioindikátora (červený krúžok). 
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Vstrekovanie sa uskutočňuje injekčnou striekačkou cez otvor v potrubí. Tento je utesnený 

silikónom a kovovou perforovanou sťahovacou páskou (toto usporiadanie dovoľuje bezpečné 

vstreknutie rádioindikátora cez perforáciu v sťahovacej páske a vrstvu silikónu pri 

zabezpečení plnej tesnosti). V našom prípade voda postupuje ďalej na výstup. Experimentálne 

zariadenie obsahuje tiež sériu miešadiel, stĺpec sorpčného materiálu, čerpadlo, ventily 

a manipulačné potrubia, ktoré sa využívajú pri modelovaní rôznych priemyselných procesov 

v iných RTD experimentoch. Pre náš experiment sú nepodstatné. 

Voda z výstupu experimentálneho zariadenia postupuje do štandardnej ¾″ hadice. Na 

tejto hadici sú v definovaných vzdialenostiach umiestnené 3 scintilačné 2″×2″ detektory 

s olovenými kolimátormi (označenie D2, D3, D4; vzdialenosti medzi detektormi sú  

LD2-D3=500 cm  a LD3-D4=400 cm). Pri použití troch detektorov sme pri jednom vstreknutí 

rádioindikátora 
99m

Tc získali tri hodnoty prietoku, ktoré sa mohli porovnať s hodnotou na 

prietokomeri. Samotné meranie prietoku bolo rozdelené do dvoch častí.  

V prvej časti boli vykonané po dve merania pri vstreknutí 0,5 ml roztoku 
99m

Tc pre 

prietoky 5 l/min, 10 l/min a 15 l/min. Pre každý prietok sme tak z merania získali 6 hodnôt 

prietoku. Na vyhodnotenie merania sme využívali RTD softvér, ktorý nám poskytol rozdiely 

v MRT medzi jednotlivými detektormi (D2 a D3, D2 a D4, D3 a D4). RTD softvér má 

implementovaných 6 modelov prúdenia. Výhodou RTD softvéru je, že cez nameranú RTD 

závislosť preloží krivku, zodpovedajúcu danému modelu prúdenia (v tomto prípade Axial 

dispersed plug flow) [7]. Nevýhodou je, že softvér poskytuje iba hodnoty MRT bez hodnôt 

SD. Hodnota SD bola preto určená fenomenologickým prístupom nasledovne [8]: 

 

     
          

 

   
  (4) 

kde    sú jednotlivé z merania získané hodnoty prietoku a    je ich aritmetický priemer. V 

tomto prípade teda nie sú zohľadnené neistoty jednotlivých meraní. Výsledky sú zobrazené 

v nasledovnej tabuľke. 

 

Tab. 2. : Získané hodnoty prietoku pri použití 0,5 ml 
90m

Tc. 

Qprietokomer 

[l/min] 

Q1-D2-D3 

[l/min] 
Q1-D2-D4 

[l/min] 
Q1-D3-D4 

[l/min] 
Q2-D2-D3 

[l/min] 
Q2-D2-D4 

[l/min] 
Q2-D3-D4 

[l/min] 
Q  

[l/min] 
SD 

[l/min] 
SD 

[%] 

10 11.426 11.059 10.633 11.244 10.972 10.648 10.997 0.317 2.885 
15 14.383 14.197 13.971 14.039 13.952 13.845 14.064 0.195 1.383 
5 5.680 5.655 5.624 5.728 5.708 5.682 5.680 0.037 0.648 

 

 Cieľom druhej časti bolo zistiť vplyv množstva vstreknutého rádioindikátora na 

meranú hodnotu prietoku. V tomto prípade je preto žiadúce vypočítať aj hodnoty SD. 

Hodnoty MRT boli preto počítané podľa vzťahu (1) a hodnoty SD podľa vzťahu (2). Keďže 

z každého merania sme získali 3 hodnoty prietoku a 3 hodnoty neistoty SD, výsledok pre dané 

meranie bol vypočítaný nasledovne: 

 

 

   
        

 
 (5) 

      
    

    
  (6) 
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Tab. 3 Porovnanie zistených prietokov pre rôzne množstvo použitého 
90m

Tc. 

VTc 

[ml] 
ATc 

[mCi] 
Qprietokomer 

[l/min] 
Qmeranie 

[l/min] 
SDQ 

[l/min] 
SDQ 

[%] 

0,1 0,225 10 10,729 0,753 7,014 
0,3 0,675 10 10,996 0,587 5,341 
0,5 1,125 10 10,901 0,569 5,224 
0,7 1,575 10 10,903 0,563 5,161 
1,0 2,250 10 10,923 0,572 5,233 

 

Meranie sa z praktických dôvodov vykonávalo iba pre prietok 10 l/min. Pri meraní sa 

používali rôzne aktivity rádioindikátora 
90m

Tc (viď Tab. 3). Výsledky merania sú zobrazené 

v nasledovnom grafe. Z výsledkov vyplýva, že použité množstvo rádioindikátora nemá 

zásadnejší vplyv na neistotu merania. 

 
Graf. 1 Závislosť prietoku od množstva vstreknutého 

90m
Tc pre prietok na prietokomeri 10 l/min. 

 

ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo overiť si možnosť kalibrácie prietokomera na 

experimentálnom zariadení FLOW RIG v stredisku INSTN v Saclay vo Francúzsku. Na 

určenie prietoku bola využitá impulzná metóda za použitia rádioindikátora 
90m

Tc. V prvom 

kroku boli vykonané merania pre hodnoty prietoku na prietokomeri 5 l/min, 10 l/min a 15 

l/min za použitia 1,125 mCi 
90m

Tc. Parciálne výsledky pre jednotlivé prietoky vykazujú zhodu 

na úrovni jednotiek percent. Následne bola vykonaná séria meraní za účelom zistenia vplyvu 

veľkosti aktivity rádioindikátora na meranú hodnotu prietoku pri hodnote prietoku na 

prietokomeri 10 l/min. Výsledky ukazujú, že veľkosť použitej aktivity 
90m

Tc nemá 

významnejší vplyv na výsledky merania. V závere možno konštatovať, že impulzná metóda 

merania prietoku poskytuje výsledky s neistotou na úrovni jednotiek percent.  

 
Poďakovanie  

Tento príspevok vznikol s podporou Vedeckej grantovej agentúry VEGA 1/0104/17. 

Tento príspevok vznikol s podporou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. 

 

ZOZNAM LITERATÚRY 

 [1] International Atomic Energy Agency, The radiotracer residence time distribution 

method for industrial and environmental applications. Material for education and on-

job training for practitioners of radiotracer technology (IAEA, Wienna, 2008) ISSN 

1011–4289. 

 [2] J. Thereska, Training and Certification on Radiotracers Applications and Column 

Scanning: Case studies. Prednáška. [cit. 2019-7-20.] 

 [3]  Johnson P. (1986) Measurement of flow using radioactive tracers. In: Charlton J.S. (eds) 

9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

11,5 

12,0 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

Q
 [

l/
m

in
] 

VTc [ml] 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

140 

 

Radioisotope Techniques for Problem-Solving in Industrial Process Plants. Springer, 

Dordrecht. 

 [4] J. Thereska, Training and Certification on Radiotracers Applications and Column 

Scanning: RTD methodology. Prednáška. [cit. 2019-7-20.] 

 [5] International Atomic Energy Agency, The radiotracer residence time distribution 

method for industrial and environmental applications. Elearning. 

 [6]  J. Thereska (osobná komunikácia, 2019) 

 [7]  Description of models available in the RTD software. Užívateľská príručka. 

 [8]  T. H. Wonnacott, R. J. Wonnacott, Statistika pro obchod a hospodářství (Victoria 

Publishing, 1992) ISBN 8085605090. 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

141 

 

Ionizujúce žiarenie ako limitujúci faktor vesmírnych letov 

Ionizing radiation as a limiting factor of space flights 
prof.RNDr.Beňadik Šmajda,CSc. 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov 

040 67 Košice, Šrobárova 2 

benadik.smajda@upjs.sk 

 

ABSTRACT 

The question of radiation safety  during space flights beyond  low orbital trajectories around 

Earth represents a crucial problem in the planning of  space travels. The main source of 

ionizing radiation in the interplanetary space is the Sun, emitting high-energy protons, helium 

nuclei and a small part of heavier particles. The other constituent of the cosmic radiation is 

represented by a stream of particles of galactic origin with prevailing part of high-energy 

protons, helium-nuclei and nuclei of heavier elements up to the iron. The cosmic radiation, 

being a high-LET radiation reveals high RBE up to a value of 20, therefore it can substantially 

endanger the health of astronauts during and after a mission lasting  months or even years, 

causing  deterministic and especially indeterministic effects, most importantly carcinogenesis. 

The possibilities of shielding off the radiation during space missions are in spite of intensive 

research efforts made recently very limited to date. The most perspective solution seems to be 

the active shielding of positively charged particles using artificial magnetic fields, generated 

around the space ship or housings on alien planets. The forces of natural biological defense 

against the radiation damage should be taken into account, too.  

 

Keywords: space flight, radiation protection, cosmic radiation, radiation effects on mammals, 

active shielding 

 

1. Úvod 

Medzi najvýznamnejšie udalosti 20. storočia je možné bezpochyby zaradiť aj prvé kroky 

(alebo zatiaľ skôr „krôčiky“) ľudstva pri dobývaní vesmíru. Medzi najdôležitejšie míľniky 

začiatku kozmickej éry ľudstva patria vypustenie prvej umelej družice na obežnú dráhu okolo 

Zeme r.1957, prvý let človeka do kozmického priestoru r.1961 a  prvý let človeka na Mesiac 

pred 50-timi rokmi r.1969. Hoci v prvých dekádach 21.storočia ťažisko kozmického výskumu 

prešlo skôr na využívanie bezpilotných systémov pri výskume planét a asteroidov Slnečnej 

sústavy a na hospodárske využitie kozmického priestoru v blízkosti Zeme (telekomunikačné 

spojenia, navigácia, diaľkový výskum Zeme a ďalšie), v poslednom období sa znova dostali 

do popredia plány na vyslanie kozmických misií s ľudskou posádkou na Mesiac a na Mars. 

Tieto smelé plány sú podmienené  najmä rozvojom technických prostriedkov kozmických 

letov, ako sú účinné a spoľahlivé systémy pohonu vesmírnych lodí, ich navigácie 

a manévrovania v kozmickom priestore a pri pristávaní a štarte na spiatočnú cestu a ďalších. 

Pri plánovaní letov s ľudskou posádkou však k tomu pristupuje problematika zabezpečenia 

podmienok pre život a prácu človeka ako biologickej entity v priestore mimo Zeme. 

K najdôležitejším podmienkam prežitia človeka mimo Zeme patria zabezpečenie tlaku kyslíka 

pre dýchanie, primeranej teploty a samozrejme dostatku potravy a vody. Vývoj systémov pre 
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zabezpečenie potrieb človeka v kozme aj pre dlhšie pobyty v súčasnosti pokročil natoľko 

(napr. experimentálna simulácia života skupiny ľudí v podmienkach podobných na Marse, 

vykonané v USA a v Rusku), že by nemali byť limitujúcim faktorom pri plánovaní 

kozmických letov s ľudskou posádkou. Zdá sa, že najzávažnejším, doteraz uspokojivo 

nevyriešeným problémom zostáva otázka radiačnej bezpečnosti posádky.  

Cieľom nášho prehľadu je poukázať na možné zdroje radiačných rizík pre budúce dlhodobé 

vesmírne lety s ľudskou posádkou a na súčasný stav možností radiačnej ochrany 

v kozmickom priestore, ako aj na možné perspektívy vývoja v tejto oblasti. 

 

2. Zdroje žiarenia v medziplanetárnom priestore. 

Nemecký fyzik F.Hess r.1912 objavil žiarenie, dosahujúce povrch Zeme, ktoré prichádza 

z mimozemských zdrojov a označil ho ako kozmické žiarenie (KŽ) .  

KŽ pozostáva zo : 

 Solárneho žiarenia (SŽ) a  

 Galaktického žiarenia (GŽ) 

            Solárne žiarenie obsahuje primárne vysokoenergetické protóny s energiami niekoľko 

sto MeV, malý podiel jadier hélia (alfa-častíc) a ťažších prvkov, ktoré vznikajú pri slnečných 

erupciách. Galaktická zložka pozostáva z 85 % z vysokoenergetických protónov a 15 % tvoria 

jadrá hélia a ťažších prvkov až po Fe. Galaktické žiarenie pochádza zo zdrojov mimo 

Slnečnej sústavy až po vzdialené galaxie (o zdrojoch existujú len hypotézy, napr. výbuchy 

supernov, kvazary, čierne diery). Po dopade KŽ do zemskej atmosféry dochádza k 

interakciám s molekulami vzduchu (najmä O2 a N2), ktoré produkujú spŕšky častíc 

sekundárneho žiarenia a vznik tzv. kozmogénnych rádionuklidov (napr.
3
H). Ku prevažnej 

časti týchto interakcií dochádza vo výške od 20 do 25 km nad povrchom Zeme [1]. Z hľadiska 

možného poškodenia biologických makromolekúl najväčší význam sa pripisuje tzv. časticiam 

HZE (jadrá atómov ťažšie než hélium s vysokou energiou), ktorých energia dosahuje rádovo 

až 10
20

eV. Tieto častice, ktorých zastúpenie v GŽ je len asi 1% (v SŽ sa takmer nevyskytujú) 

dokážu pretŕhať chemické väzby oveľa účinnejšie, než protóny, keďže táto ich schopnosť 

rastie so štvorcom veľkosti náboja. Relatívny biologický účinok (RBE) ťažkých jadier 

dosahuje hodnôt 20, čo vyplýva z vysokej hodnoty LET a hustoty ionizácie pozdĺž ich dráhy 

v tkanive. Udáva sa napr., že častica tvorená jadrom atómu železa až 676-krát účinnejšie 

poškodzuje bunky, než protóny o rovnakej energii [1]. Pri krátkodobých pobytoch mimo 

ochrannej vrstvy zemskej atmosféry (týždne až mesiac) poškodenie spôsobené KŽ nemusí 

znamenať problém, avšak ročný „výlet“ na Mars by už bol úplne iný prípad. Podľa odhadov 

NASA za rok pobytu na Marse by cez  vyše 1/3 molekúl DNA v tele astronauta preletela 

nabitá častica  [2]! Obrázok 1 znázorňuje porovnanie radiačných dávok rôzneho pôvodu 

počas roka. 
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                       A       B        C        D       E        F         G       

Obr.1 Porovnanie dávok žiarenia (v mSv) za rok, vrátane dávok zaznamenaných detektorom 

pre odhad dávky, umiestnenom na Marťanskom vedeckom laboratóriu NASA počas cesty na 

Mars v rokoch 2011 – 2013. A – ročná dávka z kozmického žiarenia na úrovni mora, B – 

ročná priemerná dávka zo všetkých zdrojov (USA), C – CT brušnej oblasti, D – hraničná 

povolená ročná dávka pre pracovníka so žiarením, E – 6-mesačný pobyt na ISS (priemer), F – 

180-dňová cesta na Mars, G – 500-dňový pobyt na Marse [3]. 

 

3. Van Allenove radiačné pásy. 

 

Už relatívne skoro po opustení ochranného štítu zemskej atmosféry čaká na kozmonautov 

nepríjemná „radiačná pasca“ – priestor s veľkou hustotou nabitých častíc pochádzajúcich zo 

slnečného vetra, zachytených magnetickým poľom Zeme, nazývaný podľa ich objaviteľa, 

amerického fyzika J. van Allena. Okolo Zeme sa nachádzajú 2 radiačné pásy: vnútorný vo 

vzdialenosti od 1000 do 6000 km od povrchu Zeme, tvorený najmä protónmi a vonkajší vo 

vzdialenosti vo vzdialenosti 13 až 60 tis. km, tvorený najmä elektrónmi. Medzi oboma pásmi 

sa nachádza tzv. bezpečná zóna. Protóny vnútorného pásu majú energie v rozsahu od 100 keV 

až po 400 MeV.  

 

 
Obr.2. Schematické znázornenie Van Allenových radiačných pásov v blízkosti Zeme [4]. 

Elektróny vonkajšieho pásu, vykazujúce energie od 0,1 do 10 MeV pochádzajú zo slnečného 

vetra, zachytené megnetosférou Zeme. Tok častíc v oboch radiačných pásoch sa významne 

mení v závislosti od intenzity slnečnej aktivity, ktorá vykazuje základnú, 11-ročnú rytmicitu 

(okrem krátkodobých oscilácií). Aktivita Slnka moduluje aj intenzitu GŽ v medziplanetárnom 

priestore, ktoré vykazuje maximálny tok v čase slnečného minima a opačne, minimum v čase 

slnečného maxima (dôsledok rozptylu GŽ plazmou slnečného pôvodu) [5]. 
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Z hľadiska radiačnej bezpečnosti Van Allenove radiačné pásy nepredstavujú neprekonateľnú 

prekážku pre kozmonautov. Výpravy na obežnej dráhe Zeme (napr. raketoplány alebo ISS) sa 

pohybujú pod dolnou hranicou vnútorného pásu. Prví, ktorí leteli cez Van Allenove pásy boli 

astronauti programu Apollo na ceste k Mesiacu a späť. Vďaka vhodne zvolenej trajektórii letu 

a času mimo maxima slnečnej aktivity astronauti dostali dávky žiarenia v rozmedzí od 1,6 do 

11,4 mGy, čo je oveľa menej, než je prípustná dávka 50 mSv pre pracovníkov so zdrojmi 

žiarenia, stanovená Americkou atómovou komisiou [2]. 
 

4. Účinky kozmického žiarenia na cicavce. 

 

Účinky žiarenia na živé organizmy boli študované takmer výlučne s použitím radiačných 

zdrojov gama- a x-žiarenia, teda žiarenia s nízkym LET. Čo sa týka biologických účinkov 

žiarenia, pre žiarenie tvorené vysokoenergetickými časticami  platí rovnako ako pre iné druhy 

žiarenia, že ich môžeme rozdeliť na deterministické a nedeterministické. Deterministické 

účinky sa prejavujú pri vyšších,  dávkach žiarenia aplikovaných v krátkom časovom intervale 

a vyskytujú sa u každého ožiareného jedinca a charakter a miera poškodenia sú priamo 

determinované veľkosťou dávky, časovým faktorom a kvalitou žiarenia, resp. niektorými 

modifikujúcimi faktormi, ako sú vek, pohlavie, zdravotný stav, prítomnosť kyslíka v tkanive 

a pod. [6]. Po ožiarení sa prejaví tzv. choroba z ožiarenia, charakterizovaná najmä štyrmi 

tzv.radiačnými syndrómami : hematopetickým, gastrointestinálnym, neurologickým a kožným 

syndrómom, vyznačujúcimi sa rôznou dobou latencie, závažnosti a mortality v závislosti od 

vyššie uvedených parametrov. Žiarenie nízkych dávok a/alebo s dlhodobým pôsobením 

vyvoláva nedeterministické účinky, ktoré sa prejavia len s určitou pravdepodobnosťou 

a nemusia sa prejaviť u všetkých ožiarených jedincov.  Medzi najzávažnejšie 

nedeterministické účinky patrí najmä radiačná karcinogenéza, katarakty, skleróza ciev 

a celkové skrátenie života. Rozdiely medzi účinkami žiarenia s nízkym a vysokým LET 

spočívajú najmä v tom, že pri vysokom LET v malom objeme tkaniva sa absorbuje veľké 

množstvo energie, čo vyvolá komplexnejšie poškodenie DNA, než v prípade žiarenie 

s nízkym LET. Ide najmä o takmer nereparovateľné dvojité zlomy dvojvláknovej štruktúry 

DNA [7].  

 

     Jediné kvantitatívne údaje o pôsobení vysokoenergetických častíc pochádzajú od obetí nehôd 

nukleárnych zariadení a atómového bombardovania Hiroshimi a Nagasaki. Aplikácia týchto 

poznatkov na účinky KŽ počas kozmických letov je však veľmi problematická. W.Friedberg 

so spolupracovníkmi vykonali odhad radiačnej záťaže a jej následkov pre misiu k Marsu 

s celkovým trvaním 2,7 rokov. Odhadovaná efektívna dávka pre astronautov činila 2,26 Sv, 

čo zahŕňa aj 0,17 Sv zo solárnej protónovej emisie. Celoživotné riziko vzniku rakoviny 

z ožiarenia odhadli na 2,6 % pre mužov vo veku 55-64 rokov v čase misie až po 16,7 % pre 

ženy vo veku 25-34 rokov. Ak niekto z astronautov po misii počne dieťa, riziko, že dieťa 

bude mať genetické poškodenie spôsobené expozíciou rodiča žiareniu počas misie odhadujú 

medzi 0,7 a 1,1 %. Astronauti nebudú pociťovať počas misie žiadne akútne účinky žiarenia, 

ale  sa u nich zvýši pravdepodobnosť vzniku sivého zákalu očí [8]. 

 

5. Možnosti ochrany astronautov pred účinkami KŽ. 

 

Možnosti radiačnej ochrany počas vesmírnych letov možno zhrnúť do tienenia 

žiarenia a preventívneho užívania rádioprotektívnych látok. Vďaka tomu, že má najmenšiu 

atómovú hmotnosť a v jadre nemá neutróny sa za najlepší materiál pre tienenie 

vysokoenergetických častíc považuje vodík. Kvôli problémom, vyplývajúcim z vlastností 
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vodíka (plynná látka) sa ako tieniaci materiál pre praktické použitie skúmal skôr polyetylén 

bohatý na vodík [9]. 

 

Na povrchu Zeme nás chráni pred KŽ 1 kg vzduchu pripadajúci na každý cm
2
 povrchu, avšak 

kozmonauti by mohli vystačiť aj s ochranou ekvivalentnou 500 g, čo je hmotnosť vzduchu vo 

výške 5500 m nad morom. V prípade vody ako tieniaceho materiálu by to vyžadovalo vrstvu 

hrubú 3 m, čo by aj v prípade malej kapsuly znamenalo nádrž s hmotnosťou 500 t (pre 

porovnanie: nosnosť raketoplánov bola 30 t). V prípade komfortnejších obydlí by to muselo 

byť ešte viac. Výhodou vody je, že   astronauti ju budú potrebovať v každom prípade pre svoj 

život. Aj v prípade už spomínaného polyetylénu by to bolo 400 t, čo stále nie je použiteľné. 

Ďalším problémom pasívneho tienenia vo všeobecnosti je fakt, že v tieniacom materiály pri 

záchyte častíc HZE vzniká sekundárne žiarenie (gama alebo beta), ktoré môže byť pre 

astronautov rovnako nebezpečné.  

 

Zdá sa, že jedinou schodnou cestou radiačnej ochrany astronautov počas dlhodobých 

vesmírnych letov a pobytu na vesmírnych telesách bez tieniacej atmosféry, prípadne 

magnetosféry je aktívna radiačná ochrana pred KŽ. Znamená to odvrátenie toku častíc KŽ 

ešte pred ich dopadom na steny kozmickej lode alebo obydlia. Jednou z možností je použitie 

silného magnetického poľa, ktoré by zmenilo dráhu častíc alebo by ich uväznilo, ako 

v prípade magnetického poľa Zeme. Praktické využitie tohto princípu však naráža na veľké 

technické problémy, spôsobené veľkou kinetickou energiou protónov KŽ. Na ich zastavenie 

na dráhe niekoľkých metrov by bolo potrebné magnetické pole s intenzitou 20 Tesla, čo je asi 

600 000-krát viac, než je intenzita zemského magnetického poľa na úrovni rovníka. Tak silné 

magnetické pole vyžaduje elektromagnet zostrojený zo supravodivých materiálov, ako je to 

v prípade urýchľovačov častíc [1]. Takéto riešenie bolo však donedávna nerealistické kvôli 

stále vysokej hmotnosti zariadenia. V súčasnosti však medzinárodný tím fyzikov, pracujúci 

v Ruthefordovom laboratóriu (Cambridge, UK) ukázal, že kozmickú loď by bolo možné 

ochrániť pred účinkami slnečného vetra pomocou umelej magnetosféry o sile 1 Tesla, pričom 

by sa vytvorila chránená „bublina“ o priemere 100 až 200 m [10]. Tento princíp by už mohol 

byť využitý pri plánovanom návrate na Mesiac začiatkom budúceho desaťročia. Problém 

ochrany pred galaktickou zložkou KŽ  však týmto spôsobom nie je možné riešiť. Magnetický 

princíp ochrany má aj ďalšie nevýhody : magnetické pole je neúčinné v mieste pólov (obydlia 

astronautov by museli mať tvar v strede stlačenej šišky) a biologické účinky silných 

magnetických polí nie sú zďaleka preskúmané [11]. 

Čo sa týka pobytu na Marse, marťanská atmosféra chráni pred KŽ len veľmi málo (na 

cm
2
 pripadá len 10 g plynov) a Mars nemá vlastnú magnetosféru. Určitým riešením by bolo 

budovať obydlia pod povrchom, čo však nie je jednoduché, ani lacné riešenie. 

 

6. Záver. 

Súčasný stav riešenia ochrany astronautov počas dlhodobých pobytoch mimo Zeme nie je 

napriek intenzívnemu výskumnému úsiliu zďaleka uspokojivý a tak zatiaľ problém radiačnej 

ochrany zostáva jedným z najdôležitejších limitujúcich faktorov pri plánovaní kozmických 

letov. Doteraz vyvinuté chemické rádioprotektíva majú, ak sa užívajú v účinných dávkach, 

toxické účinky. Určitá nádej spočíva aj v schopnosti buniek reparovať poškodenie DNA 

v prípade dlhodobého vystavenia nízkemu radiačnému príkonu, čo sa doteraz nezohľadňuje 

pri odhadoch rizika poškodenia zdravia astronautov. V každom prípade je potrebný ďalší 

výskum, aby smelé kozmické plány ľudstva nezostali len na stránkach románov sci-fi. 
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ABSTRACT 

The aim of our study was to observe the effect of low doses of ionizing radiation, 

azoxystrobin and glyphosate separately as well as in their mutual combinations on the 

lethality of Artemia franciscana. Increasing intensity of agricultural production leads to 

continual exposure of animals to pesticide residues. Animals could be exposed to these 

negative factors in case of possible nuclear accident. A total of 1000 nauplia, randomly placed 

in 20 groups (1 control and 19 experimental groups), were irradiated with gamma rays (0, 20, 

30, 40 or 50 Gy) and were kept in solution of standardized sea water and standardized sea 

water with addition of pesticides (azoxystrobin at a concentration of 0.1 mg·L
-1

 and 

glyphosate at a concentration of 500 mg·L
-1

 individually or in combination). A significant 

increase of lethality was observed after 48, 72 and 96 h of exposure to only azoxystrobin, but 

also in the group exposed to the combined effect of azoxystrobin and glyphosate at the same 

time intervals. On the other hand, a significant decrease of lethality was observed in those 

groups exposed to ionizing radiation even at the dose of 30 Gy at all time intervals compared 

to non-irradiated groups. These results confirm the toxicity of azoxystrobin to aquatic 

organisms; non-toxicity of glyphosate to crustaceans and support the theory of radiation 

hormesis at the level of 30 Gy radiation dose. 
 

Keywords: Artemia franciscana, ionizing radiation, lethality, pesticides 

 

ÚVOD 

 Existencia všetkých foriem a druhov života je prakticky neustále ovplyvňovaná 

i pretváraná nespočetným množstvom vonkajších vplyvov, či už v pozitívnom, alebo 

negatívnom zmysle. Tieto faktory sú prirodzeného, antropogénneho alebo kombinovaného 

pôvodu. 

Jedným z prirodzených fyzikálnych faktorov je i ionizujúce žiarenie, ktoré je prítomné 

na Zemi dlhšie než ľudstvo samo. V priebehu 20. storočia sa ľudstvu podarilo tento fenomén 

objaviť a zoznámiť sa s ním. Vďaka tomuto objavu sa rozvinula i vedná disciplína, ktorá nám 

pomáha porozumieť vplyvu ionizujúceho žiarenia na všetko živé, teda rádiobiológia. Je to 

interdisciplinárna veda, ktorá skúma pôsobenie všetkých druhov ionizujúceho žiarenia na živé 

organizmy. Vypracováva metódy využívania ionizujúceho žiarenia v lekárstve, 

poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle, ale tiež skúma a odporúča spôsoby ochrany 

biologických objektov pred pôsobením žiarenia. Jej hlavnou úlohou je porozumieť, popísať 

a následne zužitkovať všeobecné zákonitosti reakcie živého organizmu na pôsobenie žiarenia. 

Pre dosiahnutie týchto cieľov je úzko spätá s celou radou teoretických a praktických vedných 

odborov, akými sú napr. biológia, fyziológia, genetika, biochémia, biofyzika a jadrová fyzika. 

V „jadrovom veku“, ako sa druhá polovica 20. storočia právom nazýva, sme získali mnoho 

poznatkov – či už úmyselne, alebo nešťastnou zhodou okolností – o vplyvoch ionizujúceho 

žiarenia v spektre vysokých dávok jeho pôsobenia. Ale ešte stále je veľa možností pre 

získavanie poznatkov o pôsobení nízkych dávok ionizujúceho žiarenia. 
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Ďalšou skupinou faktorov, ktoré pôsobia na všetko živé, sú tie chemické. S rozvojom 

ľudskej spoločnosti a populačnej expanzie narastajú i kvantitatívne, ale aj kvalitatívne 

požiadavky na potravu a na životný štandard. Výsledkom týchto tendencií je enormná 

intenzifikácia poľnohospodárstva i priemyselnej výroby, čo vedie k výraznej chemickej záťaži 

životného prostredia. Na jednej strane sú to exhaláty zahŕňajúce skleníkové plyny alebo 

chemické zlúčeniny, ktoré pri kontakte so zrážkami vytvárajú kyseliny, ale taktiež ťažké kovy 

a na strane druhej látky, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť rastlinnú i živočíšnu produkciu, teda 

pesticídy. 

Na skúmanie pôsobenia nepredstaviteľného súboru látok je možné použiť rozličné 

pokusné objekty. Kvôli narastajúcemu spoločenskému tlaku a v duchu humanizácie vedy sa 

znižujú počty pokusov na zvieratách na možné minimum. Pre dosiahnutie daného cieľa 

vychádzajú do popredia alternatívne biotesty. Jednou skupinou sú alternatívne biotesty na 

bezstavovcoch, ktoré sú výhodné pre skúmanie rozličných chemických i fyzikálnych vplyvov 

a možné vypracovanie ekologických dopadových štúdií na akvatické prostredie. 

 

METODIKA PRÁCE 

 Experiment bol vykonaný na larvách žiabronôžok druhu Artemia franciscana 

vyliahnutých v soľnej („morskej“) vode nasledovného zloženia: NaCl 23,900 g·L
-1

, 

MgCl2·6H2O 10,830 g·L
-1

, CaCl2·6H2O 2,250 g·L
-1

, KCl 0,680 g·L
-1

, Na2SO4·10H2O 9,060 

g·L
-1

, NaHCO3 0,200 g·L
-1

, SrCl2·6H2O 0,040 g·L
-1

, KBr 0,099 g·L
-1

, H3BO3 0,027 g·L
-1

; pH 

8,31; pri inkubačnej teplote 25°C; dostatočnom okysličení a stálom pohybe vajíčok 

zabezpečenom membránovým aerátorom [1].  

Desať čerstvo vyliahnutých naupliových štádií bolo umiestnených do polystyrénových 

Petriho misiek s priemerom 60 mm s použitím 10 mL soľnej vody celkovo (vrátane vzorky). 

Pozorovanie bolo vykonávané s použitím azoxystrobínu v koncentrácii 0,1 mg·L
-1

 a glyfosatu 

v koncentrácii 500 mg·L
-1

 samostatne, ale tiež v ich kombinácii. Všetky roztoky boli 

pripravované v soľnej vode. Artémie boli ožiarené gama lúčmi pri absorbovanej dávke 20, 30, 

40 a 50 Gy (
60

Co, Chisostat, Chirana) s dávkovým príkonom 113,6 Gy·h
-1

. Larvy boli 

náhodne rozdelené do 20 skupín, jednej kontrolnej a 19 pokusných (tab. 1). Každá skupina 

pozostávala z 50 jedincov rozdelených do 5 podskupín po 10 jedincoch. Celkovo bolo 

skúmaných 1000 jedincov. Všetky skupiny boli umiestnené do termostatu nastaveného na 20 

(±1)°C. 

V časovom intervale 24, 48, 72 a 96 hodín bolo vykonané odčítanie živých artémií. 

Výsledky boli štatisticky spracované a rozdiely štatistickej významnosti (p < 0,05) boli 

stanovené podľa Hayesa [2]. Výsledky boli porovnávané vo všetkých pokusných skupinách 

oproti kontrolnej skupine, a tiež v rámci pokusných skupín navzájom.  
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Tab. 1 Dizajn experimentu. 

Kontrolná 

a experimentálne 

skupiny 

Dávka ionizujúceho 

žiarenia  

(Gy) 

Koncentrácia 

azoxystrobínu  

(mg·L
-1

) 

Koncentrácia 

glyfosatu  

(mg·L
-1

) 

K 0 0 0 

20 20 0 0 

30 30 0 0 

40 40 0 0 

50 50 0 0 

A 0 0,1 0 

A20 20 0,1 0 

A30 30 0,1 0 

A40 40 0,1 0 

A50 50 0,1 0 

G 0 0 500 

G20 20 0 500 

G30 30 0 500 

G40 40 0 500 

G50 50 0 500 

AG 0 0,1 500 

AG20 20 0,1 500 

AG30 30 0,1 500 

AG40 40 0,1 500 

AG50 50 0,1 500 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 V kontrolnej skupine bola zaznamenaná maximálna hodnota letality 6 % v 96. hodine. 

Po 24 hodinách neboli pozorované žiadne štatisticky významné (p < 0,05) zmeny letality 

v žiadnych skupinách.  

Po 48., 72. a 96. hodine boli pozorované štatisticky významne (p < 0,05) zvýšené 

hodnoty letality v skupinách vystavených samostatnému azoxystrobínu (A), kombinácii 

azoxystrobínu a žiarenia s dávkou 40 Gy (A40), 50 Gy (A50), kombinácii azoxystrobínu a 

glyfosatu (AG), azoxystrobínu, glyfosatu a žiarenia v dávke 20 Gy (AG20), 40 Gy (AG40) 

a 50 Gy (AG50) v porovnaní s kontrolnou skupinou (K).  

Ďalej bolo tiež po 48, 72 a 96 hodinách pozorované štatisticky významné (p < 0,05) 

zníženie letality v skupinách vystavených pôsobeniu azoxystrobínu v kombinácii so žiarením 

v dávkach 20 Gy (A20) a 30 Gy (A30) oproti skupinám vystavených samostatnému 

azoxystrobínu (A), a kombinácii azoxystrobínu a žiareniu v dávke 40 Gy (A40) a 50 

Gy (A50). 

Štatisticky významné (p < 0,05) zníženie letality bolo tiež pozorované po 48 

hodinách v skupine vystavenej pôsobeniu kombinácie azoxystrobínu, glyfosatu a žiareniu 

s dávkou 30 Gy (AG30) oproti skupinám AG, AG20, AG40 a AG50; a tiež po 72 a 96 

hodinách v skupinách AG20, AG30 a AG40 oproti skupinám AG a AG50. 
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Tab. 2 Letalita (%) A. franciscana po pôsobení ionizujúceho žiarenia a pesticídov samostatne 

a v ich vzájomných kombináciách. 

Kontrolná 

a experimentálne 

skupiny 

24. hodina 48. hodina 72. hodina 96. hodina 

L n SD L n SD L n SD L N SD 

K 0 5 0 0 5 0 2 5 4,3 6 5 8,6 

20 0 5 0 2 5 4,3 2 5 4,3 4 5 4,3 

30 0 5 0 0 5 0 2 5 4,3 2 5 4,3 

40 0 5 0 0 5 0 4 5 4,3 16 5 8,6 

50 0 5 0 2 5 4,3 4 5 4,3 18 5 4,3 

A 6 5 4,3 48* 5 8,6 68* 5 8,6 88* 5 17,2 

A20 0 5 0 0 5 0 4 5 4,3 6 5 8,6 

A30 0 5 0 2 5 4,3 2 5 4,3 4 5 4,3 

A40 2 5 4,3 48* 5 12,9 52* 5 12,9 84* 5 17,2 

A50 8 5 4,3 48* 5 17,2 62* 5 12,9 84* 5 8,6 

G 0 5 0 2 5 4,3 2 5 4,3 2 5 4,3 

G20 2 5 4,3 6 5 4,3 6 5 4,3 12 5 8,6 

G30 2 5 4,3 2 5 4,3 2 5 4,3 4 5 4,3 

G40 0 5 0 4 5 4,3 4 5 4,3 10 5 8,6 

G50 2 5 4,3 4 5 4,3 4 5 4,3 12 5 12,9 

AG 8 5 4,3 38* 5 12,9 62* 5 17,2 64* 5 17,2 

AG20 8 5 4,3 18* 5 4,3 20* 5 8,6 20* 5 8,6 

AG30 6 5 4,3 6 5 4,3 8 5 4,3 8 5 4,3 

AG40 8 5 8,6 18* 5 12,9 18* 5 12,9 26* 5 12,9 

AG50 10 5 4,3 30* 5 8,6 52* 5 12,9 52* 5 12,9 

Pozn.:L – letalita v %, n – počet testovaných podskupín; SD – smerodajná odchýlka;* – 

štatistická  významnosť (p < 0,05) pri porovnaní s kontrolnou skupinou 

 

V dôsledku narastajúceho tlaku spoločnosti na znižovanie počtu pokusov na zvieratách na 

možné minimum, ako zo strany medzinárodných inštitúcii, tak i národných agentúr, sú 

neustále vyvíjané alternatívne biotesty a ich využívanie pre skúmanie chemických, 

fyzikálnych a biologických faktorov na živé sústavy. Testy na bunkových a tkanivových 

kultúrach však nezohľadňujú adaptačné a reparačné reakcie v rámci orgánových sústav. 

Vhodným medzičlánkom skúmania účinkov rozmanitých agensov sú preto bezstavovce, ktoré 

v zmysle Smernice Rady Európy z roku 1986 [3] nie sú považované za zvieratá, avšak ich 

biologické reakcie už nie sú len na bunkovej, prípadne tkanivovej úrovni, ale sú 

komplexnejšie. Podľa predmetnej smernice sú za zvieratá považované všetky živé stavovce, 

okrem človeka, vrátane voľne žijúcich, ich rozmnožovania schopné larvy, nie však plody 

alebo embryá. Preto sme sa rozhodli pre využitie alternatívneho biotestu II. Generácie na 

Artemia franciscana [4, 5]. 

Vodné ekosystémy sú prepojené kolobehom vody a tá je nevyhnutnou súčasťou 

všetkých živých organizmov. Vodné živočíchy (okrem iných kôrovce) sú v kontakte s vodou 

a so sedimentom, a preto môžu byť využité na stanovenie znečistenia vôd, a to nielen preto, 

že slúžia na dôkaz stupňa kumulácie ťažkých kovov a pesticídov [6, 7], ale taktiež preto, že je 

možné ich využiť na stanovenie genotoxických účinkov daných polutantov [8]. Ako 

bioindikátory znečistenia vodných systémov je nutné sledovať aj výskyt, kvalitu a úhyn 

planktónu, ktorý je prirodzenou zložkou akvatických ekosystémov a citlivo reaguje na 

prítomnosť, prípadne zvýšenú hladinu kontaminantov [9, 10, 11].  Z toho dôvodu boli 

vyvinuté rôzne modely testov toxicity (od 24-hodinového, cez desaťdňový, až po 20-dňový 

test toxicity). Dattilo a kol. [12] sledovali vplyv UV žiarenia na naupliové štádiá a dve rôzne 

staré dospelé formy kôrovca druhu Artemia franciscana a zistili, že existuje závislosť medzi 
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letalitou a vekom sledovaných kôrovcov, pričom naupliové štádiá sú na pôsobenie UV 

žiarenia menej senzitívne než adultné formy. 

Žiadny zo spomínaných negatívnych, zväčša antropogénnych, podnetov spravidla na 

živé systémy, mimo laboratórnych podmienok, nepôsobí samostatne. Preto je nevyhnutné 

skúmať ich v rozličných kombináciách. 

V súčasnosti existuje veľké množstvo faktov a poznatkov o rôznych aspektoch vplyvu 

ionizujúceho žiarenia na živú i neživú hmotu [13, 14, 15]. Napriek tomu však stále nie je 

jednotná teória mechanizmu biologického účinku ionizujúceho žiarenia na živé organizmy. 

Väčšina odborných publikácii i všeobecné protiradiačné opatrenia vyhlasované národnými 

a medzinárodnými organizáciami (UNSCEAR, IAEA) vychádzajú z tzv. „Lineárnej 

bezprahovej teórie“, ktorá je založená na teoretickom predpoklade, že i najmenšia 

absorbovaná dávka ionizujúceho žiarenia má za následok poškodenie organizmu, napr. 

vyvolanie zhubného nádorového bujnenia s tým, že pravdepodobnosť vzniku tohto 

negatívneho javu je priamo úmerná veľkosti absorbovanej dávky [16, 17, 18]. Naproti tomu, 

druhá časť odbornej verejnosti je zástancom tzv. „Teórie radiačnej hormézie“. Pojem 

hormézia sa v biológii používa pre označenie situácií, kedy malé dávky určitého agensu 

pôsobia opačným spôsobom (stimulačne) ako veľké dávky rovnakého agensu (inhibične), 

teda že malé dávky pôsobia priaznivo, zatiaľ čo veľké dávky škodlivo. Hormézia sa 

nepochybne uplatňuje v celom rade situácií, javov a procesov. Pre ilustráciu možno uviesť 

niekoľko príkladov. So stúpajúcou teplotou sa aktivita enzýmov najprv zvyšuje, ale potom 

znižuje. Expozícia veľkej dávke patogénnych mikroorganizmov môže vyvolať ochorenie 

a organizmus usmrtiť, avšak malé množstvo mikróbov spôsobuje imunitu, a tým proti vzniku 

ochorení chráni. Malá dávka lieku má priaznivý terapeutický efekt, veľká pôsobí naopak – 

toxicky [19]. V medicíne a biológii je hormézia najčastejšie spomínaná v súvislosti 

s pôsobením antibiotík a iných liekov, ťažkých kovov, selénu, hormónov, vitamínov, 

niektorých minerálov a chemikálií [20 - 23]. Najčastejšie je ako podstata radiačnej hormézie 

uvádzaná aktivácia a stimulácia adaptačných a reparačných procesov a imunitných 

mechanizmov nízkymi dávkami ioznizujúceho žiarenia, čo potom vedie ku zvýšenej 

obranyschopnosti organizmu [22, 24]. Rovnako výsledky tohto experimentu buď priamo 

podporujú teóriu radiačnej hormézie, alebo aspoň spochybňujú bezprahovú lineárnu teóriu 

radiačného pôsobenia.  

Azoxystrobín (účinná látka prípravku Amistar®) funguje na princípe inhibície 

respirácie blokovaním elektrónového transféru v mitochondriách, čím je prerušený 

metabolizmus a zabraňuje tak klíčeniu spór a rastu mycélia [25]. Táto inhibícia vyúsťuje do 

bunkového oxidatívneho stresu, ktorý je indukovaný opustením elektrónov z dýchacieho 

reťazca, ktorá môže byť detoxikovaná mitochondriálnou manganáza-superoxid-dismutázou 

(MnSOD) [26]. Má široké spektrum účinku proti hlavným druhom patogénnych plesní, 

hlavne z rodov Ascomicetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes a Oomycetes. Podľa 

Pesticídneho manuálu [25] je azoxystrobín charakterizovaný ako nebezpečný pre ryby, a aj 

ostatné vodné živočíchy a ako nerizikový pre vtáky a cicavce. O nízkej toxicite nových 

derivátov strobilurinu (azoxystrobínu) proti cicavčím bunkám sa hovorí v práci Zhua a kol. 

[27]. Škodlivosť pre ryby potvrdzujú výsledky niektorých experimentov zameraných na 

genetické poškodenie pstruha riečneho [28], a tiež vplyvu azoxystrobínu na rast lososa 

obyčajného [29]. O škodlivosti pre bezstavovcové vodné živočíchy svedčia výsledky práce 

Cedergreena a kol. [30], ako aj výsledky v prezentovanom experimente v 48., 72. a 96. hodine 

či už v skupine so samostatne pôsobiacim azoxystrobínom, alebo aj v kombinácii s 

glyfosatom. 

Glyfosat bol zaradený do Zoznamu rizikových látok relevantných pre SR v rámci 

Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, pre ktoré je 

potrebné vypracovať program opatrení na zníženie znečistenia vôd týmito látkami. Vzhľadom 
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na aktuálne použitie glyfosátu v poľnohospodárstve je potrebné jeho pravidelné sledovanie vo 

vodnom prostredí [31]. 

Glyfosat má široké spektrum herbicídneho účinku proti jednoročným a viacročným 

burinám. Environmentálne vlastnosti tohto herbicídu ako jeho mobilita v pôde, rýchla pôdna 

inaktivácia a pôdna biodegradácia nie sú známe. Tento herbicíd je prakticky netoxický na 

„nerastlinné“ formy života, ako napr. pre vodné organizmy, vtáky, zvieratá a ľudí [32]. Aj 

výsledky nášho experimentu dokazujú, že pre vodné kôrovce nie je toxický. 

Herbicídy na báze glyfosatu (prípravok Roundup®) sú často využívané aj vo vodnom 

životnom prostredí. Tsui a Chu [33] skúmali toxicitu štyroch foriem glyfosatu na vodné 

organizmy (Vibrio fischeri, Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum, Tetrahymena 

pyriformis, Euplotes vannus, Ceriodaphnia dubia a Acartia tonsa). Toxicita chemikálií bola 

nasledovná: POEA (polyoxyetylén amín) > Roundup® > kyselina glyfosatu > 

isopropylamínova soľ glyfosatu (IPA). Toxicita kyseliny glyfosatu bola spôsobená jeho 

veľkou kyslosťou. V našom experimente bol použitý produkt Roundup®. Mann a Bidwell 

[34] sledovali akútnu toxicitu kyseliny glyfosatu, IPA a troch solí glyfosatu na dospelých 

žabách a žubrienkach štyroch druhov juhozápadných austrálskych žiab s výraznou 

senzitivitou juvenilných foriem druhu Litoria moorei. Relyea [35] pozoroval toxicitu 

Roundup ® na severoamerických druhoch žiab. Výsledkom bol úhyn 96 – 100 % larválnych 

foriem a 68 – 86 % juvenilných foriem. Z vyššie uvedeného vyplýva, že názory na nízku 

toxicitu glyfosatu na nerastlinné formy vodných organizmov sa rôznia, avšak výsledky nášho 

experimentu svedčia o jeho nízkej rizikovosti pre vodného živočícha druhu A. franciscana. 

 

ZÁVER 

 Záverom možno uviesť, že táto práca potvrdila vysokú toxicitu azoxystrobínu pre 

vodné organizmy; glyfosat je netoxický pre kôrovce druhu A. franciscana; a výsledky 

podporujú teóriu hormézie pri dávke 30 Gy s ohľadom na fylogenetický stupeň vývoja 

artémií.  
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ABSTRACT  

The presence of alpha radionuclides in the environment from anthropogenic radiation (nuclear 

power cycle, accidents on nuclear facilities and from other human activities) caused damage 

to the environment. For this reason, there are more demands on environmental harmless 

decontamination techniques. Microalgae as a eukaryotic cells are well-known for their 

radioresistance. This work is focused on reduction of activity of long-life alpha radionuclides 
241

Am and 
239

Pu (for their presence in the aqueous ecosystems and long half-life) by 

unicellular green microalga Chlamydomonas reinhardtii. Bioremediation was studied with 

different cell concentrations in solutions with acidic pH 1.9, the activity of 
241

Am was reduced 

up to 55 % and up to 34 %. The activity of 
239

Pu (pH 1.7) with different cell concentrations 

was reduced up to 82 % and up to 69 %. 

 
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii, americium-241, plutonium-239, bioremediation, alpha 

radionuclides 

 

ÚVOD  

Životné prostredie je neustále vystavované prírodnému ale aj antropogénnemu 

žiareniu pochádzajúceho z ľudskej činnosti (činnosť palivového cyklu jadrových elektrární, 

havárie na jadrových zariadeniach, rádioaktívny odpad,  činnosť medicínskych zariadení a i.). 

Ionizujúce žiarenie je známe svojimi nepriaznivými účinkami na organizmus ako je 

poškodenie DNA, redukcia rastu, zhoršenie reprodukcie a iné morfologické zmeny [1]. 

Z tohto dôvodu sa odstraňovaním ťažkých kovov zo životného prostredia venujú po 

desaťročia mnohí autori [2, 3]. Súčasný trend odstraňovania rádionuklidov zo životného 

prostredia zahŕňa chemickú a fyzikálnu dekontamináciu, čo vedie k vytváraniu toxických 

kalov, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú záťaž pre životné prostredie, ako aj zvyšujú 

technické a finančné náklady na celý proces. Kvôli tomuto poznatku sa dostávajú do popredia 

environmentálne prijateľnejšie techniky dekontaminácie – bioremediácie. Pri bioremediácii sa 

využívajú mikroorganizmy a organizmy na zníženie alebo redukciu koncentrácie 

nebezpečného odpadu z kontaminovaného miesta. Výber jednotlivých organizmov závisí od 

miesta kontaminácie (voda, pôda,...) ako aj zistenia sorpčných kapacít, prípadne ich 

prirodzený výskyt v danej oblasti s ohľadom na environmentálnu rovnováhu, ako aj konečné 

odstránenie zo životného prostredia. Najčastejšie sa používajú vyššie rastliny (fytoremediácia) 

či už na dekontamináciu pôd alebo vodných plôch, ale aj huby (mykoremediácia), dážďovky 
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(vermiremediácia) a mikroriasy (fykoremediácia) [4].  

Priebeh fykoremediácie začína biosorpciou, ktorá prebieha počas prvých minút 

interakcie kontaminantu s bunkou sorpciou na povrch bunky a následným transportom do 

cytoplazmy. Biosorpcia je fyzikálno-chemický proces zahŕňajúci sorpciu, povrchovú 

komplexáciu, iónovú výmenu a zachytávanie. Biosorpčná kapacita závisí od koncentrácie 

kovov, pH roztoku, kontaktného času, iónovej sily a prítomnosti iných iónov v roztoku. 

Mikroorganizmy majú priamy súvis s pohyblivosťou kovov skrz biosorpciu, bioakumuláciu 

alebo rezistentné/detoxikačné procesy, a zároveň môžu ovplyvniť prostredie produkciou 

zlúčenín z ich metabolizmu (kyseliny, chelatačné činidlá) [5]. Mikroriasy zohrávajú dôležitú 

úlohu v životnom prostredí ako primárny producenti O2 a energie, ako aj v kontrolovaní 

úrovne kovov v jazerách a oceánoch a zároveň predstavujú lacný materiál s jednoduchou 

kultiváciou a veľkými adsorpčnými kapacitami, a z toho dôvodu boli vybrané na naše 

experimenty.  
239

Pu sa do životného prostredia dostalo zo spadu (testy jadrových zbraní uvoľnili do 

atmosféry 12 PBq 
239

Pu a 
240

Pu [6] a ľudskou činnosťou. Do ľudského tela sa dostáva 

inhaláciou, ingesciou z kontaminovaného potravového reťazca alebo z deponovaného 

plutónia vo vode. Plutónium sa následne v ľudskom tele ukladá najmä v pečeni, pľúcach, 

kostiach a mäkkých tkanivách [7]. Ďalší dlhožijúci alfa žiarič použitý v tejto práci je 
241

Am 

vznikajúci beta premenou 
241

Pu (T1/2 = 14,329 r). Zo spadu 
241

Pu vzniklo k roku 1978 3,1 PBq 
241

Am [8].   

Chlamydomonas reinhardtii predstavuje bežný jednobunkový mikroorganizmus 

vyskytujúci sa v širokom spektre prostredí. Žije buď fotoautotrofným spôsobom (svetlo ako 

hlavný zdroj energie) alebo môže žiť aj heterotrofne (acetát ako zdroj energie) [6]. Zistilo sa, 

že okrem známych škrobových zásob, mikroriasa akumuluje kvapky intracelulárnych olejov 

v prostredí, kde je obmedzený prísun dusíka [7]. Pomocou experimentov sa zistila schopnosť 

mikroriasy Chlamydomonas reinhardtii biosorpcie prvkov Cd(II), Pb(II), Hg(II) [8], Cr(VI) 

[9], 
110m

Ag [10]. 

Cieľom predloženej práce je stanoviť potenciál redukcie obsahu (aktivity) 
241

Am a 
239

Pu v cielene kontaminovaných vodných roztokoch pomocou Chlamydomonas reinhardtii. 

Práca je zameraná na sledovanie bioremediácie v kyslom prostredí, ako aj na vplyv 

koncentrácie mikrobiálnej suspenzie na celý proces. 

 

METODIKA PRÁCE 

Mikroriasa Chlamydomonas reinhardtii (SMITH 1945/CC-124) v objeme 30 ml spolu 

s 1 L Z médiom bola zakúpená v CCALA, Třeboň, Česka republika. C. reinhardtii bola 

následne kultivovaná v 500 ml Erlenmeyerovej banke pri svetelnom režime 12h/12h 

svetlo/tma a svetelnej intenzite 4000 lux. Bunky boli aerované trepaním pri 100150 rpm pri 

teplote 2529 °C. Koncentrácia buniek bola počítaná pomocou Bürkerovej komôrky (Brand, 

Nemecko) a svetelného mikroskopu Zeiss AxioScope A1 (Carl Zeiss, Inc.). Priemerný počet 

buniek bol vypočítaný z 10 štvorcov s obsahom 0,04 mm
2
 a hĺbkou 0,1 mm pri 40-násobnom 

zväčšení. 

Rádionuklidy boli odobrané zo zásobných roztokov pre 
241

Am (0,0185 Bq/ml) a 
239

Pu 

(0,0116 Bq/ml). Jednotlivé vzorky pozostávali z 25 ml mikrobiálnej suspenzie C. reinhardtii 

v Z médiu a prídavku buď 400 µl zo zásobného roztoku 
241

Am alebo 1000 µl zo zásobného 

roztoku 
239

Pu. Takto pripravená vzorka sa premývala pomocou peristaltickej pumpy 

ISMATEC Model:ISM851 po dobu 30 min na zaistenie homogenizácie roztoku 

a dynamického priebehu fykoremediácie. Po premývaní sa cez filter zo vzorky odobralo 200 

µl a nanieslo na nióbový disk, ktorý sa po vysušení meral na alfa spektrometrickom systéme 

(ORTEC, USA) s polovodičovým detektorom v komorách (s interným označením) 2 Dn, 3D a 

4D po dobu 60 000 s. Detekčné účinnosti pre jednotlivé komory boli pre 
241

Am 16,84 % 
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(2Dn), 17,43 % (3D) a 16,65 % (4D) a pre 
239

Pu 17,88 % (2Dn), 18,57 % (3D) a 17,96 % 

(4D). Spektrá a pokles aktivity rádionuklidov v čase boli vyhodnotené softvérom 

GammaVision (ORTEC, USA). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na zistenie potenciálu redukcie koncentrácie alebo obsahu alfa rádionuklidov 

z vodných ekosystémov sa použila mikroriasa Chlamydomonas reinhardtii v kyslom 

prostredí. Pri prvej vzorke (Obr. 1) s prídavkom 400 µl 
241

Am v chloridovej forme zo 

zásobného roztoku bolo namerané v roztoku pH 1.9. C. reinhardtii s bunkovou koncentráciou 

5,6·10
6
 b/ml zredukovala po 150 min aktivitu 

241
Am o 34 %. Posledná stúpajúca hodnota 

môže byť spôsobená vypustením rádionuklidu spätne do roztoku alebo jeho vymytím 

z peristaltickej pumpy. 

 

 
Obr. 1. Pokles aktivity 

241
Am v roztoku s pH 1.9 v časovej závislosti pomocou Chlamydomonas 

reinhardtii (5,6·10
6 
b/ml) -  výsledné hodnoty boli merané 60 000 s alfa spektrometrickým systémom 

(ORTEC) s polovodičovým detektorom zaťažené 2 σ chybou.  

 

Pri rovnakom pH roztoku (1,9) ako pri vzorke z Obr. 1, ale nižšej bunkovej koncentrácie 

(2,0·10
6
 b/ml) bol dosiahnutý najmenší percentuálny pokles aktivity 

241
Am o 55 %, avšak po 

150 min bola redukcia o 25 % (Obr. 2). V porovnaní s Obr. 1 nie sú jednotlivé hodnoty 

ustálené a po 120 min nastal nárast aktivity oproti predošlému meraniu. Vzhľadom na to, že 

v tejto vzorke je koncentrácia buniek skoro o tretinu nižšia ako v predošlej vzorke, je vidieť, 

že sorpčné kapacity C. reinhardtii sa zaplnili rýchlejšie a bunky tak neboli schopné 

v posledných fázach experimentu výraznej redukcie aktivity 
241

Am. 
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Obr. 2. Pokles aktivity 

241
Am v roztoku s pH 1,9  v časovej závislosti pomocou Chlamydomonas 

reinhardtii (2,0·10
6 
b/ml) -  výsledné hodnoty boli merané 60 000 s alfa spektrometrickým systémom 

(ORTEC) s polovodičovým detektorom zaťažené 2 σ chybou. 

 

Vo vzorke s bunkovou koncentráciou 4,4·10
6
 b/ml (Obr. 3) a prídavkom 1000 µl 

239
Pu 

(chloridová forma) zo zásobného roztoku bolo v roztoku namerané pH 1,7. Napriek vysokej 

kyslosti kontaminovaného roztoku prebehla redukcia aktivity 
239

Pu o 69 %. Ustálený pokles 

aktivity v konečnej fáze experimentu môže byť spôsobený nasýtením sorpčných kapacít 

bunky. 
 

 
Obr. 3. Pokles aktivity 

239
Pu v roztoku s pH 1,7 v časovej závislosti pomocou Chlamydomonas 

reinhardtii (4,4·10
6 
b/ml) -  výsledné hodnoty boli merané 60 000 s alfa spektrometrickým systémom 

(ORTEC) s polovodičovým detektorom zaťažené 2 σ chybou. 

 

Na druhej strane, v experimente z Obr. 4 bola vyššia koncentrácia buniek C. 

reinhardtii (4,8·10
6 

b/ml) ako v Obr. 3. Vďaka tomu sledujeme v grafe ustálenejšiu redukciu 

obsahu 
239

Pu z roztoku ako pri predchádzajúcej vzorke. Najvyšší percentuálny pokles aktivity 

bol pozorovaný na konci experimentu o 82 %. Následný nárast aktivity 
239

Pu posledného 

odberu vzorky v experimente (Obr. 3 a 4) určuje časový limit bioremediácie C. reinhardtii 

v takomto kyslom pH. 
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Obr. 4. Pokles aktivity 

239
Pu v roztoku s pH 1,7 v časovej závislosti pomocou Chlamydomonas 

reinhardtii (4,8·10
6 
b/ml) -  výsledné hodnoty boli merané 60 000 s alfa spektrometrickým systémom 

(ORTEC) s polovodičovým detektorom zaťažené 2 σ chybou. 
 

 

ZÁVER 

Redukcia aktivity alebo obsahu alfa rádionuklidov z vodných ekosystémov 

mikroriasami predstavuje veľký potenciál v oblasti ekologicky udržateľných metód 

dekontaminácie prostredia. Chlamydomonas reinhardtii je vhodným organizmom aj vďaka 

tomu, že ako eukaryotická bunka má vysokú rádiorezistenciu. Predložené výsledky boli 

zamerané na zistenie schopnosti redukcie aktivity 
241

Am a 
239

Pu v kyslom pH pomocou C. 

reinhardtii. Výsledky experimentov ukázali, že pri pH 1,9 poklesla aktivita 
241

Am pri 

bunkovej koncentrácii 5,6·10
6
 b/ml po 120 min o 34 % a pri koncentrácii zhruba o tretinu 

nižšej (2,0·10
6
 b/ml) bola redukcia obsahu 

241
Am zaznamenaná o 55 %, avšak po 150 min 

bola redukcia o 25 %. Pri redukcii obsahu 
239

Pu pri kyslosti roztoku pH 1,7 bol vo vzorke 

s bunkovou koncentráciou 4,4·10
6
 b/ml zistený pokles aktivity o 69 % a pri rovnakom pH, ale 

vyššej bunkovej koncentrácii bol o 82 %. Z nameraných výsledkov vyplýva, že napriek 

vysokej kyslosti roztoku je mikroriasa C. reinhardtii schopná bioremediácie vybraných alfa 

rádionuklidov. Dôležitými parametrami na zaistenie najlepšieho priebehu sú optimalizácia pH 

prostredia tak, aby jeho kyslosť, resp. zásaditosť nespôsobila odumretie buniek a taktiež práca 

s čo najvyššou bunkovou koncentráciou. 
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ABSTRACT  

Elemental analysis of environmental samples by Ion Beam Analysis is one of the analytical 

methods used for monitoring and research of environmental pollution. It is possible to analyze 

samples of air aerosols, samples of water, liquids, soil, but also plants and other organisms. 

Individual analytical methods and corresponding experimental devices at MTF STU in Trnava 

are briefly summarized. Finally, examples of PIXE measurements of air aerosols and 

determination of silver capture in zeolite filters are given. 
 

Keywords: elemental analysis, ion beam analysis, PIXE, EBS, PESA, aerosols, environmental samples. 

 

ÚVOD  

V rámci Ústavu výskumu progresívnych technológií na MTF STU v Trnave bolo 

v posledných rokoch vybudované nové laboratóriu so 6 MV tandemovým urýchľovačom 

iónov. Jeho hlavným poslaním je modifikácia a analýza materiálov s využitím urýchlených 

iónov pre oblasť materiálového výskumu [1].  

Analýza materiálov pomocou iónových zväzkov - IBA (Ion Beam Analysis) 

predstavuje súbor rýchlych a nedeštruktívnych analytických metód na stanovenie prvkového, 

prípadne izotopového zloženia vzoriek. Využívajú sa najmä na prvkovú analýzu tenkých 

povrchových vrstiev v rozsahu hrúbok od monovrstiev (nm) po niekoľko µm. Typicky sa na 

analýzu využívajú najmä ióny vodíka a hélia s energiou od 1 MeV do 5 MeV.  

IBA metódy predstavujú taktiež spoľahlivý analytický nástroj na štúdium vzoriek 

životného prostredia. Napríklad v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia bola takmer 

polovica analýz atmosférických aerosólov realizovaná pomocou PIXE (Particle Induced X-

ray Emission – časticami vybudené charakteristické rtg. žiarenie) [2]. Avšak v súčasnosti sú 

k dispozícii na uvedené analýzy aj iné metódy ako je ICP-MS (Inductively Coupled Plasma 

Mass Spectrometry ICP-MS), ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectroscopy ICP-AES) a ED-XRF Energy Dispersive X-ray Fluorescence ED-XRF). 

Aktuálne podiel IBA metód na analýzach pre životné prostredie vrátane aerosólov klesol, 

avšak stále ostávajú široko používanými metódami pre túto oblasť.   

 

IBA PRE VZORKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

IBA techniky boli vyvinuté najmä pre aplikáciu v materiálovom výskume. Avšak 

PIXE, často v kombinácii s ďalšími IBA metódami sa ukázalo ako užitočná analistická 

metóda aj na charakterizáciu vzoriek životného prostredia. Širší prehľad IBA techník pre 

aplikácie pre životné prostredie je možné nájsť v [2].  



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

162 

 

Pri IBA analýzach pre oblasť životného prostredia hovoríme okrem PIXE najmä 

o EBS (Elastic Back Scattering – pružný spätný rozptyl) a PESA (Proton Elastic Scattering 

Analysis – analýza pomocou pružne rozptýlených protónov), PIGE (Proton Induced Gamma 

Emission – protónmi vybudené žiarenie gama),  ale aj o RBS (Rutherford Back-Scattering 

Spectrometry – Rutherfordov spätný rozptyl iónov), ERDA (Elastic Recoil Detection 

Analysis – analýza pružne vyrazených atómov) a NRA (Nuclear Reaction Analysis – analýza 

pomocou jadrových reakcií) [3]. 

Veľkou výhodou PIXE a ďalších IBA metód je rýchlosť analýzy (minúty) a priame 

meranie odobratých vzoriek aerosólov - filtrov bez potreby ich predchádzajúcej úpravy. 

Každá z uvedených metód má svoje špecifiká. V praxi sa počas jedného ožarovania 

primárnym zväzkom iónov zaznamenáva viacej produktov jeho interakcie so vzorkou, t.j. 

súčasne sa aplikuje niekoľko vzájomne sa dopĺňajúcich IBA analytických metód. Základné 

charakteristiky jednotlivých metód sú nasledovné: 

PIXE: V oblasti životného prostredia je PIXE najpoužívanejšou IBA metódou, keďže môže 

s vysokou citlivosťou detegovať všetky prvky so Z > 10, teda od Na po Pb. Umožňuje 

stanoviť mnoho indikátorov špecifických antropogénnych a prírodných zdrojov emisií. 

Citlivosť pre aerosóly je typicky rádovo niekoľko ng/m
3
 [4]. 

PIGE môže byť doplnková metóda k PIXE, keďže je vhodná na analýzu ľahkých prvkov, 

najmä Li, F, Na, Mg and Al, v objemových vzorkách.  Citlivosť je pri aerosóloch rádovo 100 

ng/m
3
 [2, 4].   

RBS je najvhodnejšie na stanovenie hĺbkových koncentračných profilov ťažkých prímesí 

v ľahkých substrátoch. 

ERDA umožňuje stanovenie obsahu vodíka alebo jeho izotopov. 

NRA umožňuje stanovenie jednotlivých izotopov ľahkých prvkov [5].  

EBS sa uplatňuje pri vyšších energiách, keď pružný rozptyl nie je viac Rutherfordov a jeho 

účinný prierez sa líši od Rutherfordovho vzorca. Uhol spätného rozptylu býva napr. 150°. 

Účinné prierezy rozptylu sú v dôsledku jadrového komponentu interakcie zvýšené v dôsledku 

čoho je EBS citlivé na ľahké prvky, využíva sa na stanovenie C, N, a O [5]. 

PESA je podobné ako EBS, ale detegujeme protóny rozptýlené pod malý uhlom smerom 

dopredu, uhol rozptylu býva typicky 30°. PESA je vhodné na meranie vodíka v tenkých 

vzorkách, ako sú aerosóly. 

Citlivosť EBS a PESA je v dôsledku signálov pozadia menšia ako pri PIXE a PIGE. 

V niektorých prípadoch sa využíva v kombinácii s PIXE a PIGE avšak v súčasnosti sa často 

používa kombinácia PIXE, EBS a PESA, pričom v rámci jedného merania – ožarovania 

merajú v aerosóloch ľahké aj ťažké prvky [6].  

 

LABORATÓRIUM PRE IBA ANALÝZY NA MTF STU V TRNAVE 

Laboratórium iónových zväzkov na Ústave výskumu progresívnych technológií MTF 

STU v Trnave je vybavené 6 MV lineárnym tandemovým iónovým urýchľovačom 

(Tandetron
TM

) dodaným a nainštalovaným v roku 2015 firmou HVEE z Holandska (Obr. 1.). 

Je možné urýchľovať všetky ióny atómov od vodíka po zlato, vrátane hélia, okrem vzácnych 

plynov. Maximálne hodnoty energií iónového zväzku sú napríklad 12 MeV pre protóny, 

18 MeV pre He
2+

 atď. v závislosti od nábojového stavu iónu, až po 54 MeV pre Au
8+

[1, 7].  
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Meracie systémy na analýzu pomocou iónového zväzku - IBA sú inštalované 

vo vákuovej experimentálnej komore, ktorú je možné vyčerpať na úroveň vysokého vákua 

na tlak rádovo 5.10
-7

 mbar. Komora je vybavená 5 osovým goniometrom na upevnenie 

vzoriek a detekčným systémom, ktorý nám umožňuje polohovanie vzoriek pre RBS, EBS, 

RBS/kanálovanie, He-ERDA, PIXE a NRA analýzy (Obr. 2.). Podrobnejšie informácie boli 

publikované v [1, 8, 9]. Laboratórium je primárne zamerané na materiálový výskum. Je 

možné sledovať prvkové ale aj izotopické zloženie povrchových a podpovrchových tenkých 

vrstiev, vrátane hĺbkových koncentračných profilov.  

 
 

Obr. 1. Panoramatický pohľad na laboratórium 6 MV Tandetronu 
 
 

 
Obr. 2. Schéma IBA komory s dvomi variantami umiestnenia vzorky počas merania 

 

MERACIE ZOSTAVY PRE MERANIE PIXE A NRA 

Meranie aerosólov vzduchu 

Na PIXE analýzu aerosólov vzduchu bol základný merací systém upravený. Nový 

držiak vzorky umožňuje voľný priechod protónového zväzku cez meranú vzorku 

do Faradayovho valca umiestneného v zadnej časti experimentálnej komory, ktorý meria 

množstvo dopadnutých iónov na vzorku. (Obr 3.).  
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Príprava vzoriek pre analýzu aerosólov vzduchu je založená na presávaní vzduchu cez 

tenký polykarbonátový membránový filter s priemerom 25 mm a veľkosťou pórov 0,8 µm.  

Presávanie vzduchu sa vykonávalo pomocou presávacieho zariadenia SKC 244-44MTS 

so vzorkovačom IOM (Obr. 4.). Použité presávacie zariadenie je určené na vzorkovanie 

aerosólov priamo v pracovnom prostredí pracovníka, ktorý ho má uchytené na oblečení počas 

vykonávania pracovnej činnosti.  

 

 

Obr.3. Faradayov valec a držiak 
aerosólových filtrov [3] 

Obr.4. Presávacie zariadenie SKC 

 

Meranie látok zachytených na zeolitoch 

Jednou z možností ako sledovať kontamináciu vôd resp. vodných roztokov je nechať 

ju prúdiť cez filtre zhotovené z materiálov na báze zeolitov. Príprava vzoriek pre PIXE 

analýzu potom spočíva v sušení a drvení zeolitových filtrov. Z takto vzniknutého prášku sa 

lisujú tablety, ktoré sa priamo vkladajú do experimentálnej komory a vykonáva sa na nich 

meranie. Takéto meranie prebieha na štandardnej PIXE zostave.  

Meranie izotopov  

Na meranie prítomnosti zachytených izotopov a ľahkých prvkov sa používa metóda NRA. 

NRA zostava bola doinštalovaná vo forme krátkeho iónovou umiestneného za IBA komoru 

v osi dopadajúceho zväzku. Iónovod je ukončený malou vákuovou komôrkou, do ktorej sa 

vkladá meraná vzorka. Samotná komôrka je od iónovodu elektricky izolovaná. To 

umožňuje používať samotnú meraciu komôrku ako Faradayov valec a merať dopadajúci 

náboj na vzorke, alebo privádzať na vzorku elektrické napätie, t.j. meniť potenciál vzorky 

a jemne meniť energiu dopadajúceho zväzku bez toho, aby sa menilo terminálové napätie 

na samotnom urýchľovači. Za komôrkou je umiestnený LaBr3(Ce) scintilačný gama 

detektor (Obr. 5.).  
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Obr. 5. Rozšírenie IBA komory pre merania NRA 
PRÍKLADY REALIZOVANÝCH PIXE MERANÍ 

a. Aerosóly 

Odber vzoriek aerosólov vzduchu bol vykonaný v zlievarni Ústavu výrobných 

technológií MTF STU v Trnave. Odber bol uskutočnený počas tavby farebného kovu na báze 

medi na umelecké odliatky po dobu 6 hodín. Presávacie zariadenie bolo umiestnené 

v takej polohe, aby čo najreálnejšie simulovalo oblasť vystavenia zamestnanca vplyvu 

pracovného prostredia a to v priestore v oblasti približne 1 m od taviacej pece vo výške cca 

160 cm.  

Pred samotným získaním vzorky presatého aerosólu v zlievarni, boli vykonané 

skúšobné meranie na čistom PCTE polykarbonátovom filtri. Bola tak overená vhodnosť filtra 

na IBA analýzu a kontrolovaná čistota filtra.  

Parametre merania: energia protónové zväzku 2,5 MeV, priemer zväzku 5 mm, 

intenzita zväzku 2 nA, náboj 30 µC. Obrázok 6 ukazuje čistý filter so stopou protónového 

zväzku. Na obrázku 7 je namerané PIXE spektrum čistého PCTE  filtra. Jeho analýzou bolo 

zistené, že obsahuje zanedbateľné množstvo prvkov Fe (0,0006%) a Cr (0,0005%).  

 

  
Obr. 6. Snímka PCTE filtra 

so stopou meracieho zväzku  
Obr. 7. Čistý PCTE filter – PIXE spektrum 

 

Na obrázku 8 je namerané a simulované spektrum filtrov so vzorkami aerosólov 

zo zlievarne. Meranie bolo vyhodnotené s využitým programu GUPIXWIN. V tabuľke 1 sú 

výsledky merania a koncentrácie zachytených aerosólov na filtri.  
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Obr.8. PIXE aerosólové spektrum [10] 

 

Tab. 1. Namerané koncentrácie jednotlivých prvkov stanovených metódou PIXE [10] 

Element 
Koncentrácia  

aerosólu [ng/cm2] 
Koncentrácia [g/cm2] 

Koncentrácia  

aerosólu [ng/m3] 
Koncentrácia  [mg/m3] 

Na 294,8 2,95E-07 6801,1 6,80112E-03 

Mg 377,2 3,77E-07 8702,1 8,70211E-03 

Si 89,1 8,91E-08 2055,6 2,05556E-03 

S  512,9 5,13E-07 11832,7 1,18327E-02 

Cl 73,3 7,33E-08 1691,1 1,69105E-03 

K 47,0 4,70E-08 1084,3 1,0843E-03 

Ca 1334,8 1,33E-06 30794,2 3,07942E-02 

Ti 12,2 1,22E-08 281,5 2,81457E-04 

Cr 13,3 1,33E-08 306,8 3,06835E-04 

Fe 234,0 2,34E-07 5398,4 5,39845E-03 

Cu 102,2 1,02E-07 2357,8 2,35778E-03 

Zn 2695,5 2,70E-06 62185,9 6,21859E-02 

Pb 555,0 5,55E-07 12804,0 1,2804E-02 
 

 

ZÁVER 

Na pracovisku MTF STU v Trnave je možné vykonávať analýzu vzoriek životného 

prostredia všetkými vyššie uvedenými IBA metódami, najmä PIXE, EBS aj PESA. 

Experimentálne zariadenie bolo modifikované na merania filtrov s aerosólmi vzduchu. 

Citlivosť merania na jednotlivé prvky sa pohybuje od stoviek po jednotky ppm. Uvedené bolo 

potvrdené aj doteraz realizovanými meraniami aerosólov vzduchu a záchytu ťažkých kovov 

z kvapalných roztokov. 
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ABSTRACT            

Due to adverse effects of the exposure from radon and its decay products on human body, the 

EU council directive [1] suggests that member states shall establish national action plans 

addressing long-term risks from radon exposure in buildings from any source of radon entry, 

such as entry from the soil, water or building material. It also means that EU states should 

identify the areas, where radon concentration in buildings is expected to exceed the national 

reference level. Radon prone areas, defined as areas where the radon concentration is 

increased for geogenic reasons [2], can be identified via direct indoor measurements [3], or 

indirectly by using properties of the upper layer of soil, such as radon and radium 

concentration, permeability, type of the soil, water content, etc. This study deals with a very 

current topic of determining the geogenic radon potential of soils. In this paper, four indirect 

approaches are compared.   

For these purposes, the area of Mochovce was chosen because nuclear power plant is situated 

in this locality and for this reason the density of 
222

Rn, 
232

Th, 
238

U 
 
and 

40
K measurement 

points is very high [4]. As a side note, an increased incidence of deaths due to lung cancer and 

also other its forms was found in this area, but other study concluded that deaths were not 

caused by Mochovce NPP [5]. Therefore, there is an interest to examine this area for the 

contribution of natural radionuclides to the population radiation dose, especially from the 

isotope of 
222

Rn. Various approaches were used to identify villages where elevated indoor 

radon levels are expected, and measurements of indoor radon concentration were performed 

there. 

 
Keywords: radon, radon-prone areas, radon potential.  

 

ÚVOD           

 Problematika určovania radónového potenciálu podložia je v súčasnosti veľmi 

aktuálna. V dôsledku nežiaducich účinkov expozície radónom a jeho produktmi premeny na 

ľudský organizmus Európska rada smernicou 2013/59 EURATOM [1] nariadila členským 

štátom vypracovať tzv. národné akčné plány pre radón. Ich úlohou je okrem iného 

identifikovať lokality, v ktorých objemová aktivita radónu v pobytových priestoroch 

presahuje referenčnú úroveň, ktorá je stanovená na hodnotu 300 Bq/m
3
 za rok. Na prednostné 

vykonanie experimentálnych meraní objemovej aktivity radónu v domoch je ale potrebné 

určiť oblasti s vysokým radónovým rizikom. Takéto oblasti, označované aj ako „radon prone 

areas“ [2], je možné identifikovať buď prostredníctvom priamych meraní koncentrácie radónu 

vnútri budov, alebo nepriamo, určením tzv. radónového potenciálu pôdy pomocou parametrov 

ako sú koncentrácia 
222

Rn v pôdnom vzduchu, plynopriepustnosť pôdy a iné [3]. Súčasne 
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existuje niekoľko oficiálnych prístupov pre stanovenie radónového potenciálu pôd a jeho 

kategorizáciu, v našej práci sú porovnané štyri takéto prístupy. Štúdium danej problematiky je 

dôležité najmä pre efektívne vyhľadávanie lokalít s vysokým radónovým rizikom s cieľom 

ochrániť obyvateľov pred vysokými efektívnymi dávkami od radónu. 

 

METODIKA PRÁCE         

 Pre účely testovania rôznych prístupov stanovenia radónového potenciálu pôd bola 

zvolená oblasť okolia Mochoviec (~22 x 22 km
2
), pretože táto oblasť je z hľadiska 

koncentrácie prírodných rádionuklidov v pôdnom prostredí podrobne zmapovaná. V dôsledku 

prítomnosti jadrovej elektrárne boli v danej oblasti k dispozícii dáta o prírodnej rádioaktivite 

prostredia namerané v hustej sieti  bodov – 
40

K, 
232

Th a 
238

U v pôde (2 merané body na km
2
) 

 

a 
222

Rn v pôdnom vzduchu (0,6 meraného bodu na km
2
), pričom najvyššie koncentrácie 

222
Rn 

dosahovali v danej oblasti hodnoty na úrovni až 100 kBq/m
3
. V danej lokalite boli 

uskutočnené aj merania koncentrácie radónu a torónu v pobytových priestoroch v rámci 

spoločného projektu krajín V4 [6]. Pre výpočet radónového potenciálu pôd sme využili 

dostupné údaje o objemovej aktivite 
222

Rn v pôdnom vzduchu meranej v hĺbke 0,8 m a 

plynopriepustnosti pôd. Tieto údaje boli prevzaté z mapového servera Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra [4]. Plynopriepustnosť pôdy bola klasifikovaná v kategóriách “nízka”, 

“stredná” a “vysoká” a pre koeficient plynopriepustnosti k boli použité hodnoty 5,2.10
-14

 m
2
, 

1.10
-12

 m
2
, 4.10

-11
 m

2
 [7, 8]. Hodnoty radónového potenciálu stanovené podľa jednotlivých 

prístupov boli následne vizualizované vo forme mapy prostredníctvom geoštatistického 

softvéru Surfer 11 s využitím interpolačnej metódy kriging [9]. Oblasti s nízkym, stredným 

a vysokým radónovým potenciálom sú znázornené modrou, žltou a červenou farbou. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA         

 Prvý z prístupov, ktorý bol navrhnutý Neznalom [10], stanovuje potenciálne radónové 

riziko na základe hodnôt radónového indexu pozemku (RI). Táto metóda využíva 

plynopriepustnosť, ktorá je určená len kvantitatívne z obsahu jemnozrnných častíc pôdy. 

Radónový index pozemku je definovaný v nasledujúcej tabuľke (Tab. 1), kde CA predstavuje 

objemovú aktivitu radónu v pôdnom vzduchu meranú v hĺbke 80 cm. Pre naše účely boli 

radónovému indexu pozemku priradené diskrétne numerické hodnoty (1 = nízky, 2 = stredný,  

3 = vysoký).  

 

Tab. 1. Klasifikácia radónového indexu pozemku [10]. 

Radónový index 

(RI) 

  CA [kBq/m
3
]   

Nízky 

Stredný 

Vysoký 

CA < 30 

30   CA < 

100 

CA   100 

CA < 20 

20   CA < 70 

CA   70 

CA < 10 

10   CA < 30 

CA   30 

Plynopriepustnosť Nízka Stredná Vysoká 
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Druhý prístup, ktorý bol rovnako navrhnutý Neznalom [10], určuje radónový index 

pozemku na základe radónového potenciálu oblasti (RP). Radónový potenciál možno 

vypočítať z nasledujúceho vzťahu: 

 
    

    

        
   (1) 

 

kde CA je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu meraná v hĺbke 0,8 m [kBq/m
3
] a k 

predstavuje plynopriepustnosť pôdy [m
2
], pričom tento prístup využíva plynopriepustnosť 

stanovenú jej priamym experimentálnym meraním. Na základe hodnôt RP je k nim priradený 

radónový index pozemku (nízky, stredný alebo vysoký) podľa uvedenej tabuľky (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Klasifikácia radónového indexu pozemku [10]. 

RP Radónový index 

(RI) 

RP   10 

10   RP   35 

35   RP 

Nízky 

Stredný 

Vysoký 

 

 Tretí prístup pre určovanie radónového potenciálu pôd navrhol Tanner [11]. Pre 

hodnotenie radónového rizika definoval tzv. radon availability number (RAN) podľa vzťahu: 

               (2) 

 

kde C∞ reprezentuje saturovanú hodnotu objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu 

[kBq/m
3
] a M je stredná migračná vzdialenosť radónu [m]. Na rozdiel od predchádzajúcich 

prístupov na určenie radónového potenciálu pôd však tento prístup neposkytuje žiadne 

odporúčanie pre ohraničenie nízkeho, stredného, resp. vysokého radónového rizika.  

 Posledný štvrtý prístup, ktorý sme v našej práci analyzovali  navrhol Slunga [12]. 

V tomto prípade je radónový potenciál (Rna) definovaný ako: 

                
          (3) 

 

kde Csb je saturovaná objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu [kBq/m
3
] a k je 

plynopriepustnosť pôdy [m
2
]. Na základe hodnôt radónového potenciálu Rna je definované 

radónové riziko podľa nasledujúcej tabuľky (Tab. 3). Uvedená klasifikácia rozlišuje štyri 

stupne radónového rizika.  

 

Tab. 3. Klasifikácia radónového rizika [12]. 

Rna Kategória radónového 

rizika 

Rna < 1 

1 < Rna < 

2 

2 < Rna < 

3 

3 < Rna 

Zanedbateľné 

Nízke 

Vysoké 

Veľmi vysoké 
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Z uvedeného opisu jednotlivých klasifikácií radónového potenciálu vyplýva, že 

najvyšší počet stupňov radónového rizika rozlišuje klasifikácia podľa Slungu [12]. Preto sme 

zvolili túto klasifikáciu ako referenčnú pre porovnávanie s ďalšími klasifikáciami. Avšak pre 

sledovanú oblasť podľa tejto klasifikácie boli rozlíšiteľné len dva stupne radónového rizika, 

a to zanedbateľné a nízke radónové riziko. Pritom v danej oblasti boli v minulosti zistené 

v domoch niektorých dedín vysoké objemové aktivity radónu až do 1000 Bq/m
3 

[13]. Z tohto 

dôvodu bola pôvodná Slungova klasifikácia preškálovaná a to tak, aby sa tieto oblasti 

zobrazili na mape ako oblasti s vysokým radónovým rizikom. Takto preškálovaná mapa 

radónového rizika vytvorená využitím programu Surfer 11 je zobrazená na obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1. Mapa radónového potenciálu určeného podľa Slungom navrhnutého vzťahu [12] 

s preškálovanou stupnicou. 

 

Z obrázku vidieť, že sa na mape zobrazilo niekoľko lokalít s vysokým radónovým 

rizikom, napr. okolie dedín Čifáre, Veľký Ďur, Dolný Pial a pod. Preškálovanie stupnice 

radónového rizika fyzikálne znamená, že už nižšie objemové aktivity radónu pri danej 

plynopriepustnosti predstavujú zvýšené radónové riziko. 

Ďalej sme porovnávali hodnoty radónového rizika vypočítané podľa jednotlivých 

prístupov s hodnotami Rna podľa Slungu [12]. Výsledky sú zobrazené na nasledujúcich troch 

grafoch. Graf 1 zobrazuje vzťah medzi hodnotami radónového potenciálu Rna navrhnutými 

Slungom [12] a hodnotami radónového indexu pozemku RI z diskrétnej klasifikácie (Tab. 1) 

navrhnutej Neznalom [10].         

 Závislosť medzi danými hodnotami vykazuje vysokú koreláciu (R
2
=0,99). Vyznačené 

body na grafe reprezentujú priemerné hodnoty radónového potenciálu Rna a horizontálne 

úsečky sú k nim prislúchajúce smerodajné odchýlky.  
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Graf 1 Vzťah medzi hodnotami radónového potenciálu Rna podľa Slungu [12] a hodnotami 

radónového indexu RI určeného podľa Neznala – Tab. 1 [10]. 

 

 Vzťah medzi hodnotami radónového potenciálu Rna [12] a hodnotami RP (Tab. 2) 

navrhnutými Neznalom [10] zobrazuje graf 2. Závislosť medzi nimi je exponenciálna 

a korelačný koeficient je vysoký (R
2
=0,98), pričom dva rozdielne trendy zobrazených 

závislostí na grafe 2 sú spôsobené skutočnosťou, že pôdy v záujmovej oblasti Mochoviec sú 

charakterizované dvoma úrovňami plynopriepustnosti („nízka“ a „stredná“).  

 
 

Graf 2 Vzťah medzi hodnotami radónového potenciálu Rna navrhnutými Slungom [12] a 

hodnotami radónového potenciálu RP navrhnutými Neznalom [10]. 

 

 Vysokú koreláciu vykazuje aj vzťah medzi hodnotami radónového potenciálu Rna [12] 

a hodnotami RAN navrhnutými Tannerom [11], čo možno vidieť na nasledujúcom grafe (graf 

3). Dva trendy exponenciálnych závislostí sú opäť spôsobené použitím dvoch 

plynopriepustností pre oblasť Mochoviec.  
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Graf 3 Vzťah medzi hodnotami radónového potenciálu Rna navrhnutými Slungom [10] a 

hodnotami radónového potenciálu RAN navrhnutými Tannerom [11]. 

 

Na základe uvedených grafov možno konštatovať, že medzi hodnotami radónového 

rizika určeného podľa jednotlivých prístupov existuje vysoká korelácia (graf 1-3). Z toho 

vyplýva, že pre efektívne vyhľadávanie lokalít so zvýšeným radónovým potenciálom (radon 

prone areas) nám postačí zvoliť si jeden z uvedených prístupov, vhodne v ňom preškálovať 

stupnicu radónového potenciálu, čím zabezpečíme zmenu distribúcie radónového rizika pre 

jednotlivé lokality, a tak dokážeme identifikovať oblasti so zvýšeným radónovým rizikom aj 

na miestach, kde sa pred tým nenachádzali (Obr. 1). Na takto ohodnotených lokalitách je 

potom možné prednostne vykonať experimentálne merania objemovej aktivity 
222

Rn v 

pobytových priestoroch. Na základe predikcie vyplývajúcej z obr. 1 boli vybraté dve dediny 

nachádzajúce sa v oblastiach so zvýšeným radónovým potenciálom – Dolný Pial a Veľký 

Ďur, kde boli vykonané experimentálne merania objemovej aktivity radónu v domoch. Do 

každého domu boli počas zimných mesiacov umiestnené 2 stopové detektory. Majiteľom 

domov boli tiež poskytnuté informácie o dôležitosti merania objemovej aktivity 
222

Rn v 

domoch, o umiestnení detektorov, ako aj dotazníky s otázkami týkajúcimi sa stavebného 

objektu. V nasledujúcej tabuľke (Tab. 4) sú zhrnuté výsledky meraní objemovej aktivity 

radónu (OAR) v domoch uvedených dedín. 

 

Tab. 4 Výsledky meraní objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch. 

Lokalita 
Veľký Ďur Dolný Pial 

všetky kontakt s podložím všetky kontakt s 

podložím 

Počet miestností 

Priemer OAR [Bq/m
3
] 

Medián 

MAX 

MIN 

nad 300 Bq/m
3 

75. percentil - OAR [Bq/m
3
] 

Priemer OAR [Bq/m
3
] - 4. kvartil  

24 

314 ± 184 

275 

720 

105 

46 % 

418 

563 ± 104  

16 

401 ± 160 

398 

720 

150 

68 % 

485 

622 ± 66 

40 

355 ± 275 

273 

1040 

80 

35% 

417 

730 ± 235 

32 

365 ± 269 

278 

1040 

80 

34 % 

387 

756 ± 254 
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V dedine Veľký Ďur bola nameraná maximálna hodnota objemovej aktivity 
222

Rn na 

úrovni 720 Bq/m
3
, v Dolnom Piali až 1040 Bq/m

3
.
 
Vo Veľkom Ďure bola v domoch v 

kontakte s podložím nameraná objemová aktivita 
222

Rn nad referenčnou úrovňou 300 Bq/m
3
 v 

68 % prípadov, v Dolnom Piali v 34 %. Výsledky merania OAR v domoch indikujú, že 

preškálované mapy radónového potenciálu môžu byť efektívnym nástrojom na vyhľadávanie 

oblastí s vysokými objemovými aktivitami 
222

Rn v pobytových priestoroch. 

 

ZÁVER A DISKUSIA         

 Tento príspevok sa zaoberá aktuálnou témou určovania radónového potenciálu pôd, 

pomocou ktorého je možné vyhľadávať lokality so zvýšeným radónovým rizikom. V 

súčasnosti existuje niekoľko oficiálne publikovaných prístupov pre určovanie radónového 

potenciálu podložia. V predloženej práci sú porovnané štyri takéto prístupy. Z analýz vyplýva, 

že hodnoty radónového potenciálu stanovené podľa jednotlivých prístupov sú vo vysokej 

vzájomnej korelácii. Avšak bolo ukázané, že oblasti so zvýšeným radónovým rizikom je 

možné identifikovať až po preškálovaní máp radónového potenciálu.  

V takýchto oblastiach boli následne vykonané aj experimentálne merania objemovej 

aktivity 
222

Rn v domoch. Výsledky meraní zároveň potvrdili, že preškálované mapy 

radónového potenciálu môžu slúžiť ako účinný nástroj pre identifikáciu oblastí so zvýšenými 

objemovými aktivitami 
222

Rn vnútri pobytových priestorov, tzv. „radon prone areas“.   
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present results from radon screening in dwellings in Slovakia, 

which was carried out in 1992 – 2016. Two CR-39 detectors were placed in each dwelling 

together with the instructions and a questionnaire for the characteristics of the monitored 

object. In 4654 monitored dwellings were estimated Radon Concentration with an average 

value of 176.1 Bq.m
-3

. More than 16 % of dwellings exceeded the new recommended 

reference value of 300 Bq.m
-3

. At the end of the paper, new dose coefficients for radon 

recommended by ICRP 65, 115 and 137 will be presented. Estimated average effective doses 

from radon exposure for Slovak population are 3.1 mSv/rok, 6.7 mSv/rok and 7.7 mSv/rok 

based on ICRP 65, 115 and 137, respectively. Additionally, average effective doses from 

radon exposure are presented computed for the Slovak regions and districts. 

 

Keywords 
 radon,  radon concentration,  effective dose, lung cancer risk, dose coeficient 

 

ÚVOD 

 Ionizujúce žiarenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, pretože na jednej strane 

je prírodnou súčasťou životného prostredia,  na druhej strane je dôsledkom ľudskej činnosti 

(uvedomelé využívanie zdrojov ionizujúceho žiarenia medicíne, hospodárstve, vede, 

školstve...). Má teda spoločenský prínos, ale predstavuje aj možnú zdravotnú ujmu. Účinky 

ionizujúceho žiarenia sleduje UNSCEAR (Vedecký výbor pre účinky ionizujúceho žiarenia) 

a pravidelne uverejňuje informácie o stave ožiarenia obyvateľstva z rôznych zdrojov 

ionizujúceho žiarenia. Podľa správy z roku 2008 1, prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia sa 

na celkovej expozícii obyvateľstva podieľali viac ako 75 %.  Prírodné zdroje žiarenia 

pochádzajú z mimozemských zdrojov (kozmické žiarenie, ktorého intenzita narastá 

s nadmorskou výškou) a rádionuklidov rozptýlených v zemskej kôre (terestriálne žiarenie, 

ktorého príspevok k expozícií je daný geologickou stavbou a štruktúrou danej oblasti). 

Podľa  správy z roku 2010 2 príspevok od kozmického žiarenia k efektívnej dávke 

obyvateľstva  je 0,39 mSv,  z externého terestriálneho žiarenia  0,48 mSv, z vnútorného 

ožiarenia ingesciou 0,29 mSv a z inhalácie radónu 1,26 mSv.  

Radón je rádioaktívny plyn bez vône, chuti a zápachu, ktorý je dcérskym produktom 

premeny 
226

Ra z uránovej (
238

U) premenovej rady. Jeho objemová aktivita v pôdnom vzduchu 

a vo vodách teda závisí od obsahu uránu nachádzajúceho sa primárne v horninovom prostredí, 

teda v zemskej kôre.  Jeho aktivita vo voľnom ovzduší je v dôsledku riedenia pomerne nízka 

(v krajinách EU (10-39) Bq.m
-3

), v uzavretých priestoroch však prichádza k jeho hromadeniu, 

takže sú bežné vysoké koncentrácie. Fatálne zdravotné účinky expozície radónu boli prvý krát 

zaznamenané v 16. storočí u baníkov v strieborných baniach v strednej Európe, ktorí 

vykazovali prejavy vážneho pľúcneho ochorenia, ktoré v druhej polovici 19. storočia boli 
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identifikované ako rakovina pľúc. Následné epidemiologické štúdie potvrdili významnú 

závislosť medzi rizikom vzniku rakoviny pľúc a koncentráciou radónu v pobytových 

priestoroch, čo viedlo k základnému predpokladu  lineárneho nárastu rizika vzniku rakoviny o 

16% na 100 Bq.m
-3

.  Radón v pobytových priestoroch EU spôsobí cca 9% všetkých úmrtí na 

rakovinu pľúc a cca 2% všetkých úmrtí na nádorové ochorenia. V absolútnych číslach to 

znamená, že  cca 20 000 ľudí v Európe zomrie ročne na rakovinu pľúc. Preto ho aj Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) klasifikovala ako karcinogén typu 1A. Novšie 

epidemiologické štúdie preukázali aj kauzálnosť expozície radónu s chorobami cievneho a 

tráviaceho ústrojenstva, čo viedlo EC, ICRP, UNSCEAR, WHO k revízii koeficientov 

zdravotnej ujmy  pre populáciu a odhadu radiačnej záťaže priemerného obyvateľa, novým 

požiadavkám  na zvýšenie ochrany obyvateľstva, novú legislatívu a zavádzanie radónových 

programov, v ktorých informovanosť obyvateľstva patrí medzi priority 3, 4, 5, 6, 7. 

V príspevku sú prezentované výsledky skríningov ekvivalentnej objemovej aktivity 

radónu v pobytových priestoroch SR v rokoch 1992 až 2004 8 a objemovej aktivity radónu 

v rokoch 2014 – 2016 9. V závere, na základe výsledkov skríningu OAR v pobytových 

priestoroch SR a na základe platných, nových navrhovaných a odporúčaných koeficientov 

zdravotného rizika 10, 11, 12 je uvedený odhad efektívnej dávky obyvateľstva 

v jednotlivých krajoch a okresoch Slovenska.  

 

METODIKA PRÁCE 

Vzhľadom na skutočnosť, že koncentrácia radónu vo všeobecnosti vykazuje výrazné 

denné a sezónne variácie, pre skríning koncentrácie radónu v pobytových objektoch bola 

použitá integrálna metóda detektorov stôp v pevnej fáze (DSPF) typu polyméru CR-39, 

umiestnených v difúznych komôrkach s filtračnou membránou. Pre každý pobytový objekt 

boli pridelené 2 ks detektorov, spolu s návodom na umiestnenie, s dotazníkom pre 

charakteristiku sledovaného objektu a pre popis meranej miestnosti. Po expozícii 

v pobytových priestoroch (cca 3 mesiace) boli DSPF spracované pre vyhodnotenie 

chemickým predleptaním a následne elektorochemickým leptaním. Vyleptané detektory boli 

vyhodnocované pomocou obrazového analyzátora QUANTIMET a stanovená hustota stôp. 

Pomocou koeficientu účinnosti a nameranej hustoty stôp bola stanovená EOAR, resp. 

OAR v miestnosti. Koeficient účinnosti bol vypočítaný z kalibračnej krivky stanovenej pre 

každú sadu použitých platní na základe náhodného výberu DSPF (cca 20 detektorov/platňa), 

ktoré boli exponované v kalibračnom zariadení EISPP. Pri výpočte aktivity bola robená 

korekcia na pozadie príslušnej platne DSPF. Aritmetickým priemerom aktivity 

v monitorovaných miestnostiach bola následne stanovená EOAR, resp. OAR pre daný 

pobytový objekt. Pre všetky použité postupy spracovania, vyhodnocovania exponovaných 

detektorov, stanovenia kalibračných koeficientov a korekcií bola odhadnutá neistota 

stanovenia do 20%.  

Pri hodnotení  radónovej situácie v sledovanom súbore pobytových objektov bol 

zohľadňovaný typ stavby (rodinný dom, viacbytový dom, charakter stavby (podpivničená, 

nepodpivničnená), typ pobytového priestoru (obývačka, spálňa, detská izba, kuchyňa, 

pivnica...). Pre možnosť porovnania a zhodnotenia radónovej situácie v pobytových 

priestoroch SR  na základe jednotlivých skríningov, nameraná EOAR bola prepočítaná na 

OAR použitím faktora rovnováhy F = 0,4.  

Pre odhad radiačnej záťaže obyvateľa SR, ako aj  v jednotlivých krajoch a okresoch 

boli použité výsledky radónových skríningov realizovaných v rokoch 1992 až 2016 

v pobytových priestoroch a pôvodné, navrhované a odporúčané koeficienty rizika získania 

rakoviny z expozície radónom, konverzné koeficienty pre výpočet efektívnej dávky 

z expozície radónom a zásahové úrovne pre efektívnu dávku, ktoré  sú uvedené v tabuľkách 

č.1. a č.2 10 - 12. 
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Tab.1 Koeficienty rizika získania rakoviny a konverzné koeficienty pre výpočet efektívnej 

dávky z expozície radónom. 
 Koeficient rizika Konverzný koeficient 

WLM
-1

 (Bq.h.m
-3

)
-1 

* mSv na WLM nSv na Bq.h.m
-3 

* 

 ICRP 65 (predchádzajúca) 2.8 x 10
-4

 4.0 x 10
-10

 4.0 6.0 

 ICRP 115 (navrhovaná) 5.0 x 10
-4

 8.0 x 10
-10

 9,0 14,0 

 ICRP 137 (odporúčana) 5.0 x 10
-4

 8.0 x 10
-10

 10.0 16.0 

      *EOAR 

 

 

Tab.2 Zásahové úrovne pre efektívnu dávku. 

 
OAR 

[Bq.m
-3

] 

Ročná expozícia 

[WLM] 

Efektívna dávka 

[mSv/rok] 

 ICRP 65 (predchádzajúca) 
200 0.88 3.5 

600 2.64 10.5 

ICRP 115 (navrhovaná) 
100 0.44 4.4 

300 1.32 13.2 

 ICRP 137 (odporúčana) 

  

100 0.44 4.4 

300 1.32 13.2 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Skríningu objemovej aktivity v rokoch 1962 až 2016 sa zúčastnilo približne 5 000 

majiteľov pobytových priestorov, pričom 5,1 % detektorov sa nevrátilo, resp. bolo 

poškodených. Frekvencia stanovených hodnôt OAR v pobytových priestoroch SR je uvedená 

na obrázku č.1. a v tabuľke č.3 je uvedené štatistické spracovanie nameraných hodnôt.  

 

 
Obr.1. Frekvencia stanovených hodnôt OAR nameraných v rokoch 1992 – 2016. 
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Tab.3 Štatistické parametre nameraného súboru. 
Počet pob. priestorov 4654 

max OAR [Bq.m
-3

] 3395.8 

min OAR [Bq.m
-3

] 1.1 

Avg OAR [Bq.m
-3

] 176.1 

StDev OAR [Bq.m
-3

] 241.9 

Medián [Bq.m
-3

] 93.3 

Geometrický priemer (GP) [Bq.m
-3

] 90.7 

StDev GP [Bq.m
-3

] 3.3 

Počet nad 200 Bq.m
-3

  1248   (26.8%) 

Počet nad 400 Bq.m
-3

  515    (11.1%) 

Počet nad 300 Bq.m
-3

  750    (16.1%)      

 

 

V tabuľke č. 4 je uvedvená štatistika nameraných údajov pre jednotlivé okresy SR 

s uvedením percenta objektov, ktoré prekračujú smernú hodnotu OAR pre nápravné opatrenie 

platnú do 1.03.2018, resp. referenčnú úroveň OAR pre nápravné opatrenia platnú od 

1.03.2018 a na obrázku č.2. je uvedená priemerná OAR v jednotlivých krajoch SR Na 

obrázku č.3 je uvedený medián OAR pre miestnosti, resp. objekty, medián OAR v závislosti 

od typu miestnosti pre vybrané mestá SR. Na obrázku č. 4 je uvedená OAR v závislosti od 

typu objektu (rodinný/viacbytový) a od podpivničenia. 

 
 

Tab. 4 Priemerná, maximálna, minimálna OAR v jednotlivých krajoch SR a percento 

objektov, ktoré prekračujú smerné/referenčné úrovne pre nápravné opatrenia. 

Kraj 

Počet 

priestoro

v 

OAR [Bq.m
-3

] 
>400 Bq.m

-

3
 

>300 Bq.m
-

3
 

Avg StDev Min Max % % 

Bratislavský kraj 770 97.9 216.5 4.8 3395.8 3,9 6,0 

Trnavský kraj 392 130.4 169.4 4.2 1333.9 5,9 9,7 

Trenčianský kraj 468 162.2 235.1 3.6 2065.1 9,4 14,5 

Nitrianský kraj 487 185.3 229.5 4.3 1354.2 12,1 17,5 

Žilinský kraj 455 189.9 215.7 1.1 2419.3 13,0 18,0 

Banskobystrický kraj 850 200.0 228.7 5.0 2229.6 10,6 17,3 

Prešovský kraj 372 148.1 253.2 6.0 2609.4 7,8 11,6 

Košický kraj 860 250.6 291.4 2.6 2031.2 21,0 28,0 

Slovensko 4654 176.1 241.9 1.1 3395.8 11,1 16,1 

 

 
Obr.2 Priemerná OAR v jednotlivých krajoch SR. 

 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

182 

 

 

 

     
 

         Obr. 3 Medián OAR v závislosti od typu miestnosti a  miestnosti a objekte.  

 

 

 
 

Obr. 4 OAR radónu v závislosti od typu objektu a podpivničenia. 

 

 

 Na obrázku č. 5 je uvedený odhad efektívnej dávky obyvateľstva v  jednotlivých 

okresoch a odhad radiačnej záťaže obyvateľa SR podľa platných, navrhovaných 

a odporúčaných konverzných koeficientov. Na obrázku č. 6 je potom uvedená mapa radiačnej 

záťaže obyvateľstva v jednotlivých okresoch SR. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 5 Efektívna obyvateľstva podľa platných, navrhovaných a odporúčaných 

konverzných koeficientov v jednotlivých krajoch SR. 
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Obr.6 Efektívna dávka obyvateľstva SR podľa okresov. 

 

ZÁVER 

Priemerná hodnota OAR v pobytovom fonde SR je na úrovni 172,9 Bq.m
-3

. Priemerná 

váhovaná OAR podľa počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch je 161 Bq.m
-3

.  Z krajín EU 

najvyššie hodnoty OAR v pobytových priestoroch uvádza ČR (140 Bq.m
-3

), Luxembursko 

(115 Bq.m
-3

) a Švédsko (108 Bq.m
-3

). Najnižšie koncentrácie OAR v pobytových priestoroch 

uvádzajú  Cyprus (19 Bq.m
-3

), a Bulharsko ( 22 Bq.m
-3

) 13. Treba však upozorniť, že pre 

porovnanie s ostatnými krajinami EU, Slovensko nespĺňa kritériá v percentách 

monitorovaných objektov bytového fondu a doteraz uskutočnený skríning bol zameraný 

hlavne na územia so stredným a vysokým radónovým rizikom, takže môže byť 

konzervatívny. Faktom ale zostáva, že podľa geologických máp SR, cca 3/4 nášho územia leží 

v druhej a tretej kategórii radónového rizika, preto skríning v pobytových objektoch, ale aj 

pracovných, školských a predškolských zariadení je veľmi dôležitý. Je potrebné aktualizovať 

národný havarijný program, ktorý je vyžadovaný direktívou EU a novou legislatívou SR 3, 

4, 5 a presnejšie identifikovať oblasti so stredným a vysokým radónovým rizikom. Veľmi 

perspektívnou možnosťou  ochrany obyvateľstva  je zavedenie povinnosti deklarácie 

radónového rizika pozemku pri stavebnom povolení a spracovať katalóg sanačných 

a nápravných opatrení pre už postavené pobytové priestory s vysokou OAR. Úroveň vnímania 

rizika radónu je na Slovensku bohužiaľ veľmi nízka, preto pre ochranu obyvateľstva pred 

expozíciou radónom a možným zdravotným poškodením je veľmi dôležitá jeho 

informovanosť a to na všetkých úrovniach (až po obce) a zabezpečenie vzdelávacích akcií 

letákov, brožúr... 14. 
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ABSTRACT 

Radon is an inert gas that has no color, odor or taste. Radon gas disintegrates into radioactive 

particles that can become trapped in the lungs after inhaling it. Radon as a daughter product of 
226

Ra occurs in rocks. Groundwater flowing through the mountains formed by radon-rich 

rocks is enriched by this gas, resulting in increased radon volumetric activity.  

Pursuant to Act 87/2018, the Public Health Authority of the Slovak Republic carries out radon 

monitoring in drinking water. Monitoring shall be ongoing and continuous and sampling 

points shall be selected in places or buildings where water flows from taps normally and is 

used for human consumption.  

Decree of the Ministry of Health No. 100/2018 lays down details to limit exposure to drinking 

water. It also lays down details on quality control of this water, on remedial measures after the 

drinking water indicator value is exceeded, on drinking water quality criteria and on the 

designation of drinking water monitoring points. 

 

Keywords: radon, monitoring, drinking water, determination 

 

ÚVOD 

Žiarenie je prirodzenou súčasťou prostredia, v ktorom žijeme. Všetci ľudia sú 

vystavení prírodným rádionuklidom v pôde, vode, vzduchu a potrave. Najväčšia časť tejto 

expozície pochádza z rádioaktívneho plynu – radónu [1]. 

Radón je prírodný bezfarebný rádioaktívny plyn bez chuti a bez zápachu, ktorý sa 

prirodzene vyskytuje ako dcérsky produkt premeny uránu 
238

U v horninách, pôde a vode, 

takže je prakticky prítomný všade na Zemi [2]. 
238

U sa pomaly rozpadá na produkty ako je 

rádium 
226

Ra, ktoré sa ďalej rozpadá na 
222

Rn (obr. č. 1). Časť 
222

Rn sa dostáva na povrch 

pôdy, odkiaľ preniká do ovzdušia a ďalšia časť 
222

Rn zotrváva pod povrchom pôdy a preniká 

do podzemných vôd [3]. 

 
Obr. 1 Uránový premenový rad [4]. 
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Podzemné vody, ktoré pretekajú pohoriami tvorenými uránovými rudami, fosfátovými 

horninami, vyvretými a metamorfovanými horninami (žula, rula, bridlica) a v menšej miere aj 

bežnými horninami (vápenec), sa obohacujú o radón, čo má za následok zvýšenú objemovú 

aktivitu radónu (ďalej ,,OAR“). Následne tieto vody vyvierajú vo forme prameňov  

na povrchu. Na Slovensku môžeme pozorovať zvýšenú hodnotu OAR najmä v pohoriach 

Malé Karpaty, Malá Fatra, Javorníky, Slovenské Rudohorie, Pieniny, Levočské vrchy 

a Slanské vrchy (obr. č. 2). Výskyt práve týchto izotopov 
226

Ra a 
222

Rn uránovej série vo vode 

môže predstavovať vážne zdravotné riziko [3]. 

 
Obr. 2 Geofyzikálna mapa prírodnej aktivity [5]. 

 

Koncentrácia radónu vo vonkajšom prostredí závisí od podložia a meteorologických 

parametrov [6]. Vo vnútornom prostredí sa radón, ktorý pochádza priamo z pôdy, ktorá je  

v kontakte s pivnicou alebo nad ňou, alebo pod ňou, môže značne akumulovať a hromadiť. 

Taktiež radón nachádzajúci sa vo vode používanej v domácnosti sa v dôsledku jeho nízkej 

rozpustnosti ľahko uvoľňuje a prispieva tak k celkovej koncentrácii radónu prenášaného 

vnútorným prostredím [1]. Stanovenie radónu je preto vykonávané v pitných vodách, 

prírodných minerálnych vodách a pramenitých vodách. 
222

Rn a jeho produkty rozpadu 
218

Po a 
214

Po emitujú žiarenie vo forme alfa častíc.  

Po ingescii alebo inhalácii môžu spôsobiť poškodenie telesných tkanív a orgánov. Pretože alfa 

častice sú ťažké a majú nízku prenikavosť, nemôžu preniknúť cez oblečenie alebo pokožku 

[3]. Expozícia radónom a jeho produktmi rozpadu môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku  

rakoviny. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je radón zaradený do karcinogénov 

kategórie 1 a druhou najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pľúc [7]. Ingescia radónu môže 

prispieť k vysokému výskytu rakoviny v iných orgánoch, najmä v žalúdku. Podľa správy 

Americkej agentúry na ochranu životného prostredia sa odhaduje, že radón v pitnej vode 

ročne spôsobuje približne 168 úmrtí na rakovinu: 89% na rakovinu pľúc spôsobenú inhaláciou 

radónu rozpusteného a uvoľňovaného z vody a 11% na rakovinu žalúdka spôsobenú ingesciou 

vody obsahujúcej radón [8].  
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METODIKA PRÁCE 

  Radón sa vo vode stanovuje niekoľkými metódami: 

 emanometrické stanovenie prevedením 
222

Rn do scintilačnej komory, 

 stanovenie objemovej aktivity 
222

Rn kvapalinovou scintilačnou metódou [9], 

 stanovenie 
222

Rn s využitím detekcie žiarenia gama s použitím studnicového 

scintilačného detektora so scintilátorom NaI(Tl). 

 V laboratóriách rádiochémie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

(ďalej len „úrad“) sa na stanovenie 
222

Rn používa kvapalinová scintilačná metóda. 

 Kvapalinová scintilačná spektrometria je analytická metóda, ktorá určuje aktivitu 

rádionuklidov z intenzity svetelných fotónov emitovaných kvapalným scintilátorom. 

Scintilačný proces vyžaduje konverziu energie jadrovej premeny na svetlo [10]. 

 Vzorka vody sa odoberá podľa STN EN ISO 5667-5. Odberová nádoba (sklenená 

odberová nádoba so zábrusom a s vhodným objemom) sa naplní vzorkou vody až po okraj, 

aby v nádobe neboli vzduchové bubliny. Ihneď po naplnení sa nádoba uzavrie. Zaznamená sa 

dátum a čas odberu. Stanovenie vzorky sa musí vykonať najneskôr do 48 hodín od odberu 

[11].  

 Pracovný postup sa vykonáva v súlade s STN 75 7615 – Kvalita vody. Rádiochemické 

ukazovatele. Stanovenie radónu 222. Výsledok stanovenia objemovej aktivity 
222

Rn sa 

vyjadruje v Bq.l
-1

.  

 Princípom metódy je meranie počtu impulzov pomocou scintilačného meracieho 

zariadenia (Tri-Carb 2900TR – kvapalinový scintilačný spektrometer s automatickým 

podávačom vzoriek), kde sa vo vialke zmieša vzorka vody s kvapalným scintilátorom (Opti-

Fluor O).Vzorka sa uchová v tme a po dosiahnutí rádioaktívnej rovnováhy 
222

Rn s jeho krátko 

žijúcimi produktmi premeny sa meria počet impulzov. Pozadie sa stanovuje destilovanou 

vodou. Na kalibráciu sa použije kalibračný roztok 
226

Ra. Po stanovení sa s obsahom vialky 

manipuluje ako s toxickým materiálom [10]. 

Pri rádioaktívnej premene vznikajúca alfa alebo beta častica sa pohybuje v koktaile. 

Pritom naráža do molekúl koktailu a jej kinetická energia sa prenesie vo forme tepla, ionizácie 

a excitácie. Časť energie je absorbovaná rozpúšťadlom, ktorého elektróny prejdú  

do vzbudeného stavu. Túto prebytočnú energiu elektróny vyžiaria ako ultrafialové (UV) 

žiarenie, odovzdajú medzi sebou, alebo ju odovzdajú molekulám aktivátora, prípadne fluóru, 

a vrátia sa späť do pôvodného stavu. Elektróny aktivátora sú tak excitované a pri prechode 

naspäť do základného stavu vyžarujú fotóny UV žiarenia. UV žiarenie je absorbované 

fluórom alebo iným posúvačom fázy. Tieto sú dočasne excitované, kým nevyžiaria energiu  

vo forme fotónov z oblasti viditeľného spektra svetelného žiarenia [12]. 

 Pri kvapalinovej scintilácii je ako scintilačný materiál použitý roztok, ktorý sa skladá 

z dvoch, prípadne troch zložiek. Základom je rozpúšťadlo, do ktorého sa pridá aktivátor.  

Do takéhoto scintilačného „koktailu“ pridávame vzorku, najlepšie v kvapalnom skupenstve, 

aby bola zabezpečená homogenita roztoku. Homogenita je veľmi dôležitá pre správne 

rozlíšenie impulzov od alfa a beta častíc. Rozlíšenia alfa premien od beta je nevyhnutné, 

pretože výťažnosť konverzie energie na svetlo z alfa častíc je približne desaťkrát nižšia ako 

v prípade beta premien, čo spôsobuje posun alfa spektier do oblasti beta spektra [12]. 

Úrad vykonáva monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa v súlade 

s monitorovacím plánom. Kontrola a hodnotenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej 

vody sa vykonáva v súlade s podrobnosťami uvedenými vo vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. 

z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody 

a z pramenitej vody (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 100/2018 Z. z.“). 

 Základné rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody a ich indikačné hodnoty sú 

uvedené v tabuľke č. 1. 
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Zároveň sú vo vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z.z. uvedené podrobnosti  

na obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody, o kontrole kvality tejto vody, o nápravných 

opatreniach po prekročení indikačnej hodnoty pitnej vody, o kritériách kvality pitnej vody 

a o určení monitorovacích miest pitnej vody. 

 

Tab. 1 Indikačné hodnoty základných rádiologických ukazovateľov [13]. 

Poradové 

číslo Ukazovateľ Symbol 
Indikačná 

hodnota 
Jednotka 

 
1 

Celková objemová aktivita 

alfa 
avcα 0,1 Bq.l

-1
 

2 
Celková objemová aktivita 

beta 
avcβ 0,5 Bq.l

-1
 

3 Objemová aktivita Rn-222 av222Rn 100 Bq.l
-1

 

 

Ak priemerná OAR z dvoch stanovení prekračuje indikačnú hodnotu (ďalej len „IH“) 

pokračuje sa v stanovení podľa postupu uvedeného v tabuľke č.2 [13]. 

 

Tab. 2 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických 

ukazovateľov kvality pitnej vody [12]. 

 
(1) Pokračovanie vo vykonávaní analýz vzoriek pitnej vody podľa bodu 3.2. uvedeného v 

prílohe č.3  vyhláška č. 100/2018 Z.z. [13]. 

(3) Vyradenie vodného zdroja zo zásobovania pitnou vodou alebo technologická úprava  

na odstránenie radónu alebo Ra-226 alebo iných rádionuklidov; berie sa do úvahy aj 

stanovenie ostatných rádiologických ukazovateľov a neprekročenie IH pre indikačnú dávku 

ID. [13]. 

 

VÝSLEDKY A ZÁVER 

 V texte uvádzame postup stanovenia OAR v pitných vodách v Slovenskej republike. 

Pre ilustráciu sme vybrali dve vzorky z odberov – lokality Sihoť a Jelka v období 2007  

až 2018. Odber vzoriek v lokalite Sihoť vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci úradu 

v intervale jedenkrát za mesiac a v lokalite Jelka jedenkrát za tri mesiace.  

 Stanovenie OAR sa na úrade vykonáva pomocou kvapalinovej scintilačnej metódy 

pomocou kvapalinového scintilačného spektrometra Tri-Carb 2900TR. 
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 Kvapalinová scintilačná spektrometria je v súčasnosti najcitlivejšou univerzálnou 

a široko používanou meracou technikou na stanovenie obsahu rádioaktivity vo vzorke. Táto 

meracia technika je aplikovateľná na všetky formy rádioaktívneho žiarenia (alfa a beta 

častice, gama žiarenie) [12]. 

 Výsledky stanovenia OAR sú zobrazené v grafe. Hodnota OAR pre uvedený rok 

a lokalitu je priemernou hodnotou OAR v priebehu sledovaného obdobia. 

 

 
 

Graf  – Monitoring OAR v uvedených lokalitách; os x zobrazuje rok, v ktorom bola 

nameraná priemerná hodnota OAR; os y zobrazuje OAR v jednotkách Bq.l
-1

; modrou farbou 

je vyznačená hodnota pre lokalitu Sihoť a červenou pre lokalitu Jelka. 

 

 Výsledky, ktoré sú uvedené v grafickej forme, boli zistené pre oblasť Sihoť v rozsahu 

hodnôt od 4,62 Bq.l
-1

 po 7,39 Bq.l
-1 

a pre oblasť Jelka v rozsahu hodnôt od 5,25 Bq.l
-1

 

po 7,55 Bq.l
-1

. Hodnoty OAR boli použité z Výročných správ o činnosti Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky za obdobie 2007 až 2018 [14]. Na základe výsledkov 

nameraných hodnôt OAR z monitoringu v pitných vodách v uvedených lokalitách môžeme 

konštatovať, že pre obyvateľov, ktorí konzumujú túto pitnú vodu, nepredstavuje zdravotné 

riziko. 
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ABSTRACT 

Radiation protection in Slovak Republic is modified in Act No 87/2018 Coll. of Laws on 

radiation protection and on change and amendment of some acts. The objective of the act is 

the synchronization of legislation of Slovak Republic with the standard of European region in 

radiation protection. The obligations for distributor of drinking water and requirements for 

laboratories which determine radiological indicators in drinking water are provided in § 136 

of Act No 87/2018 Coll. of Laws. The details on quality control of water, determination of 

radiological indicators in waters, corrective measures after exceeding the indication value in 

waters, quality criteria of water and on selection of monitoring sites of drinking water are 

modified in Ministry of Health of the Slovak Republic edict no 100/2018 Coll. of Laws on 

restriction of population radiation from drinking water, natural mineral water and spring 

water. 

 
Keywords: Radiation protection, law, regulation, water, drinking water quality, mineral water, 

radiological indicator, indication value, limit value, indication dose, corrective measures. 

 

 Voda je neoddeliteľnou súčasťou života od vzniku všetkého živého aj neživého na 

Zemi. Vyviera z rôznych hĺbok Zeme a prechodom na povrch zachytáva rôzne minerálne 

látky a voľné plyny. Už od nepamäti ľudia poznali silu vody, jej pozitíva a jej negatíva. Na 

základe informácií zaznamenaných v kronikách vieme, že v minulosti často vznikali epidémie 

zo znečistenej vody. Kvalita zdravia ľudí patrí medzi základné priority zdravého a kvalitného 

života každého jedinca. Dôležitou súčasťou pre zdravý priebeh života každého jedinca je 

pitná voda. Pitná voda musí spĺňať požiadavky a je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne 

mikroorganizmy, parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách 

predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením 

a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu [1]. 

 Zdrojom pitnej vody v Slovenskej republike sú podzemné vody a povrchové vody. 

Najkvalitnejším zdrojom pitnej vody je podzemná voda, ktorá je menej vystavená negatívnym 

vplyvom znečistenia ako povrchová voda. Podzemná voda tvorí 82,2 % zdrojov pitnej vody 

a povrchová voda 17,8 %  zdrojov pitnej vody v Slovenskej republike [2]. V podzemných 

vodách je vyšší obsah prírodných rádionuklidov ako v povrchových vodách v dôsledku 

dlhodobého kontaktu s geologickým podložím. Obsah prírodných rádionuklidov v podzemnej 

vode sa mení v závislosti od zloženia geologického podložia a poveternostných podmienok.  

Prírodná rádioaktivita vôd sa vytvára v dôsledku jej interakcie s litosférou a atmosférou. 

Rádioaktivitu vody ovplyvňuje aj prítomnosť živých organizmov, ktoré zachytávajú 

rádionuklidy prítomné vo vode. Tento proces môže prebiehať aj v opačnom smere – 

rozkladom biomasy sa rádioaktívne látky dostávajú znova do vody.  

 Prírodná rádioaktivita vôd je daná obsahom rozpustených pevných a plynných 

prírodných rádioaktívnych látok. Hlavnými prírodnými rádionuklidmi, ktoré prechádzajú do 

vôd z horninového prostredia, sú 
40

K, 
238

U, 
234

U,  
232

Th, 
226

Ra a 
222

Rn. Z týchto rádionuklidov 
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sú vo vode najviac zastúpené rádionuklidy premenového radu uránu: zmes 
238

U a 
234

U 

označovaná ako Unat, 
226

Ra a 
222

Rn. Umelá rádioaktivita vôd je spôsobená najmä 

rádionuklidmi, ktoré vznikajú pri činnosti pôsobením človeka. Podiel umelej rádioaktivity 

pripadajúcej na odpady z vedeckých a lekárskych inštitúcií je zanedbateľný. Umelé 

rádionuklidy, ktoré sa môžu dostať do vody sú 
90

Sr, 
90

Y, 
131

I, 
137

Cs, 
134

Cs, 
60

Co, 
51

Cr, 
54

Mn, 
3
H, 

14
C. 

 Rádioaktívna kontaminácia hydrosféry vplýva na organizmus ľudí i živočíchov 

vnútorne i zvonka. Vonkajší vplyv vo všeobecnosti môžeme zanedbať v porovnaní 

s vnútorným vplyvom, kedy napr. aktivita vody priamo v organizme vodných živočíchov 

môže zapríčiniť zhubné vplyvy. Významnú časť rádioaktívnej kontaminácie hydrosféry tvorí 

trícium, ktoré v rozhodujúcej miere pochádza z jadrových výbuchov a činnosti jadrových 

zariadení.  

 Rádioaktívne látky sa do ľudského organizmu môžu dostať ingesciou alebo 

inhaláciou. Kvalita vody, ktorá je určená na ľudskú spotrebu je dôležitá pre ľudské zdravie. 

Na hodnotenie kvality pitnej vody sú pre rádiologické ukazovatele stanovené indikačné 

hodnoty, medzné hodnoty a indikačná dávka. 

 Európska komisia vydala smernicu Rady 2013/51/Euratom, ktorou sa ustanovujú 

požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo 

vode určenej na ľudskú spotrebu. Uvedená smernica Rady 2013/51/Euratom je 

implementovaná do právnych predpisov Slovenskej republiky. Požiadavky na kvalitu 

rádiologických ukazovateľov v pitných vodách sú ustanovené v zákone č. 87/2018 Z. z. 

o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. 

z.“)  a podrobnosti sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia 

obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody (ďalej len 

„vyhláška MZ SR č. 100/2018 Z. z.“). 

 V zákone č. 87/2018 Z. z. sú ustanovené povinnosti pre dodávateľa pitnej vody 

a požiadavky na laboratórium, ktoré stanovuje rádiologické ukazovatele v pitnej vode. Vo 

vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. z. sú uvedené podrobnosti o kontrole kvality vody určenej na 

ľudskú spotrebu, o stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, prírodnej 

minerálnej vody, pramenitej vody a vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá, o 

nápravných opatreniach po prekročení indikačnej hodnoty kvality pitnej vody, prírodnej 

minerálnej vody, pramenitej vody a vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá, o kritériách 

kvality pitnej vody, prírodnej minerálnej vody, pramenitej vody a vody vhodnej na prípravu 

stravy pre dojčatá, a o určovaní monitorovacích miest pitnej vody. 

 

 Podľa § 136 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. je dodávateľ pitnej vody v oblasti radiačnej 

ochrany povinný  

 zabezpečiť monitorovanie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade 

s podrobnosťami vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z.,  

 oznámiť bezodkladne príslušnému regionálnemu úradu prekročenie indikačnej hodnoty 

rádiologického ukazovateľa pitnej vody alebo medznej hodnoty rádiologického 

ukazovateľa kvality pitnej vody,  

 vykonať do šiestich mesiacov opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole 

rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody zistilo prekročenie indikačnej hodnoty, 

 zabezpečiť nápravné opatrenia v súlade s s prílohou č. 3 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. 

z., ak pitná voda obsahuje viac rádionuklidov a súčet podielov objemových aktivít 

jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú 

prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,  
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 bezodkladne informovať príslušný regionálny úrad a dotknutých obyvateľov o riziku, 

ktoré vyplýva z prekročenia rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody a 

o výsledkoch nápravných opatrení informovať, 

 predložiť písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe výsledky 

monitorovania za kalendárny rok úradu a príslušnému regionálnemu úradu do konca 

marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

 Zároveň podľa § 136 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. dodávateľ pitnej vody môže 

požiadať príslušný regionálny úrad v oblasti radiačnej ochrany o výnimku na  

 zníženie rozsahu kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody alebo 

početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, 

 používanie pitnej vody, ktorá prekračuje indikačnú dávku kvality pitnej vody alebo 

medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody. 

 Podľa § 136 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. výnimku na používanie pitnej vody môže 

príslušný regionálny úrad v oblasti radiačnej ochrany povoliť najviac na tri roky, ak 

zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie obyvateľov. 

Pred uplynutím platnosti výnimky sa vykoná kontrola na preukázanie zlepšenia kvality pitnej 

vody [3]. 

 Podľa § 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. na stanovenie  hodnôt 

rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, pramenitej vody a prírodnej minerálnej 

vody je potrebná registrácia. Zároveň fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, 

ktorá vykonáva odber a stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, musí 

byť akreditovaná [3]. 

 

 Vo vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. z. sú uvedené podrobnosti na  

 kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,  

 početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality 

pitnej vody (tabuľka č. 1).   

 

Tab. 1 Početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov. 
Počet zásobovaných 

obyvateľov  

Objem dodávanej alebo 

používanej pitnej vody (m
3
.d

-1
) 

Počet odberov vzoriek pitnej vody za rok 

Úplná analýza 

< 50 < 10 1 za 10 rokov 

≥ 50 ≤ 100 ≥ 10 ≤ 20 1 za 5 rokov 

> 100 ≤ 500 > 20 ≤ 100 1 za 2 roky 

> 500 ≤ 5 000 > 100 ≤ 1 000 1 

> 5 000 ≤ 50 000 > 1 000 ≤ 10 000 

1  

+ 1 na každých 4 500 m
3
.d

-1  

(vrátane začatých) z celkového objemu
 

> 50 000 ≤ 500 000 > 10 000 ≤ 100 000 

3 

+ 1 na každých 10 000 m
3
.d

-1
  

(vrátane začatých) z celkového objemu 

> 500 000 > 100 000 

12 

+ 1 na každých 25 000 m
3
.d

-1
  

(vrátane začatých) z celkového objemu 

 

 Stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je súčasťou úplnej 

analýzy kvality pitnej vody v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 

monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

 Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody a ich indikačné hodnoty a medzné 

hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. (tabuľka č. 2, 3, 4). 

 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/62945/1/ASPI%253A/354/2006%20Z.z.
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Tab. 2 Indikačné hodnoty základných rádiologických ukazovateľov. 
Por. 

číslo 
Ukazovateľ Symbol  

Indikačná 

hodnota 
Jednotka 

1 Celková objemová aktivita alfa avcα 0,10 Bq.l
-1 

2 Celková objemová aktivita beta avcβ 0,50 Bq.l
-1 

3 Objemová aktivita Rn-222 av222Rn 100 Bq.l
-1 

 

Tab. 3 Medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov pre vybrané prírodné a umelé 

rádionuklidy. 
Por. 

číslo 
Ukazovateľ Symbol  

Medzná 

hodnota 
Jednotka 

1 

Prírodné rádionuklidy 

U-238 3,0 Bq.l
-1 

2 U-234 2,80 Bq.l
-1 

3 Ra-226 0,50 Bq.l
-1 

4 Ra-228 0,20 Bq.l
-1 

5 Pb-210 0,20 Bq.l
-1 

6 Po-210 0,10 Bq.l
-1 

7 Rn-222 300,0 Bq.l
-1 

8 

Umelé rádionuklidy 

C-14 240,0 Bq.l
-1 

9 Sr-90 4,90 Bq.l
-1 

10 Pu-239/Pu-240 0,60 Bq.l
-1 

11 Am-241 0,70 Bq.l
-1 

12 Co-60 40,0 Bq.l
-1 

13 Cs-134 7,20 Bq.l
-1 

14 Cs-137 11,0 Bq.l
-1 

15 I-131 6,20 Bq.l
-1 

 

Tab. 4 Indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov trícia a indikačnej dávky. 
Por. 

číslo 
Ukazovateľ Symbol  

Indikačná 

hodnota 
Jednotka 

1 Trícium H-3 100,0 Bq.l
-1 

2 Indikačná dávka ID 0,10 mSv.r
-1 

 

 Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze 

kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. Po prekročení 

indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody sa postupuje vo vykonaní 

nápravných opatrení rádiologických ukazovateľov pitnej vody.  

 Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykonáva 

 pred začatím využívania vodovodu, ak ide o využívanie nového zdroja pitnej vody,  

 pri podozrení na antropogénne znečistenie pitnej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá 

môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody. 

 Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykonáva 

podľa postupu stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze 

pitnej vody uvedeného v prílohe č. 3 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. Pri mimoriadnej 

kontrole kvality pitnej vody sa zisťujú antropogénne rádionuklidy, ktorých  prítomnosť 

možno predpokladať. 

 Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie 

pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 

Z. z. a môže sa vykonať aj analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 1 vyhlášky MZ 

SR č. 100/2018 Z. z..  

 Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu 

rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sú uvedené 

v prílohe č. 4 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. (Tabuľka č. 5). 

 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/62945/1/ASPI%253A/354/2006%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/62945/1/ASPI%253A/354/2006%20Z.z.
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Tab. 5 Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu 

rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody. 

Ukazovateľ 

Najmenšia detegovateľná 

objemová aktivita 

(Bq.l
-1

) 

Urel 

(%) 

H-3 10,00 20 

Rn-222 10,00 20 

Celková objemová aktivita alfa 0,04 60 

Celková objemová aktivita beta 0,20 40 

U-238 0,02 20 

U-234 0,02 20 

Ra-226 0,04 20 

Ra-228 0,02 20 

Pb-210 0,02 20 

Po-210 0,01 20 

C-14 20,00 20 

Sr-90 0,40 20 

Pu-239/Pu-240 0,04 20 

Am-241 0,06 20 

Co-60 0,50 20 

Cs-134 0,50 20 

Cs-137 0,50 20 

I-131 0,50 20 

 

Nápravné opatrenia, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických 

ukazovateľov kvality pitnej vody, sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. 

z. Ak priemerná av3H
 z dvoch stanovení prekračuje IH, pokračuje sa v stanovení umelých 

rádionuklidov podľa tabuľky č. 6. Ak priemerná av222Rn
 z dvoch stanovení prekračuje IH, 

pokračuje sa v stanovení podľa tabuľky č. 7. Ak priemerná av z dvoch stanovení prekračuje 

IH, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice alfa 

v nasledovnom poradí av226Ra, av234U, av238U, av210Po a ďalších prírodných rádionuklidov alebo 

umelých rádionuklidov podľa tabuľky č. 8. Ak priemerná av¯β z dvoch stanovení prekračuje 

IH, pokračuje sa v stanovení jednotlivých rádionuklidov emitujúcich častice beta 

v nasledovnom poradí av40K, av228Ra a ďalších prírodných rádionuklidov alebo umelých 

rádionuklidov podľa tabuľky č. 9.  

 

Tab. 6 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov 

kvality pitnej vody. 
Ukazovateľ Postup 

3H av3HI≤av3HIH av3H1>av3HIH 

Pitná voda  

 
Nápravné opatrenia 

Opakovaný odber pitnej vody av3H2 

(av3H1 + av3H2)/2≤av3HIH (av3H1 +  av3H2)/2>av3HIH 

Pitná voda  Stanovenie umelých rádionuklidov  
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Tab. 7 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov 

kvality pitnej vody. 
Ukazovateľ Postup 

Radón av222Rn1≤av222RnIH av222Rn1>av222RnIH 

Pitná voda 

 
Nápravné opatrenia 

Opakovaný odber pitnej vody av222Rn2 

(av222Rn1 + av222Rn2)/2≤av222RnIH (av222Rn1 + av222Rn2)/2>av222RnIH 

Pitná voda  av¯222Rn≤av222RnMH av¯222Rn>av222RnMH 

V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná 
odber vody a následné stanovenie 

av222Rn2, av222Rn3, av222Rn4. Každý odber sa 

musí uskutočniť v inom ročnom období. 

 

av¯222Rn≤av222RnMH av¯222Rn>av222RnMH 

Pitná voda   

 

Tab. 8 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov 

kvality pitnej vody. 
Ukazovateľ Postup 

Celková objemová 

aktivita alfa avα 

avα1≤avαIH avα1>avαIH 

Pitná  voda 
 

Nápravné opatrenia 

Opakovaný odber pitnej vody avα2 

(avα1 + avα2)/2≤avαIH (avα1 + avα2)/2>avαIH 

Pitná voda 

 
Stanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa av226Ra 

av226Ra1/av226RaMH>1 

 

(av¯α – av226Ra1)≤avαIH 

 a súčasne av226Ra1/av226RaMH≤1 

av226Ra1≤20% av226RaMH  av226Ra1>20% av226RaMH 

Pitná voda 

 

V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná 

odber vody a následné stanovenie 
av226Ra2, av226Ra3, av226Ra4. Každý odber sa 

musí uskutočniť v inom ročnom 

období. 

av¯226Ra≤20% 
av226RaMH 

av¯226Ra>20% 
av226RaMH 

Pitná voda   

Stanovenie konkrétnych rádionuklidov alfa avi 

(av¯α – av226Ra1)>avαIH 

1.  (av¯α – av226Ra1 - avi1)≤avαIH 

2. alebo (av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH a súčasne  

(av¯α – av226Ra1- avi1)>avαIH alebo 

 

avi1≤20% aviMH avi1>20% aviMH 

Pitná voda 
 

V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná 
odber vody a následné stanovenie avi2, avi3, 

avi4. Každý odber sa musí uskutočniť v inom 

ročnom období. 

 

av¯i≤20% aviMH av¯i>20% aviMH 

Pitná voda   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

197 

 

Tab. 9 Nápravné opatrenia pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov 

kvality pitnej vody. 
Ukazovateľ Postup 

Celková objemová 

aktivita beta avβ 

avβ1≤avβIH avβ1>avβIH 

Pitná voda 

 

 

Nápravné opatrenia 

Opakovaný odber pitnej vody avβ2 

(avβ1 + avβ2)/2≤avβIH (avβ1 + avβ2)/2>avβIH 

Pitná voda  Stanovenie konkrétnych rádionuklidov beta av40K 

(av¯β – av40K1)≤avβIH (av¯β – av40K1)>avβIH 

Pitná voda 

 

 

Stanovenie konkrétnych rádionuklidov beta avi 

(av¯β – av40K1)>avβIH 

1. (av¯β – av40K1 - avi1)≤avβIH  

2. (av¯β – av40K - avi1)>avβIH a súčasne  

(av¯β – av40K - avi1)>avβIH  

alebo 

 
avi1≤20% aviMH avi1>20% aviMH  

Pitná voda 

 

V nasledujúcich troch rokoch sa vykoná 

opakovaný odber vody a následné 

stanovenie avi2, avi3, avi4. Každý odber sa 
musí uskutočniť v inom ročnom období. 

av¯i≤20% aviMH av¯i>20% aviMH 

Pitná voda  

 

 Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia a hodnotenia rádiologických ukazovateľov 

kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 5 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. (Tabuľka č. 

10). 

 

Tab. 10 Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia a hodnotenia rádiologických ukazovateľov 

kvality pitnej vody. 
Identifikácia vodného zdroja 

(názov, obec, okres) 

 

Pôvod a druh vody □ podzemná voda                     

□ povrchová voda      

□ balená voda               
□ upravovaná voda po odstránení radónu 

□ upravovaná voda odstraňovaním iných rádionuklidov 

Miesto a dátum odberu vzorky  

Počet zásobovaných obyvateľov/objem dodávanej pitnej 
vody (m3.deň-1) 

 

Výsledky stanovení: a - objemová aktivita, aVα – celková objemová aktivita alfa, aVβ – celková objemová aktivita beta, aVi – objemová aktivita 

i – teho rádionuklidu, Urel – relatívna rozšírená neistota pre kvantil normálneho rozdelenia k1-γ = 1,96, aND – najmenšia detegovateľná 
objemová aktivita pre kvantil normálneho rozdelenia k1-α = k1-β = 1,65  

Ukazovateľ 
a 

(Bq.l-1) 
Urel 
(%) 

aND 
(Bq.l-1) 

Osvedčenie o akreditácii číslo alebo použitá 

metodika 

a špecifikácia meracieho zariadenia 

aVα     

aVβ     

aV222Rn     

aVi     

Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia 
(názov a adresa laboratória, číslo registrácie Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). 

 

Vypracoval dodávateľ pitnej vody (názov, adresa, meno, 

priezvisko a funkcia zodpovednej osoby). 

 

 

 Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 2 vyhlášky MZ 

SR č. 100/2018 Z. z. musia byť v zásobovanej oblasti indikačné hodnoty alebo medzné 

hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody dodržané v mieste 

 používanom na odber pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete v rámci priestorov alebo 

v rámci budovy, kde pitná voda vyteká z vodovodného kohútika bežne slúžiacich na 

odber pitnej vody, 

 odberu pitnej vody z verejnej studne, ak je pitná voda dodávaná z verejnej studne, 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/62945/1/ASPI%253A/354/2006%20Z.z.
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 plnenia pitnej vody do obalov spotrebiteľského balenia, 

 používania pitnej vody  na výrobu potravín v potravinárskom podniku, 

 odberu pitnej vody z cisterny, ak je pitná voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná 

cisternou. 

 Vzorky pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa 

odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu pitnej vody vo vodovode a boli rovnomerne 

rozložené v čase a priestore. 

 Vzorky pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody 

možno odoberať z rozvodných vodovodných sietí alebo na odtoku z úpravne vody, ak je 

preukázané, že nedôjde k ich nepriaznivej zmene a zhoršeniu zdravotnej bezpečnosti pitnej 

vody. 

 Vzorky pitnej vody na stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa 

odoberajú a podliehajú manipulácii podľa technickej normy alebo iným uznaným spôsobom.  

 Program monitorovania podľa § 3 vyhlášky MZ SR č. 100/2018 Z. z. obsahuje 

 početnosť kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v priebehu jej 

úpravy, akumulácie a distribúcie,  

 údaje o zdroji pitnej vody, rozsahu a systéme zásobovania pitnou vodou, 

 prehľad technológií, ktoré sa použijú na úpravu pitnej vody vrátane dokladov 

o výrobkoch určených na styk s pitnou vodou.  

 Program monitorovania môže obsahovať aj údaje o kontrole a evidencii funkčnosti a  

údržby zariadení alebo informácie o kontrole povodia, o odberoch vody a o úpravárenskej, 

akumulačnej a distribučnej infraštruktúre pitnej vody. 

 

ZÁVER 

 Monitorovanie rádiologických ukazovateľov v pitnej vode sa vykonáva úradmi 

verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany na území Slovenskej republiky od roku 

1959. Výsledky monitorovania rádiologických ukazovateľov v pitných vodách sú uverejnené 

na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (link: 

http://www.uvzsr.sk/docs/vs.pdf). 

 Dáta z monitoringu rádiologických ukazovateľov v pitnej vode sú v súlade 

s požiadavkami článku 35 a 36 Zmluvy Euratom každoročne zasielané do Joint Research 

Centre v Ispre a používajú sa na hodnotenie vplyvu ionizujúceho žiarenia na zdravie 

obyvateľstva. 

 V súčasnosti je pitná voda z distribučných sietí na území Slovenskej republiky vhodná 

na konzumáciu bez obmedzenia z hľadiska obsahu prírodných aj umelých rádionuklidov. 

Platné právne predpisy v oblasti radiačnej ochrany v Slovenskej republike dostatočne 

zabezpečujú spôsob kontroly pitných vôd.  
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ABSTRACT 

Assessment of any release of radioactivity to the environment is important for the protection 

of public health, especially if the released radioactivity can enter the food chain. The safety 

standards, incorporated into national legislation and regulations and supplemented by 

international conventions and detailed national requirements, establish a basis for protecting 

people and the environment. With effect from 1 April 2018, the new radiation protection law 

is in force in the Slovak Republic. 
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ÚVOD 

Každý objav človeka priniesol pozitíva a negatíva. Rovnako je to aj s rádioaktivitou, či už 

má pôvod v prírode alebo vznikla činnosťou človeka. Prírodná rádioaktivita je tu od vzniku 

Zeme a jej prítomnosť vo všetkom okolo nás nevieme ovplyvniť, dokážeme len v určitom 

rozsahu ovplyvniť jej pôsobenie na zdravie človeka. 

S nástupom objavu rádioaktivity začala nová etapa v mnohých oblastiach bežného života 

človeka. Využívanie rádioaktívnych látok a zdrojov ionizujúceho v mnohých oblastiach 

ľudskej činnosti viedlo k vzniku radiačnej ochrany. Jednou z oblastí radiačnej ochrany je 

monitorovanie radiačnej situácie. Monitorovanie radiačnej situácie je vykonávané v životnom 

prostredí a vo všetkých zložkách potravinového reťazca na celom území Slovenskej 

republiky. Radiačnú situáciu je potrebné poznať na zabezpečenie ochrany obyvateľstva, 

zaznamenať a vyhodnotiť dávkovú záťaž obyvateľov a následne navrhnúť opatrenia na 

ochranu zdravia obyvateľov. Na tieto účely je zriadená radiačná monitorovacia sieť a ústredie 

radiačnej monitorovacej siete.  

 

RADIAČNÁ MONITOROVACIA SIEŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A JEJ 

ČINNOSŤ 

Radiačná ochrana v Slovenskej republike je ustanovená v platných právnych predpisoch 

Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú zo smernice Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 

2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na 

rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu a zo smernice Rady 

2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy 

ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa 

zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 

2003/122/Euratom (ďalej len „smernica Rady 2013/59/Euratom“). Smernica Rady 

2013/59/Euratom okrem iného ukladá povinnosť členským štátom podľa článku 72 

zabezpečiť, aby bol zavedený vhodný program monitorovania životného prostredia a podľa 
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článku 73 boli zavedené optimalizované stratégie ochrany na riadenie kontaminovaných 

oblastí [1]. 

Ustanovenia uvedených smerníc Slovenská republika implementovala do zákona č. 

87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 87/2018 Z. z.“) a vykonávacích predpisov. Podrobnosti o monitorovaní zložiek životného 

prostredia sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o činnosti radiačnej monitorovacej siete (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 96/2018 Z. z.“) a vo 

vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na obmedzovanie 

ožiarenia z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody (ďalej len „vyhláška 

MZ SR č. 100/2018 Z. z.“).  

Radiačnú ochranu v Slovenskej republike v súčasnej dobe zabezpečuje a riadi Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Na výkone dozornej činnosti 

v radiačnej ochrane sa ďalej podieľajú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva 

(ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Nitre, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. 

Na konci 50-tych rokov v Krajskej hygienickej stanici Západoslovenského kraja vznikol 

útvar hygieny žiarenia [2]. Hlavnou úlohou hygieny žiarenia bolo rozpracovať preventívne 

opatrenia na zamedzenie nepriaznivého účinku ionizujúceho žiarenia a monitorovať zložky 

životného prostredia. Medzi zložky životného prostredia a potravinového reťazca, ktoré boli 

monitorované patril atmosférický spad, pôda, pitná voda, povrchová voda, odpadová voda, 

mlieko a mliečne výrobky, obilniny, zelenina, mäso, huby a ďalšie zložky potravinového 

reťazca. 

Dňa 1. mája 2004 sa Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi štátmi stala 

právoplatným členom EÚ. Základným dokumentom, ktorým je vymedzená komunitárna 

politika v oblasti využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia je Zmluva o založení 

Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva Euratom“), ktorá bola 

podpísaná 25. marca 1957 v Ríme a vstúpila do platnosti 1. januára 1958. Bola uzavretá na 

„dobu neurčitú“, z čoho vyplýva takmer ústavný charakter tejto zmluvy. Šiestimi 

zakladajúcimi krajinami boli Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko 

a Taliansko [3].  

Zo Zmluvy Euratom, predovšetkým z jej článku 35, vyplýva členským krajinám EÚ 

povinnosť zabezpečiť za normálnej radiačnej situácie a pri radiačnom ohrození kontinuálne 

monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí na účely hodnotenia ožiarenia obyvateľov. 

Článok 36 Zmluvy Euratom ukladá členským krajinám povinnosť pravidelne zasielať 

výsledky monitorovania rádioaktivity do Spoločného výskumného centra (Joint Research 

Centre; ďalej len „JRC“) EÚ v Ispre. Približne 900 údajov ročne je zasielaných pracovnej 

skupine, ktorá sa zaoberá monitoringom rádioaktivity v životnom prostredí (ďalej len 

„REM“) inštitútu pre transuránové prvky (ITU). REM projekt vznikol krátko po Černobyľskej 

havárii (1986), aby zabezpečil lepšiu výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ, 

REM následne vydáva sumárne správy, v ktorých hodnotí situáciu v celej EÚ. 

Monitorovanie radiačnej situácie je meranie veličín a hodnotenie výsledkov merania na 

účely hodnotenia rádioaktivity zložiek životného prostredia, hodnotenie a usmerňovanie 

ožiarenia obyvateľstva a návrhy ochranných opatrení. 

Úrad v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. podáva návrh na vyhlásenie 

mimoriadnej situácie a návrhy na vykonanie opatrení podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

Úrad v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. vytvára v spolupráci s Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, 
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výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  

radiačnú monitorovaciu sieť. Zároveň úrad plní funkciu ústredia radiačnej monitorovacej siete 

a riadi jej činnosť, v núdzovej situácii uvádza stále zložky monitorovacej siete do 

pohotovostného režimu a ak je to potrebné, aktivuje pohotovostné zložky radiačnej 

monitorovacej siete. Úrad vykonáva monitorovanie radiačnej situácie, zbiera a spracováva 

údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie ožiarenia 

a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov, podieľa sa na pripravenosti na odozvu na 

núdzovú situáciu a na hodnotení následkov núdzovej situácie a účinnosti ochranných opatrení. 

Úrad určuje  referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia v núdzovej situácii ožiarenia alebo 

pri pretrvávajúcom ožiarení v existujúcej situácii ožiarenia a podmienky na prechod 

z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia, navrhuje prechod z núdzovej 

situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia a stratégiu riadenia existujúcej situácie 

ožiarenia.  

Radiačná monitorovacia sieť (ďalej len „RMS“) v Slovenskej republike je v súlade s  § 

153 zákona č. 87/2018 Z. z. ako sústava technicky, odborne a personálne vybavených 

odborných pracovísk, ktoré sú organizačne prepojené na potreby monitorovania radiačnej 

situácie a zber údajov o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky. 

RMS vytvára úrad a príslušné regionálne úrady v spoluprácu s ústrednými orgánmi 

štátnej správy. 

RMS zabezpečuje: 

 meranie určených veličín vo vybraných zložkách životného prostredia v systéme 

monitorovacích miest podľa časového harmonogramu, 

 hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a príspevku k ožiareniu obyvateľstva, ktorý je 

spôsobený činnosťami vedúcimi k ožiareniu pri normálnej radiačnej situácii, 

 podklady na systematické usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva, 

 údaje o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia, ktoré sú potrebné na 

rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a opatrení na obmedzenie ožiarenia 

v núdzovej situácii, 

 údaje o úrovni ožiarenia na informovanie obyvateľstva a na medzinárodnú výmenu 

informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky. 

RMS tvorí ústredie radiačnej monitorovacej siete (ďalej len „ÚRMS“), stále zložky a 

pohotovostné zložky; stále zložky a pohotovostné zložky vykonávajú monitorovanie radiačnej 

situácie a bezodkladne alebo v určených lehotách poskytujú namerané údaje dohodnutým 

spôsobom a v určenej forme ústrediu radiačnej monitorovacej siete.  

ÚRMS v súlade s § 154 ods. 2 v normálnej radiačnej situácii  

a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť radiačnej monitorovacej siete, 

b) v spolupráci so stálymi zložkami radiačnej monitorovacej siete vypracúva metodické 

pokyny a návody na monitorovanie a organizuje pravidelné porovnávacie merania, 

c) riadi prípravu stálych zložiek radiačnej monitorovacej siete, vypracúva plán 

havarijných cvičení, najmenej dvakrát ročne organizuje havarijné cvičenia 

a vyhodnocuje ich, 

d) zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou, 

e) eviduje výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou a vypracúva 

výročné správy o ožiarení obyvateľstva, 

f) hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a príspevok k ožiareniu obyvateľstva v 

dôsledku 

g) vykonávania činností vedúcich k ožiareniu, 

h) na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania pripravuje podklady na 

vypracovanie návrhov na usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva. 
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ÚRMS v súlade s § 154 ods. 3 v núdzovej situácii koordinuje a odborne usmerňuje činnosť 

radiačnej monitorovacej siete; monitorovanie sa vykonáva podľa 

a) plánov ochrany obyvateľstva,  

b) požiadaviek orgánov štátnej správy. 

 Podrobnosti o úlohách stálych zložiek a pohotovostných zložiek a o vykonávaní 

monitorovania radiačnej situácie sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete.  

Monitoring prebieha v súlade s monitorovacím plánom vypracovaným podľa požiadaviek 

vyššie uvedenej vyhlášky a je rozdelený do troch častí: 

 Plán monitorovania rádioaktivity územia SR, ktorého cieľom je monitoring a kontrola 

radiačnej situácie na území krajiny, získanie podkladov pre hodnotenie ožiarenia 

obyvateľov a zabezpečenie radiačnej ochrany. Vybrané údaje z monitoringu sú 

každoročne zasielané do JRC v Ispre ako plnenie úloh vyplývajúcich z článkov 35 a 

36 Zmluvy Euratom v súlade s požiadavkami EÚ, 

 Plán monitorovania rádioaktivity v okolí prevádzkovaných atómových elektrární za 

normálnej radiačnej situácie, ktorý sa vykonáva nepretržite, za účelom: 

 sledovania aktivít vybraných rádionuklidov, ktoré sa dostávajú do životného 

prostredia za normálnej prevádzky atómových elektrární, 

 získania dlhodobých časových trendov distribúcie rádionuklidov v životnom 

prostredí a možnosti včasného zistenia odchýlok od dlhodobých priemerov, 

 vytvorenia databázy výsledkov o rádioaktívnej kontaminácii životného 

prostredia za dané časové obdobie, ktorá slúži ako podklad pre zhodnotenie 

vplyvu výpustí z atómových elektrární na okolité životné prostredie. 

 Mimoriadny monitoring v prípade radiačnej havárie. 

Priority monitorovania, monitorované položky, merané veličiny a rozsah monitorovania 

sa prispôsobujú aktuálnej situácii, charakteru radiačného ohrozenia, úrovni a druhu 

rádioaktívnej kontaminácie, aktuálnym meteorologickým podmienkam, charakteru a 

rozmerom zasiahnutého územia, dostupným prostriedkom a časovému obmedzeniu alebo 

iným okolnostiam. Ak sú na vyhodnotenie radiačnej situácie potrebné údaje o uniknutej alebo 

uvoľnenej rádioaktivite z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v zahraničí alebo o 

rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia v zahraničí, úrad tieto údaje získava priamo 

od príslušných inštitúcií v zahraničí alebo prostredníctvom ich kontaktných inštitúcií v 

Slovenskej republike. ÚRMS je na základe nameraných výsledkov RMS zodpovedné za 

návrh opatrení na ochranu zdravia obyvateľov v prípade radiačnej nehody u nás resp. 

v zahraničí. 

V núdzovej situácii, ktorá je mimoriadnou situáciou, úrad  podáva príslušným orgánom 

na úseku civilnej ochrany obyvateľstva návrhy na vykonanie ochranných opatrení, ktorými 

sú:   

 ukrytie a ukončenie ukrytia, 

 evakuáciu a ukončenie evakuácie, 

 dočasné presídlenie a ukončenie dočasného presídlenia, 

 trvalé presídlenie, 

 použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót, 

 zákaz alebo obmedzenie spotreby potravín a pitnej vody,  

 monitorovanie kontaminácie a dekontamináciu osôb, 

 zdravotné poradenstvo v súvislosti s ožiarením a poskytnutie  psychologickej podpory, 

 hygienická očista osôb, 

 zdravotný skríning a sledovanie kontaminovaných osôb alebo ožiarených osôb, 
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 odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov a 

materiálov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany a bezpečnú likvidáciu 

rádioaktívne kontaminovaného materiálu, 

 režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej oblasti alebo zasiahnutej oblasti a ich 

odvolanie, 

 monitorovanie územia, 

 varovanie obyvateľstva, 

 likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia, 

 zabezpečenie záchranných prác,  

 osobitná manipulácia s rádioaktívne kontaminovanými mŕtvymi osobami a určenie 

spôsobu ich pochovania. 

 

ZÁVER 

Rozsah monitorovania pri normálnej radiačnej situácii je stanovený tak, aby bolo možné 

zistiť údaje o radiačnej situácii v rozsahu a kvalite, ktorú vyžadujú príslušné orgány a 

inštitúcie Európskej únie, a predovšetkým získať podklady na hodnotenie a usmerňovanie 

ožiarenia obyvateľov a vplyvu zdrojov ožiarenia na zdravie obyvateľov. Rozsah 

monitorovania v prípade radiačnej udalosti závisí od stupňa radiačného ohrozenia a veľkosti 

potenciálnej kontaminácie územia Slovenskej republiky. Cieľom monitorovania zložiek 

životného prostredia (vzduch, voda, pôda, potraviny) a osôb je získať informácie potrebné pre 

zhodnotenie rizika ožiarenia osôb a návrh ochranných opatrení. 

Úloha štátu a ním určených organizácií v štátnej a verejnej správe je z hľadiska ochrany 

zdravia obyvateľov, v prípade radiačného ohrozenia v podmienkach Slovenskej republiky 

nezastupiteľná. 
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ABSTRACT  

This paper deals with the radon emanation from soils from wider surroundings of Mochovce, 

an area characterized mainly by medium radon risk. Values of radon emanation coefficient  

for dried soils ranged from 0.151 to 0.248 and they anticorrelated with a mass activity  

of 
226

Ra (R = -0.74). The effect of soil moisture on radon emanation was also investigated  

for two samples with different proportions of fine and gravel component. For a sample  

with a predominant fine component, the maximum emanation was achieved at 5% humidity 

and remained constant. For the second sample with high proportion of gravel component, 

emanation coefficient increased to 13% humidity and began to decrease at 20% moisture.  

The lowest values of radon emanation coefficient were reached for dry soils.  

 

Keywords: Emanation coefficient, radon exhalation rate, effect of soil moisture, soil radon, grain size.   

 

ÚVOD  

Všetky prírodné materiály obsahujú terestriálne rádionuklidy. Jedným z nich je aj 
238

U, z ktorého vzniká rádioaktívny inertný plyn 
222

Rn s dobou polpremeny 3,82 dňa. Tieto 

materiály sú súčasťou stavieb a teda aj zložkami obytných komplexov. Radón, ktorý sa 

z takejto štruktúry uvoľní môže ďalej migrovať do okolitého ovzdušia, tam sa hromadiť 

a spolu so svojimi krátkožijúcimi produktmi premeny prispievať k zvyšovaniu radiačnej 

dávky obyvateľstva [1].  

Množstvo radónu, ktoré sa dostane do pórov a puklín mimo pôdnych zŕn, odkiaľ je 

ďalej transportovaný do okolitého prostredia, udáva emanačný koeficient. Ten vyjadruje 

pomer uvoľnených atómov 
222

Rn do medzizrnných priestorov zväčša ako dôsledok spätného 

odrazu po premene 
226

Ra, k celkovému počtu atómov 
222

Rn, ktoré v tomto objeme jeho 

premenou vznikli. Hodnoty emanačného koeficientu získané z experimentálnych meraní pre 

konkrétne typy minerálov, hornín a pôd sú zhrnuté v práci Sakoda a kol. [2] a pohybujú sa 

v rozmedzí od 0,0001 pre minerály zirkónu až po 0,54 namerané pre sopečné typy pôd. 

Typické hodnoty emanačného koeficientu pre minerály sú na úrovni 0,03, pre horniny 0,13 a 

pre pôdy sa pohybujú okolo 0,2 [2]. Podľa správy UNSCEAR však tieto hodnoty môžu 

dosahovať až 0,7 [3], čo potvrdili aj teoretické výpočty pre veľmi malé veľkosti pôdnych či 

horninových zŕn (desiatky nm) [4].  

Veľkosť zŕn nie je jediným parametrom, ktorý vplýva na hodnotu emanačného 

koeficientu. Schopnosť radónu uvoľniť sa z pôdnej štruktúry závisí aj od distribúcie rádia 

v pôdnych zrnách, pričom výrazný vplyv majú aj makroskopické vlastnosti pôdy, t.j. 

rozloženie pôdnych zŕn či pórovitosť horniny [5]. Pri rovnakej koncentrácií rádia, no pri 

vzorkách rozomletých na menšie kúsky, je emanačný koeficient radónu vyšší ako by bol pri 

kompaktnejších kusoch pôdy [6].  
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V práci Jobbágy a kol. [1] tiež skúmali vplyv teploty na emanačný koeficient pre 

bauxit, v ktorom koncentrácie 
226

Ra v niektorých maďarských ložiskách sú výrazne 

nadpriemerné voči svetovému priemeru. S cieľom znížiť radiačnú záťaž v  prípade jeho 

použitia ako súčasť stavebných materiálov sa vhodnou možnosťou ponúka jeho tepelné 

spracovanie. Čistý bauxit ako aj bauxit s prímesou pilín zahrievali v rozmedzí teplôt od 100 

do 1000 °C. Výrazné zníženie emanačného koeficientu (o 80 %) pozorovali až pri teplotách 

nad 800 °C v dôsledku uzavretia pórov v hornine s priaznivým vplyvom pridaného 

optimálneho množstva pilín. Naopak najvyššie hodnoty emanačného koeficientu (0,25) 

zaznamenali pri teplotách okolo 300 °C, kedy sa zväčšil objem pórov v dôsledku vyparenia sa 

kapilárnej vody a vody z pórov, ktorá by dokázala absorbovať unikajúci radón. Pri bežnejších 

teplotách v rozmedzí (-20 - +45) °C v práci [7] namerali lineárnu závislosť medzi teplotou a 

emanáciou radónu so sklonom priamky tejto závislosti 0,21.  

Markkanen a Arvel [8] sledovali vplyv vlhkosti a veľkosti pôdnych zŕn na emanačný 

koeficient radónu. Maximálna emanácia radónu sa v prípade pôd s malými zrnami ako sú 

napríklad íly dosahovala pri (10-15) % obsahu vlhkosti, pri väčších pôdnych zrnách (štrky) sa 

dosahovala pri (1-2) % vlhkosti. Pri danej vlhkosti pôdy emanácia 
222

Rn klesala so 

zväčšovaním veľkosti pôdnych zŕn.  

 Závislosť emanácie radónu od pôdnej vlhkosti pozorovali aj v práci [9]. Pre oba typy 

skúmaných pôd, piesčité hliny a piesčité íly, namerali podobné priebehy. Emanačný 

koeficient narastal ako sa zvyšovala vlhkosť v pôde, pri určitej hodnote sa stával konštantným 

a následne prudko klesal až pod hodnotu nameranú pre suché pôdy. Úsek s konštantnými 

hodnotami emanačného koeficientu namerali pre piesčité íly v rozmedzí (5 – 20) % vlhkosti, 

pre piesčité hliny v rozsahu (8 – 30) % vlhkosti. Emanačný koeficient pre piesčité íly však 

dosahoval vyšších hodnôt ako pre piesčité hliny. Tento rozdiel súvisel s rozličným zastúpením 

zŕn rôzneho priemeru tvoriacich tieto pôdy. Zatiaľ čo pri piesčitých hlinách vyššia frakcia zŕn 

s priemerom väčším ako 0,5 mm znižovala emanáciu, pri piesčitých íloch naopak prevažný 

podiel zŕn s priemerom pod 0,25 mm emanáciu radónu navyšoval.  

Vlhkosť pôdy výrazne ovplyvňuje aj následnú exhaláciu radónu z pôdy. 

Experimentálne a teoretické merania prezentované v práci [10] ukázali, že exhalačná rýchlosť 

narastá až dosiahne maximum pri 8 % vlhkosti a následne pozvoľna klesá. Približne po túto 

hodnotu vlhkosti exponenciálne narastá aj emanácia radónu, odkiaľ však nadobúda 

konštantných hodnôt [11].  

 

METODIKA PRÁCE 

Vzorky pôdy použité v našich meraniach sme získali z 20 km okruhu dediny 

Mochovce. Je to územie, pre ktoré je dostupná hustá sieť bodov reprezentujúcich objemovú 

aktivitu 
222

Rn meranú v hĺbke 80 cm, na základe ktorej sa pôda v tejto lokalite klasifikuje 

prevažne stredným radónovým rizikom. ŠGÚDŠ nám pre túto lokalitu tiež poskytol 

informácie o zrnitostnom zložení vzorky na základe percentuálneho podielu jemných, 

piesčitých a štrkových zložiek [12]. Podľa druhu prevládajúcej zložky možno odhadnúť 

veľkosť priemeru častíc φ (pôdnych zŕn) v suchej zemine; φ < 0,002 mm pre jemnú ílovú 

zložku, φ z rozmedzia 0,002 až 0,06 mm pre jemnú prachovú zložku, φ z rozmedzia 0,06 až  

2 mm pre piesčitú zložku, φ z rozmedzia 2 až 60 mm pre štrkovú zložku [13].  

Z lokality sme odobrali spolu 10 vzoriek z rôznych hĺbok hornej vrstvy pôdy (do max. 

15 cm) z rozličných miest tejto oblasti. Veľkosť každej vzorky bola približne 10x10x5 cm 

a pred ďalším spracovaním boli vzorky zbavené vrchného porastu.    

Vzorky sme následne odvážili a nechali vysušiť v peci pri teplote 105 °C počas         

48 hodín. Ich hmotnostnú vlhkosť H (%) sme určili po opätovnom odvážení už vysušených 

vzoriek z pomeru jednotlivých hmotností:  
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             (1) 

 

kde mw je hmotnosť vzorky s obsahom vody a md je hmotnosť vysušenej vzorky. 

Pre ďalšie analýzy sme pôdy zbavili biologických a pevných zložiek a pomleli na zrná 

s veľkosťou 1 mm. Časť takto rozomletých pôd sme uložili do Marinelliho nádob s objemom 

250 ml, hermetizovali ich a po mesiaci, kedy sa dosiahla rádioaktívna rovnováha medzi 
226

Ra 

a 
222

Rn sme ich gamaspektrometricky analyzovali. Na určenie hmotnostnej aktivity 
226

Ra sme 

použili polovodičový HPGe detektor od firmy Canberra. Meranie každej vzorky trvalo 

približne 24 hodín a výslednú hmotnostnú aktivitu 
226

Ra ARa (Bq.kg
-1

) sme určili z váženého 

priemeru aktivít 
214

Pb a 
214

Bi.       

Ďalšiu časť vzoriek pomletej pôdy sme použili na testovanie ich emanačných 

vlastností pomocou akumulačnej metódy. Akumulačnú nádobu (AN) tvorila hermeticky 

uzavretá sklená nádoba s objemom 10 l, v ktorej sa hromadil radón uvoľňujúci sa zo vzorky 

pôdy umiestnenej uprostred nádoby na miske so sitovým dnom. Pred začiatkom kumulácie 

radónu zo vzorky sme nádobu prefúkli približne 60 litrami argónu, ktorý prúdil cez nádobu 

rýchlosťou (1-2) l.min
-1

. Po ukončení kumulácie 
222

Rn sme vzduch presávali cez 1 l 

scintilačnú komoru (SK) po dobu 10 minút rýchlosťou 1 l.min
-1

 podľa schémy na Obr.1. 

Meranie aktivity 
222

Rn nachádzajúceho sa v scintilačnej komore sme uskutočňovali po 

ustanovení rádioaktívnej rovnováhy medzi radónom a jeho krátkožijúcimi produktami 

premeny, t.j. po 4 hodinách od ukončenia vzorkovania SK. 

 

 
Obr. 1. Schéma prevodu naakumulovaného radónu z akumulačnej nádoby (AN)  do 1 l scintilačnej 

komory (SK) – vzorkovanie SK. 

 

Objemovú aktivitu 
222

Rn (OAR)  naakumulovaného v AN zo vzorky spolu s pozadím 

samotnej AN t.j. ARn+AN (Bq.m
-3

) sme vypočítali podľa vzťahu:     

 

        
       

      

        

            

     

         
              (2) 

 

kde nvz (s
-1

) je celková nameraná početnosť SK po jej vzorkovaní, nSK (s
-1

) je početnosť od 

pozadia SK meraná pred vzorkovaním, VSK (m
3
) je objem celého cirkulačného okruhu 

uvedeného na Obr.1 , εSK je detekčná účinnosť SK, λRn (s
-1

) je konštanta premeny 
222

Rn,       

tvzor (s) je doba vzorkovania SK, tm (s) je doba merania SK po vzorkovaní a t0m (s) je čas, ktorý 

uplynul medzi ukončením vzorkovania a začiatkom merania SK. Odčítaním objemovej 

aktivity odpovedajúcej pozadiu samotnej akumulačnej nádoby od aktivity ARn+AN sme určili 

čistú objemovú aktivitu 
222

Rn ARn (Bq.m
-3

) naakumulovanú v AN. Pozadie AN sme určili 

vzorkovaním scintilačnej komory radónom nahromadeným v AN bez prítomnosti vzorky 

a vypočítali analogicky podľa vzťahu (2). 

 Exhalačnú rýchlosť 
222

Rn E (Bq.s
-1

) zo vzorky pôdy umiestnenej v AN sme následne 
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určili ako [14]: 

 

  
        

           
         (3) 

 

kde tkum (s) je doba kumulácie 
222

Rn v AN, t.j. čas od uzavretia AN po koniec jej prefukovania 

argónom po ukončení vzorkovania SK, λRn (s
-1

) je konštanta premeny 
222

Rn a ARn,C (Bq) je 

celková aktivita radónu nahromadená v AN za čas tkum (s).  

        Emanačný koeficient radónu K  pôdy sme vypočítali podľa vzťahu [14]: 

 

  
 

       
                  (4) 

  

kde M (kg) je hmotnosť suchej vzorky umiestnenej v akumulačnej nádobe a ARa (Bq.kg
-1

) je 

hmotnostná aktivita 
226

Ra vo vzorke pôdy. 

 Okrem štúdia emanačného koeficientu 
222

Rn vysušených vzoriek sme skúmali aj jeho 

závislosť od obsahu vody pri ich postupnom zvlhčovaní. Ako počiatočnú hodnotu hmotnosti 

vzoriek sme použili 800 g suchej vzorky, ku ktorej sme každé 3 dni pridávali 20 resp. 40 ml 

destilovanej vody. Tú sme aplikovali homogénne na povrch vzorky pomocou jemného 

rozprašovača za stáleho premiešavania vzorky.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Namerané hmotnostné aktivity 
226

Ra, exhalačné rýchlosti 
222

Rn, emanačné koeficienty 
222

Rn spolu s ďalšími fyzikálnymi vlastnosťami a parametrami analyzovaných vzoriek pôdy 

sú uvedené v Tabuľke 1. Percentuálne zastúpenie jemných (F), piesčitých (S) a štrkových (G) 

zložiek v pôde sme vzorkám priradili na základe dát poskytnutých ŠGÚDŠ podľa lokalizácie 

miesta odberu vzorky [12]. Hustota (ρ) jednotlivých vzoriek bola vypočítaná z hmotnosti a 

presného objemu vzorky. Názov vzoriek sa odvíjal od poradového čísla vzorky a od 

dominantnosti niektorej z komponent pôdy (F, S, G), pričom druhé písmeno v názve 

reprezentuje hĺbku odberu vzorky (L: 0-5 cm, M: 5-10 cm, D: 10-15cm).  
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Tab. 1. Hustota (ρ), percentuálne zastúpenie jemných (F), piesčitých (S) a štrkových (G) zložiek, 

hmotnostná aktivita 
226

Ra (ARa), hmotnostná exhalačná rýchlosť 
222

Rn (EM), exhalačná rýchlosť 
222

Rn 

(E) a emanačný koeficient 
222

Rn (K) vysušených vzoriek pôd z okolia Mochoviec. 

vzork
a 

ρ  
[kg m-

3] 

F  
[%

] 

S 
[%

] 

G 
[%

] 

ARa  
[Bq kg-1] 

EM  
[mBq kg-1 h-

1] 

E  
[mBq s-1] 

K 

1FM 
1136 

95 4 1 
45,2 ± 0,6 60,8 ± 5,4 

7,08.10-3 ± 
6,3.10-4 

0,178 ± 
0,016 

2SL 
1265 

75 9 16 
41 ± 0,5 52,0 ± 4,4 

1,23.10-2 ± 
1,1.10-3 

0,168 ± 
0,014 

3FM 
1183 

97 2 1 
43,2 ± 0,5 54,0 ± 4,8 

1,28.10-2 ± 
1,2.10-3 

0,165 ± 
0,015 

4FL 
1136 

97 2 1 
45,4 ± 0,5 58,7 ± 5,3 

5,47.10-3 ± 
4,9.10-4 

0,171 ± 
0,016 

5FL 
1217 

94 3 3 
45,4 ± 0,4 51,8 ± 4,5 

8,31.10-3 ± 
7,2.10-4 

0,151 ± 
0,013 

6SM 
1250 

56 40 4 
41,5 ± 0,5 58,3 ± 5,0 

1,31.10-2 ± 
1,1.10-3 

0,186 ± 
0,016 

7GD 
1356 

47 8 45 
31,4 ± 0,4 58,9 ± 5,0 

1,40.10-2 ± 
1,2.10-3 

0,248 ± 
0,021 

8FD 
1160 

95 3 2 
40,9 ± 0,5 73,3 ± 6,4 

1,01.10-2 ± 
8,8.10-4 

0,237 ± 
0,021 

9SL 
1279 

81 11 8 
40,8 ± 0,5 48,3 ± 4,1 

1,08.10-2 ± 
9,3.10-4 

0,157 ± 
0,014 

10FM 
1467 

99 1 0 
41,7 ± 0,5 56,1 ± 4,9 

7,82.10-3 ± 
6,8.10-4 

0,178 ± 
0,016 

 

Vzorky  pôdy umiestnené v akumulačnej nádobe (AN) mali hmotnosť od 400 do 900 g 

a radón sa v nej kumuloval po dobu 3 dní. Najnižší emanačný koeficient 0,151 sme namerali 

pre vzorku 5FL, najvyšší 0,248 pre vzorku 7GD. Priemerná hodnota hmotnostnej aktivity 
226

Ra vo vzorkách bola (41,7 ± 1,6) Bq.kg
-1

 so smerodajnou odchýlkou 4,1 Bq.kg
-1

. Závislosť 

emanačného koeficientu 
222

Rn od hmotnostnej aktivity 
226

Ra je ukázaná na Grafe 1. Medzi 

týmito veličinami bola zistená antikorelácia na úrovni R = -0,74. 

V pôdach sa v rozličných pomeroch nachádzali zložky jemných, piesčitých 

a štrkových komponent. Prevažný podiel u všetkých vzoriek tvorila práve jemná komponenta 

(F), ktorá s veľkosťou pôdnych častíc < 0,06 mm a pre F väčšie ako 65 % charakterizuje málo 

plynopriepustné pôdy. Korelácia medzi emanačným koeficientom 
222

Rn a percentuálnym 

zastúpením jemných častíc  sa pri väčšej hladine významnosti nenašla.  

 Na skúmanie vplyvu vlhkosti vzorky pôdy na emanačný koeficient boli vybrané 

vzorky 2SL (reprezentuje málo plynopriepustné pôdy) a 7GD (reprezentuje stredne 

plynopriepustné pôdy). Miesta ich odberu sú od seba vzdialené 2 km, napriek tomu sa líšia 

percentuálnym zastúpením jednotlivých pôdnych zložiek. Zatiaľ čo zastúpenie piesčitej 

zložky je takmer totožné, zvyšné dve zložky sa nachádzajú vo vzorkách v rozličnom pomere. 

Závislosť emanačného koeficientu od vlhkosti pôdy oboch vzoriek je ukázaná na Grafe 2.  
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 Graf 1. Závislosť emanačného koeficientu K od hmotnostnej aktivity 
226

Ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Závislosť emanačného koeficientu K od vlhkosti vzoriek pôd 2SL a 7GD.  
 

U vzorky 2SL sme minimálny emanačný koeficient 
222

Rn (0,168) zistili pri vysušenej 

pôde. Pri jej prvom zvlhčení o 4,6 % sme namerali maximálny emanačný koeficient            

K= 0,229. Pri ďalšom zvlhčovaní vzorky bol emanačný koeficient prakticky konštantný a to 

na úrovni 0,225 až do hmotnostného obsahu vody 25 %. Vzhľadom na 75 % zastúpenie 

jemných zložiek s typicky malým polomerom pôdnych zŕn, pravdepodobne veľké množstvo 

atómov 
222

Rn  v stave vysušenej pôdy uviazlo v protiľahlých zrnách. Pridaná vlhkosť však 

prevažnú časť 
222

Rn v pôdnych póroch zachytila a umožnila tak jeho migráciu týmto 

prostredím [9] 
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U druhej vzorky sme v stave vysušenej pôdy namerali relatívne vysoký emanačný 

koeficient na úrovni 0,248. Pri zvyšovaní vlhkosti emanačný koeficient narastal až dosiahol 

maximum (približne 0,31) pri vlhkosti 13 %. Nad touto hodnotou vlhkosti zostal emanačný 

koeficient prakticky konštantný až do H = 20%. Vyššia hodnota emanačného koeficientu 

u druhej vzorky zrejme súvisí s tým, že v dôsledku väčšieho obsahu štrkovej zložky sa menšie 

množstvo atómov 
222

Rn zachytávalo v susedných zrnách a väčšina atómov tak mohla voľne 

unikať pôdnym prostredím s vysokou plynopriepustnosťou.  

 

ZÁVER 

V práci sme sa zaoberali emanáciou radónu z pôd. Emanačný koeficient 10 

analyzovaných suchých vzoriek sa pohyboval v rozsahu od 0,151 – 0,248 a antikoreloval     

(R = -0,74) s hmotnostnou aktivitou 
226

Ra. Zistené hodnoty emanačného koeficientu sú 

približne 2 krát vyššie ako jeho hodnoty pre piesčito hlinité a piesčito ílovité pôdy [9]. 

Pri meraní vplyvu vlhkosti pôdy na emanačný koeficient 
222

Rn pre vzorku 2SL sme 

zistili jeho zvýšenie 1,35 krát oproti suchej vzorke už pri vlhkosti približne 5 %. Pre vzorku 

7GD bolo toto zvýšenie len 1,2 násobné a to až pri obsahu vlhkosti 13 %.  

Získané výsledky umožnia presnejšie počítať plošnú exhalačnú rýchlosť radóna z pôd. 

To je dôležitý parameter potrebný pre výpočty plošnej exhalácie CO2 z väčších územných 

celkov na základe tzv. radónom kalibrovanej metódy [15]. 
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ABSTRACT  

Measurements of radon and its decay products were performed at an open area in the campus 

of the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics in Bratislava. Continuous 

measurement of 
222

Rn and its short-lived decay products in the outdoor atmosphere was 

carried out for two months (July and November). Radon activity concentration was 

continuously monitored by a large volume scintillation chamber and an alpha spectrometric 

method was used for the measurement of short-lived radon decay products. Diurnal composite 

plots of these radionuclides were of similar shape, with a maximum in the morning and a 

minimum in the afternoon. A linear relationship between the equilibrium equivalent radon 

concentration cA,ekv and radon activity concentration cA,Rn was found and an influence of 

meteorological factors responsible for these variations is also discussed. 

 

Keywords:, equilibrium factor F, radon 222, short-lived, decay products, diurnal variation 

 

ÚVOD  

Radón (
222

Rn) neustále vystupuje z pôdy do spodnej vrstvy atmosféry kde podlieha 

vertikálnemu premiešavaniu a horizontálnemu transportu. Rádioaktívnou premenou radónu 

vznikajú krátkožijúce dcérske rádionuklidy 
218

Po, 
214

Pb, 
214

Bi a 
214

Po. Tieto produkty 

premeny radónu sa po ich sformovaní stávajú súčasťou aerosólov v atmosfére. Krátko po 

sformovaní sú neutralizované a naviazané na malé čiastočky, plyny a vodné pary a vznikajú 

takzvané klastre. Po vzniku klastrov sa produkty premeny zachytávajú na aerosóly v 

atmosfére a turbulentnou difúziou sú rozptýlené až do troposféry [1]. Objemová aktivita 

produktov premeny radónu v atmosfére závisí od miery ich odstraňovania, či už suchou alebo 

vlhkou deponáciou. Objemové aktivity 
222

Rn a jeho produktov premeny (
218

Po, 
214

Pb, 
214

Bi a 
214

Po) vykazujú denné a sezónne variácie, ktoré súvisia s meteorologickými faktormi ako sú 

teplota, vlhkosť, rýchlosť vetra a úhrn zrážok [2]. 

Prvotný záujem o radón nastal po uvedomení si jeho príspevku k radiačnej záťaži 

obyvateľstva z prírodných zdrojov. Simultánnym meraním objemových aktivít radónu a jeho 

produktov premeny sa získava dôležitý parameter, rovnovážny faktor, ktorý je z 

rádiohygienického hľadiska dôležitý pre výpočet efektívnej dávky a príkonu efektívnej dávky 

od radónu [3]. Neskôr bol rozpoznaný potenciál radónu pre výskum atmosféry. Jeho dobre 

definovaný zdroj, ktorým je pôda a jeho krátka doba polpremeny, ho robia spoľahlivým 

ukazovateľom kontaktu vzdušnej masy so zemským povrchom. 

V práci sú prezentované výsledky kontinuálneho monitorovania 
222

Rn a jeho 
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produktov premeny (
218

Po, 
214

Pb a 
214

Bi) v Bratislave. Výsledky analýzy dát zahrňujú štúdium 

vplyvu meteorologických faktorov, výskum rovnovážneho faktora a smerovej distribúcie 

objemových aktivít radónu a jeho produktov premeny. 

 

METODIKA PRÁCE 

Na meranie objemovej aktivity radónu bol použitý kontinuálny monitor radónu, ktorý 

pracuje na báze scintilačnej komory a slúži ako referenčný monitor radónu na KJFB FMFI 

UK [5,6]. Do detektora je vzduch privádzaný cez 50 m dlhú hadicu s vnútorným priemerom 5 

mm. Počas prechodu vzduchu hadicou sa z veľkej časti rozpadne prítomný torón. Pred tým 

ako vzduch vojde do komory, je zbavený vlhkosti v kolóne zo silikagélom a produktov 

premeny pri prechode vatovým filtrom. Prietok vzduchu je nastavený na 0,5 l.min
-1

 a 

nasávaný vzduch sa tak v komore zdrží asi 9 minút a potom pokračuje von cez prietokomer a 

čerpadlo. Na stenách komory je vrstva scintilátora, v našom prípade je to ZnS(Ag), ktorý 

reaguje na dopad α častíc emitovaním svetelných zábleskov, ktoré vo fotonásobiči 

prevádzame na napäťový impulz. Záznam počtu impulzov z komory je uskutočňovaný v 30 

minútových intervaloch. Objemovú aktivitu radónu vyhodnocujeme v dvojhodinových 

intervaloch zo sumy impulzov v štyroch po sebe idúcich meracích intervaloch. Detekčný 

systém na báze scintilačnej komory sme kalibrovali Ward–Borakovou metódou [7]. Citlivosť 

scintilačnej komory je 0,3 imp/min pri objemovej aktivite cA,Rn = 1 Bq.m
-3

 a neistota merania 

je menšia ako 30%.  

Objemové aktivity produktov premeny radónu boli merané pomocou detekčného 

systému zostrojeného na KJFB FMFI UK [8]. Pri premene radónu, respektíve torónu, 

vznikajú v atmosfére krátkožijúce izotopy polónia, bizmutu a olova a stávajú sa súčasťou 

aerosólov, ktoré sa nachádzajú v atmosfére. Pri presávaní vzduchu môžeme tieto produkty 

zachytiť na filtri a meraním aktivity filtra môžeme určiť objemovú aktivitu produktov 

premeny vo vzduchu. Filter je umiestnený vo vzdialenosti 4,5 mm pod polovodičovým 

detektorom s povrchovou bariérou. Na zachytenie produktov premeny radónu používame 

filtre RW19 firmy Millipore s priemerom 47 mm, hrúbkou 200 μm a priemerom pórov do 1,2 

μm. Citlivá plocha polovodičového detektora je 450 mm
2
. Objemovú aktivitu krátkožijúcich 

produktov premeny radónu (
218

Po, 
214

Pb a 
214

Bi), vyhodnocujeme v dvojhodinových 

intervaloch a neistota merania je menšia ako 30%. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Cieľom práce bolo najmä získať poznatky o správaní sa 
222

Rn a jeho krátkožijúcich 

produktov premeny, ktoré sú súčasťou aerosólov v atmosfére, určenie ich vzájomného 

vzťahu, štúdium vplyvu meteorologických prvkov, ako je teplota, vlhkosť a rýchlosť vetra na 

ich koncentrácie. V práci sú prezentované výsledky meraní z dvoch mesiacov, jedného 

letného (júl) a jedného jesenného (november). Základné štatistické údaje o nameraných 

koncentráciách sú uvedené v tabuľke 1. 
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Tab. 1 Štatistické údaje sledovaných rádionuklidov a meteorologických parametrov. 

Parameter 

Júl November 

Max. Min. Priemer 
Štandardná 

odchýlka 
Max. Min. Priemer 

Štandardná 

odchýlka 

cA,Rn [Bq.m
-3

] 17,9 0,5 6,56 3,5 15,68 0,5 8,3 3,64 

cA,ekv [Bq.m
-3

] 7,13 0,47 2,34 1,9 9,28 0,75 4,6 1,9 

Rovnovážny 

faktor F 
0,61 0,18 0,37 0,08 0,99 0,23 0,57 0,17 

Teplota t [°C] 33,5 9,75 21,21 5,6 16,65 -0,8 5,67 3,34 

Rýchlosť vetra 

WS [m.s
-1

] 
7,36 0,28 2,67 1,32 8,33 0,14 3,12 1,56 

Relatívna 

vlhkosť H [%] 
100 30 65 18,8 98 47,5 83,55 12,76 

 

Údaje o hodnotách meteorologických prvkov bolo poskytnuté Katedrou meteorológie 

a klimatológie UK a boli merané priamo v areáli fakulty. Pre oba mesiace bolo študované 

správanie sa priemerných denných vĺn objemových aktivít 
222

Rn , 
218

Po, 
214

Pb, 
214

Bi, cA,ekv a 

tiež rovnovážneho faktora F, pretože na väčšom súbore dát je aperiodický vplyv 

meteorologických parametrov na objemové aktivity uvedených rádionuklidov potlačený. 

 

Ekvivalentná objemová aktivita radónu cA,ekv bola vypočítaná podľa vzorca, ktorý 

odporúča UNSCEAR [3]: 

 

                                            1, 

 

kde cA,Po, cA,Pb a cA,Bi sú objemové aktivity 
218

Po, 
214

Pb a 
214

Bi v atmosfére.  

Rovnovážny faktor F bol vypočítaný podľa vzťahu:  

 

   
      

     
     2, 

 

kde cA,Rn je objemová aktivita 
222

Rn v prízemnej vrstve atmosféry. 

 

Charakteristické denné variácie ktoré môžeme vidieť na obr. 1 spôsobujú periodicky 

sa meniace podmienky v spodnej časti atmosféry. Počas dňa je objemová aktivita radónu v 

spodnej časti atmosféry najvyššia v skorých ranných hodinách. Pokles objemovej aktivity 

radónu až na minimum, sa dosahuje v popoludňajších hodinách. Po východe Slnka začínajú 

slnečné lúče ohrievať zem a naruší sa tak teplotná inverzia v spodnej časti atmosféry. Teplý 

vzduch stúpa nahor, vzrastá intenzita vertikálnej výmeny vzduchu a objemová aktivita radónu 

v prízemnej vrstve klesá [9]. Najsilnejšia vertikálna výmena nastáva v popoludňajších 

hodinách a cA,Rn dosiahne minimum. S klesajúcou výškou Slnka sa znižuje ohrievanie 

zemského povrchu a vertikálne prúdenie vzduchu sa spomaľuje. Objemová aktivita radónu 

narastá. Počas noci sa teplota pôdy ochladzuje. Vertikálna výmena vzduchu sa spomaľuje a 

cA,Rn až kým dosiahne maximum krátko pred východom Slnka [10]. 
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Obr. 1 Priemerný denný priebeh objemovej aktivity 

222
Rn (cA,Rn), ekvivalentnej objemovej 

aktivity 
222

Rn (cA,ekv) a rovnovážneho faktora F v mesiaci júl. 
 

Ako je možné vidieť na obr. 1, priemerná denná vlna objemovej aktivity 
222

Rn (cA,Rn) 

v júli, vykazuje maximum o 5. hodine (9,1 Bq.m
-3

) a minimum popoludní o 15. hodine (3,9 

Bq.m
-3

). Ekvivalentná objemová aktivita (cA,ekv) vyjadruje lineárnu kombináciu objemových 

aktivít produktov premeny, vykazuje podobný priebeh s maximom o 5. hodine (3,29 Bq.m
-3

) a 

minimom popoludní o 17. hodine (1,53 Bq.m
-3

). Rovnovážny faktor je dôležitý parameter 

ktorý vystupuje vo výpočte efektívnej dávky obyvateľstva od radónu, spôsobený inhaláciou 

jeho krátkožijúcich produktov premeny, ale tiež je dôležité poznať ho pre výpočet 

rezidenčného času aerosólov v atmosfére [11]. Priemerný denný priebeh vykazuje len slabú 

variáciu s maximom o 13. hodine (F = 0,43) a minimom neskoro večer až skoro ráno (F = 

0,32). Priemerné denné vlny 
218

Po, 
214

Pb a 
214

Bi majú prakticky podobný priebeh ako cA,ekv 

resp. cA,Rn s maximom v skorých ranných hodinách a minimom popoludní. 
 

Vzťah objemovej aktivity 
222

Rn a teploty, vlhkosti a rýchlosti vetra súvisí s meniacimi 

sa podmienkami v spodnej vrstve atmosféry. Priemerný denný priebeh cA,Rn je v dobrej 

antikorelácii s priemerným denným priebehom teploty (R
2
 = 0,85) a je vidieť aj dobrú 

koreláciu s priemerným denným priebehom relatívnej vlhkosti vzduchu (R
2
 = 0,89), čo úzko 

súvisí s ohrievaním atmosféry po východe Slnka [9]. 

 

Podľa predpokladov ktoré vychádzajú z práce Jacobiho a André [12] je stupeň 

rovnováhy medzi 
222

Rn a jeho krátkožijúcimi produktmi premeny v prízemnej časti atmosféry 

závislý od turbulentného premiešavania. Avšak zmiešavacie procesy sú mimo iných faktorov, 

aj funkciou rýchlosti vetra. Na obr. 2 je zobrazená priemerná radónová denná vlna (cA,Rn) v 

porovnaní s priemernou dennou vlnou rýchlosti vetra (WS) v mesiaci júl. Z priebehu 

priemernej dennej vlny WS vidíme že najvyššia rýchlosť vetra je dosiahnutá v poobedňajších 

hodinách. 
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Obr. 2 Priemerný denný priebeh objemovej aktivity 

222
Rn (cA,Rn), v porovnaní s priemerným 

denným priebehom rýchlosti vetra (WS), relatívnej vlhkosti (H) a teploty vzduchu (t) 
v mesiaci júl. 

 

V tomto období je prirodzene aj radón intenzívnejšie transportovaný z prízemnej 

vrstvy atmosféry, čoho výsledkom je antikorelácia medzi priemernými hodnotami cA,Rn a 

rýchlosťou vetra. Pritom existuje približne 2 hodinové oneskorenie minimálnej cA,Rn za 

maximálnou rýchlosťou vetra. Po posune priemerných denných priebehov cA,Rn dozadu o 2 

hodiny bola zistená antikorelácia medzi cA,Rn a rýchlosťou vetra na úrovni R
2
 = 0,93. 

Priemerné denné priebehy objemových aktivít 
218

Po, 
214

Pb a 
214

Bi, vykazujú podobné 

priebehy ako priemerné denné priebehy cA,Rn. Tiež vykazujú maximá v skorých ranných 

hodinách a minimá v popoludňajších hodinách. Avšak existuje časové oneskorenie priebehov 

rozpadových produktov za priebehom cA,Rn. U 
218

Po je to ~ 0,5 hodina a u 
214

Pb a 
214

Bi je to ~ 

1 hodina. Po posune cA,Rn priebehu dopredu o uvedené časy je korelácia medzi dennými 

priebehmi cA,Rn a dennými priebehmi jeho produktov premeny na úrovni R
2
 = 0,99. 

 V novembri prevláda v Bratislave typické jesenné počasie. Teplota a rýchlosť vetra sa 

v dlhodobom priemere počas dňa len málo menia. V priemere teplota v novembri vykazovala 

maximálnu hodnotu 8,2 C° o 13. hodine a minimálne hodnoty na úrovni 4 C° v nočných 

hodinách až do východu Slnka. 
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Obr. 3 Priemerný denný priebeh objemovej aktivity 
222

Rn (cA,Rn) v porovnaní s priemerným 
denným priebehom rýchlosti vetra (WS), relatívnej vlhkosti (H) a teploty vzduchu (t) 

v mesiaci november. 
 

Rýchlosť vetra bola v priemernom dennom priebehu prakticky konštantná a to na 

úrovni okolo 3,3 m.s
-1

. Priemerný denný priebeh cA,Rn vykazuje miernu variáciu s maximom 

10 Bq.m
-3

 v nočných hodinách (od 23. hodiny do 5. hodiny rannej) a minimom popoludní o 

16. hodine na úrovni 6,2 Bq.m
-3

. Minimum cA,Rn bolo oneskorené približne o 1,5 hodiny za 

maximom teploty v priemernom dennom priebehu. Rovnaký časový posun bol aj medzi 

minimom relatívnej vlhkosti a minimom cA,Rn (Obr. 3).  

Objemové aktivity 
218

Po a 
214

Pb, 
214

Bi a cA,ekv boli v nočných hodinách od 23. hodiny 

až do 9. hodiny rannej prakticky konštantné a to na úrovni okolo 5,1 Bq.m
-3

 a minimálne 

hodnoty na úrovni okolo 3,4 Bqm
-3

 sa dosahovali okolo 15. hodiny. Hlavný rozdiel medzi 

priemernými dennými priebehmi cA,Rn a koncentráciami jeho produktov premeny, respektíve 

cA,ekv je v tom, že pokiaľ koncentrácie produktov premeny radónu, respektíve cA,ekv stúpajú 

spolu s cA,Rn z popoludňajšieho minima, tak v ranných hodinách sa medzi ich priebehmi 

vyskytujú dobre pozorovateľné odlišnosti. cA,Rn začne klesať už o 7. hodine (čas východu 

slnka v novembri), zatiaľ čo koncentrácie jeho produktov premeny začnú klesať až po 9. 

hodine (Obr. 4). To znamená, že (konštantné) koncentrácie produktov premeny radónu, ktoré 

sú viazané na aerosóly zotrvávajú v atmosfére dlhšie, asi o 2 hodiny v porovnaní s cA,Rn. To 

môže byť spôsobené tým, že turbulentné riediace procesy v atmosfére po východe Slnka 

intenzívnejšie odstraňujú z prízemnej vrstvy atmosféry 
222

Rn ako aerosóly. 

Priemerný denný priebeh rovnovážneho faktora F v novembri dosahuje maximum až 

neskoršie popoludní medzi 17. až 19. hodinou (F = 0,63) a minimum v skorých ranných 

hodinách medzi 1. a 5. hodinou (F = 0,48) Priemerná hodnota F faktora v novembri (F = 

0,68) je takmer 2 krát vyššia ako v júli (F = 0,37). Priemerný denný priebeh rovnovážneho 

faktora F pomerne dobre antikoreluje s priemerným denným priebehom cA,Rn (R
2
 = 0,86) a 

koreluje s denným priebehom teploty (R
2
 = 0,6). 
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Obr. 4 Priemerný denný priebeh 

222
Rn (cA,Rn), ekvivalentnej objemovej aktivity (cA,ekv) 

a rovnovážneho faktora F v mesiaci november. 
 

ZÁVER 

Objemové aktivity radónu a jeho produktov premeny vykazujú typické denné variácie 

s maximom skoro ráno a minimom popoludní, ktoré sú porovnateľné s výsledkami iných 

autorov [13]. Potvrdil sa vplyv teploty a rýchlosti vetra na objemové aktivity radónu a jeho 

produktov premeny. Priemerné denné vlny produktov premeny majú podobný priebeh ako 

majú priemerné denné vlny cA,Rn a cA,ekv. Korelácie medzi objemovými aktivitami produktov 

premeny a cA,Rn sú vyššie v júli (R
2
 ~ 0,8) ako v novembri (R

2
 ~ 0,47).  

 Rovnovážny faktor F vykazuje slabé variácie s maximom popoludní (v čase 

intenzívneho vertikálneho premiešavania) a minimum v neskorých nočných alebo skorých 

ranných hodinách, podobne ako to bolo publikované v práci, v ktorej sledovali rovnovážny 

faktor F v Mníchove-Neuherbergu [13,14]. Pomer Fmax/Fmin bol počas júla ~1,34 

a v novembri ~1,25. Priemerná hodnota rovnovážneho faktora v júli (F = 0,37) je približne 

1,5 krát nižšia ako v novembri (F = 0,57). Priemerná hodnota F faktora v júli je približne  

1,6 krát menšia ako je hodnota publikovaná v práci [13], t.j. v lokalite, ktorá je od Bratislavy 

vzdialená ~400 km. Nižšie hodnoty F faktora v Bratislave môžu ma za následok 2 faktory. 

Prvým je priemerná rýchlosť vetra v tomto období. V Bratislave je priemerná rýchlosť 

vetra (2,7 m.s
-1

) vyššia ako v Mníchove-Neuherbergu (1,5 m.s
-1

). To môže viesť k zvýšenému 

premiešavaniu spodnej časti atmosféry a k zníženiu rovnovážneho faktora F.  

Druhým môže byť vysoký úhrn zrážok ktorý padol v Bratislave počas júla  

(70,6 mm celkovo a 29 mm len počas dvoch dní), čo mohlo spôsobiť vymytie krátkožijúcich 

produktov radónu z atmosféry a celkovo znížiť priemernú hodnotu rovnovážneho faktora  

F v danom mesiaci. Počas novembra padlo v Bratislave celkovo iba 5,7 mm zrážok 

a namerané hodnoty rovnovážneho faktora F (~0,6) boli podobné ako v Mníchove-

Neuherbergu. Priemerná hodnota rovnovážneho faktora F, vypočítaná zo všetkých hodnôt  

z júla a novembra je F = 0,47 ± 0,18, čo je menej ako F = 0,6 čo je odporúčaná hodnota 

UNSCEAR pre vonkajšiu atmosféru [3].  
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ABSTRACT 

Atmospheric hydrometeors fundamentally affects natural cycles and human activity, therefore 

their detection has a long tradition amongst many cultures. Distribution of hydrometeors 

shows strong space-time variability. Monitoring of precipitation is held by network of 

meteorological stations with raingauges and by meteorological radar and satellite 

measurements. Each of those provides specific assets and also limitations. 

All hydrometeors interfere with electromagnetic signal in the atmosphere. The magnitude of 

the interference is relative to the intensity of precipitation. This fact enables us to detect the 

hydrometeors by monitoring the changes of electromagnetic signal either by active 

broadcasting of the signal and detecting the part reflected by hydrometeors or by passive 

receipt of the signal from different broadcasters. 

The goal of this contribution is to present the potential of the method utilizing the sources of 

electromagnetic radiation with frequencies in UHF range (from 300MHz to 3GHz), which are 

primarilly dedicated to telecommunication services represented by the global system for 

mobile communications (GSM). The proposed method employs the mentioned sources of 

electromagnetic radiation for tropospheric ground layer passive observation for purposes of 

atmospheric hydrometeors detection. The method is passive and requires no electromagnetic 

energy emission. For the sake of the high penetration of mobile operators' base from 

transceiver stations, this method can provide information on the current state of the 

atmosphere with high temporal and spatial resolution. 
 

Keywords: atmosphere, lower layer of troposphere, GSM network, base transceiver station, BTS, 

UHF, hydrometeor, precipitation, measurement, detection, signal processsing, Fresnel zone, 

communication 

 

ÚVOD 

Hydrometeory, ako jeden z najpodstatnejších fenoménov klímy, zásadne ovplyvňujú 

deje v prírode a aj činnosť človeka, a preto má ich detekcia pomerne dlhú tradíciu. 

Hydrometeory sa vyskytujú v dvoch skupenstvách, vo viacerých formách, či už stagnujúce 

vo vzduchu, alebo padajúce na zem. Ich detekcia je principiálne možná mechanickým 

zachytením padajúcich, alebo unášaných hydrometeorov, optickými metódami, satelitnými 

pozorovaniami alebo zmenou vysielaného elektromagnetického signálu. Prvú a druhú metódu 

reprezentujú pozemné siete, štvrtá je využívaná viacerými spôsobmi. 

mailto:fabo.peter@gmail.com
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 Monitoring hydrometeorov je dôležitý z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. 

Z krátkodobého hľadiska ide predovšetkým o detekciu vertikálne sa pohybujúcich 

hydrometeorov pre nowcasting a detekciu výskytu nebezpečných zrážkových javov, ako sú 

prívalové dažde, krúpy, ľadovica, či námraza, ktoré môžu ohroziť ľudské životy alebo 

poškodiť majetok. Nowcasting je súhrnné označenie pre podrobný popis aktuálneho počasia 

a predpoveď jeho ďalšieho vývoja na dobu do 2 hodín. Ako vstupy využíva údaje 

z radarových meraní a automatických zrážkových staníc. Z dlhodobého hľadiska je 

monitoring zrážok potrebný na posudzovanie lokálnych zrážkových pomerov pre strategické 

plánovanie a poľnohospodárstvo. 

 V základnej klimatickej sieti sú používané zrážkomery tvorené jednoduchou nádobou 

so známou zbernou plochou. Merania sú manuálne a majú pomerne vysokú priestorovú 

hustotu, na Slovensku je viac ako 700 takýchto meracích bodov. Tieto merania zabezpečujú 

dlhodobé reprezentatívne klimatologické údaje merané nezmenenou metodikou. 

K operatívnym informáciám sú využívané automatické zrážkomery, ktorých je Slovensku 

aktuálne inštalovaných 380. Medzi najrozšírenejšie typy automatických zrážkomerov patria 

vaničkové zrážkomery, ktoré môžu byť vyhrievané a nevyhrievané a hmotnostné zrážkomery. 

Vaničkové zrážkomery udávajú počet preklopení vaničky s určitým objemom (napr. 0,1 mm). 

Vyhrievané zrážkomery je možné používať aj v zime pri výskyte tuhých zrážok. Hmotnostné 

zrážkomery pracujú na základe kontinuálneho merania hmotnosti obsahu otvorenej nádoby, 

v ktorej sa zrážky zhromažďujú. Výparu zachytených zrážok je zabránené vrstvou olejovitej 

tekutiny v zbernej nádobe. 

 Veľkoplošná detekcia hydrometeorov je štandardne uskutočňovaná prostredníctvom 

multispektrálneho sledovania atmosféry a povrchu zeme zo satelitov a meteorologických 

radarov. Satelitné snímky zachytia veľkoplošný výskyt hydrometeorov a ich dynamiku. 

Problémom je však priestorové rozlíšenie v požadovanom rozsahu. 

 Meteorologické radary [1] sú zariadenia vysielajúce vysokoenergetické pulzy 

elektromagnetických vĺn v mikrovlnnom priestore a sú taktiež prispôsobené na prijímanie 

žiarenia tejto vlnovej dĺžky, ktoré sa spätným rozptylom vrátilo späť k anténe. Pracujú  

spravidla na frekvenciách okolo 5 GHz, čo predstavuje dĺžku vlny niekoľko centimetrov. 

Na Slovensku radary operujú v tzv. C pásme s dĺžkou vlny 5 cm. Umožňujú detekciu 

zrážkovej činnosti na pomerne veľkom území, pričom využívaný radarový dosah je 100 –

 300 km. Základným nedostatkom radarových meraní je nutnosť vysielania lúča z jedného 

stanovišťa pre všetky vrstvy atmosféry a správanie sa lúča pri jeho šírení v atmosfére. Radary 

sa stavajú na vysoko položené lokality, aby mali čo najväčší horizontálny dosah a aby bol 

zminimalizovaný vplyv orografických podmienok. Radarové lúče sú vysielané 

pod elevačným uhlom v rozmedzí približne 0,1° až 34,3°. Za podmienok štandardnej 

atmosféry sa radarový lúč ohýba k zemskému povrchu s krivosťou trajektórie menšou, aké je 

zakrivenie zemského povrchu. Šírenie mikrovlnného lúča závisí od vertikálneho profilu 

indexu lomu v atmosfére. Index lomu sa mení v závislosti od tlaku a teploty vzduchu a od 

parciálneho tlaku vodnej pary. Z geometrie trajektórií lúča vyplýva, že jeden impulz poskytuje 

informáciu z viacerých vrstiev atmosféry. Napr. impulz s najnižším elevačným uhlom 0,1° 

dosahuje vo vzdialenosti 250 km  od radaru výšku približne 5 km. Pod touto hladinou sa 

nachádzajú neviditeľné oblasti, ktoré radar nevie zamerať. Daný nedostatok je možné do istej 

miery obmedziť zahustením radarovej siete. 

  Aktuálne prostriedky diaľkového sledovania atmosféry - satelity, radary a bodový 

zber dát poskytujú globálny pohľad na deje v atmosfére. Bodové merania sú základom pre 

dlhodobý monitoring klímy, diaľkové metódy tvoria vstupy pre predpoveď počasia, hlavne 

pre predpovedné modely. Z principiálnych dôvodov ale nedávajú úplnú informáciu v 

prízemnej vrstve atmosféry, nakoľko nemajú dostatočné časové a ani priestorové rozlíšenie v 

obývaných oblastiach, kde je potreba detailných informácií najvyššia. Tieto metódy nie sú 
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optimálne na určenie stavu atmosféry v prízemnej vrstve do výškovej hladiny 100 m, ktorá 

zásadným spôsobom ovplyvňuje životné prostredie. 

 S rozvojom komunikačných technológií a s nimi spojeným stúpajúcim stupňom 

penetrácie atmosféry sa objavili ďalšie možnosti sledovania stavu atmosféry pasívnym 

využitím informácií súvisiacich so šírením elektromagnetickej energie v prostredí. 

Pre prevádzkovateľov komunikačných systémov predstavuje vplyv počasia komplikáciu, 

ktorú sa snažia vo svojich systémoch eliminovať, na druhej strane práve využitie korekčných 

mechanizmov pre kompenzáciu útlmu prenosovej trasy bolo jednou z prvých metód využitia 

smerových spojov v pásme 10 GHz na sledovanie a detekciu zrážok. Metóda využitia úbytku 

elektromagnetického signálu pri jeho prieniku cez atmosféru na detekciu rôznych častíc 

v atmosfére sa objavila v prvej polovici minulého storočia [2,3]. K jej postupnému rozvoju 

prispelo viacero autorov hlavne vo vzťahu k detekcii zrážkovej činnosti. V Európe je 

v súčasnej dobe daná metóda pomerne intenzívne rozvíjaná holandskými autormi [4,5]. 

Uvedená metóda vyžaduje znalosť technických parametrov vysielača a pracuje 

na frekvenciách spravidla 10 - 30 GHz. 

 Z praktického hľadiska sú vyššie uvedené metódy limitované dostupnosťou informácií 

o lokalite smerových spojov a ich prevádzkových parametroch, v prípade družicových 

technológií náročným prístrojovým vybavením a komplikovaným spracovaním údajov. 

 Cieľom príspevku je prezentácia možností metódy využitia zdrojov 

elektromagnetickej energie v pásme UHF (300 MHz – 3 GHz), primárne určených na 

telekomunikačné služby, na sledovanie stavu prízemnej vrstvy troposféry [6]. Metóda 

využívajúca globálny systém mobilných komunikácií (GSM) je pasívna, nevyžaduje žiadnu 

emisiu elektromagnetickej energie a vďaka aktuálne vysokej prenetrácii stanicami mobilných 

operátorov môže poskytnúť informácie o aktuálnom stave atmosféry s vysokým priestorovým 

a časovým rozlíšením. 

 

Využitie emisie elektromagnetickej energie v pásme UHF 

Pragmatickým prístupom si môžeme položiť otázku o možnej využiteľnosti pásma 

300 MHz – 3 GHz pre sledovanie prízemných vrstiev atmosféry, pretože množstvo vyžiarenej 

energie je v tejto oblasti vysoké a hustota zdrojov je značná a to najmä v oblastiach nášho 

záujmu s vyššou koncentráciou obyvateľstva. Na Slovensku je aktuálne viac ako 30-tisíc 

takýchto vysielačov. 

 Z literatúry [7] vyplýva, že útlm elektromagnetického vlnenia v pásme do 5 GHz je v 

dôsledku hydrometeorov zanedbateľný a pri plánovaní a navrhovaní komunikačných trás sa s 

ním neuvažuje. Je preto zrejmé, že vyššie uvedené metódy s využitím útlmu sú v tomto pásme 

nepoužiteľné, ale už aj pri jednoduchom experimente so sledovaním vysielania vhodného 

zdroja zistíme, že stredná hodnota výkonu prijímaného signálu obsahuje šumovú zložku, ktorá 

reprezentuje interferenčné javy (náhodné odrazy od budov, vegetácie, dopravných 

prostriedkov) a zároveň je možné v tejto šumovej zložke vysledovať aj vplyv zmien počasia. 

Na základe vyššie uvedeného zistenia sme vyslovili teoretický predpoklad, že šumové zložky 

signálov na výstupe dvoch antén prijímajúcich signál zo spoločného zdroja vzdialených od 

seba o niekoľko vlnových dĺžok sú vzájomne nekorelované. Oblasť, v ktorej sa šíri signál od 

zdroja k anténe s fázovým posunom menším ako lambda/2 vytvára prvú Fresnelovu zónu a 

predpokladáme, že ak sa v oblasti prekryvu prvých Fresnelových zón objaví nehomogenita 

prostredia, mala by sa prejaviť aj v korelovanej zložke šumu na výstupe oboch antén. 

Uvedený predpoklad pochopiteľne môžeme rozšíriť aj na N antén. 

 

METODIKA PRÁCE 

Pre overenie uvedeného predpokladu sme použili ako zdroj signálu základňové stanice 

BTS v pásme 928.7 a 934.4 MHz, prijímali sme pilotný signál siete G2 so širkou pásma 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

225 

 

200 kHz (downlink). Pilotný signál je vysielaný s konštantným výkonom, výkony 

jednotlivých kanálov s odstupom 200 kHz sa pri TDMA (Time Division Multiple Access) 

multiplexe menia podľa vzdialenosti mobilných telefónov od základňovej stanice. Anténna 

sústava bola umiestnená v línii priamej viditeľnosti (LOS). 

 Pre príjem sme použili komunikačný prijímač AOR A5001D s dvoma anténnymi 

vstupmi a nezávislými VCO. Obe antény boli typu ground-plane a boli umiestnené v línii 

priamej viditeľnosti cca 400 m od zdroja. Frekvencia merania amplitúdy demodulovaného 

pilotného signálu bola 3 Hz pre obe antény, prijímač bol riadený cez USB počítačom, ktorý 

zároveň archivoval a vyhodnocoval namerané údaje. Svojou podstatou je takéto usporiadanie 

podobné metóde priestorového diverzitnému príjmu, používaného v telekomunikačnej 

technike na zlepšenie kvality príjmu [8]. Pre vyhodnotenie miery vzájomnej korelácie 

signálov sme použili jednoduchý algoritmus výpočtu korelácie s využitím plávajúceho okna. 

 

VÝSLEDKY MERANÍ A DISKUSIA 

 Na obrázku 1 je výsledok experimentálneho merania počas prechodu studeného frontu 

a meteorologická situácia počas merania. 

 

 

Obr. 1 Detekcia zrážkovej činnosti pri prechode frontu pomocou pasívneho sledovania signálu 

BTS mobilného operátora pomocou metódy priestorového diverzitného príjmu signálu vo 

vrstve 50 m nad zemou. 

 

 V ľavej časti obrázku je graf časového priebehu nenormovaného koeficientu 

vzájomnej korelácie, v dolnej časti sú amplitúdy demodulovaných prijímaných signálov 

oboch antén. Počas merania prešiel nad oblasťou merania studený front v niekoľkých vlnách 

lokálnych búrok (03:00 - 08:00) nasledovaný slabšími zrážkami (10:00). Na obrázku z radaru 

(04:55) je zrejmý výskyt lokálnych intenzívnych zrážok. 

 Reakcia výsledných hodnôt je na kvalitatívnej úrovni v dobrej zhode s výskytom 

predmetných hydrometeorov. Vysoké časové rozlíšenie umožňuje sledovanie dynamiky javu 

na línii priamej viditeľnosti medzi prijímačom a zdrojom signálu. Analýza signálu tiež 

umožňuje zachytiť javy v atmosfére, ktoré nie sú priamo spojené s výskytom hydrometeorov 

a javia sa ako šum (zvýšená úroveň turbulencie). 
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 Uvedená metóda založená na pasívnom sledovaní stochastických parametrov signálov 

preukázala istú mieru použiteľnosti, trpí však zatiaľ niekoľkými nedostatkami. 

- neexistuje priama väzba medzi koeficientom vzájomnej korelácie a fyzikálnymi 

parametrami atmosféry 

- vzhľadom ku konečnej dĺžke korelačného okna má koeficient vzájomnej korelácie nenulovú 

náhodnú hodnotu, nepriamo úmernú dĺžke okna 

- zaregistrované javy - búrky, zrážky, mali relatívne vysokú intenzitu a dynamiku, metóda 

nedokázala dostatočne registrovať slabé alebo statické javy (turbulencia, hmla). 

Okrem spomenutej metódy priestorového diverzitného príjmu bola experimentálne overovaná 

aj modifikácia založená na frekvenčnom diverzitnom príjme, kedy boli jednou anténou 

sledované viaceré zdroje signálu umiestnené blízko seba, výsledky boli podobné. 

 Ďalší vývoj bude zameraný na nový dizajn antén odolnejších proti poveternostným 

podmienkam (vietor, námraza), ale hlavne v konsolidácii senzorov a aplikácii vhodných 

modelov na spoľahlivú identifikáciu a interpretáciu meteorologických javov z nameraných 

údajov. 

  

ZÁVER 

 Popísaná metóda detekcie hydrometeorov pomocou BTS signálu prezentuje prvé 

výsledky výskumu nového prístupu k získaniu poznatkov o výskyte hydrometeorov 

v najnižšej vrstve atmosféry do výšky len niekoľko desiatok metrov nad zemou. Metóda nie je 

založená na útlme signálu, je výlučne pasívna a preto nevyžaduje detailnú znalosť 

technických parametrov vysielača. Toto umožní monitorovať relatívne rozloženie 

hydrometeorov v malých priestoroch (desiatky až stovky km
2
 pomocou málo detekčných 

bodov). Praktickou výhodou tohto prístupu je vysoká hustota BTS staníc v priestoroch, kde sú 

informácie o výskyte hydrometeorov a ich intenzite vysoko žiadané – sídelné aglomerácie, 

plochy intenzívne využívané k ekonomickej činnosti. 
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ABSTRACT 

The aim of the work was to evaluate the possibilities of utilizing dead and living biomass of 

microalgae Euglena gracilis in the removal of heavy metals Cd and Zn from model single 

and binary solutions containing CdCl2 and/or ZnCl2 and spiked with radionuclides 
109

CdCl2 

and/or 
65

ZnCl2. From the kinetics of Cd and Zn removal from single solutions by dead 

biomass of microalgae, it was possible to identify rapid sorption processes of Cd and Zn 

binding in which the concentration equilibrium [M]biomass:[M]solution in the first 20 min 

of interaction was stabilized and in the following hours was not changed. In the case of living 

biomass of microalgae, rapid sorption processes of Cd or Zn binding from the model solutions 

used were also observed in the first minutes of interaction, but without the concentration 

equilibrium reaching. This fact suggests the existence of active, accumulation processes based 

on the transport of studied metals through the membranes. From a quantitative point of view 

and comparing the Cd removal by dead and living biomass of microalgae, it can be concluded 

that the sorption processes corresponded to the level of Cd binding about 8 µmol/g (d.w.) in 

the case of dead biomass, while the participation of transport systems for Cd uptake in the 

case of living biomass increased this value more than 2.5-times. A practically similar result 

was also found in the removal of Zn. In the characterization of Cd and Zn binding processes 

by dead and living biomass of euglena, the effects of exposure time, pH of solutions, portion 

of Cd
2+

 or Zn
2+

, solutions composition, CdCl2 or ZnCl2 concentration as well as concentration 

of euglena biomass were evaluated. In the study of the effect of cationic forms Cd
2+

 or Zn
2+

 

portion in solution on their binding by euglena biomass a speciation modeling program 

MINEQL+ predicting the presence of these metal forms in solution as well as metal complex 

formation in the presence of EDTA-Na2 was used. 

 

Keywords: Cd, Zn, Euglena gracilis, biomass, removal, aqueous solutions 

 

ÚVOD 

V súčasnosti sa čoraz viac dostávajú do popredia otázky ochrany a obnovy životného 

prostredia. V prípade obnovy životného prostredia hovoríme o tzv. remediácii 
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kontaminovaných alebo inak degradovaných zložiek životného prostredia, teda o ich 

znovunavrátení do pôvodného stavu alebo o minimalizácii kontaminácie na environmentálne 

prijateľnú úroveň, resp. dopadov danej kontaminácie na ekosystémy. V praxi sa pre tieto 

účely využíva široká paleta konvenčných remediačných techník a metód. Avšak, väčšina z 

nich je založená na fyzikálno-chemických princípoch, ktoré sú často považované 

za environmentálne menej prijateľné a po ekonomickej, materiálnej, ale aj po technologickej 

stránke predstavujú častokrát veľmi náročné a menej efektívne metódy [1, 2]. Navyše, 

v niektorých prípadoch je nutné počítať aj s produkciou vedľajších, sekundárnych odpadov. 

Aj v tejto súvislosti rastie záujem a potreba hľadania alternatívnych, environmentálne a po 

finančnej stránke akceptovateľných remediačných metód a techník. V tomto smere najmä 

znečistenie životného prostredia toxickými kovmi alebo rádionuklidmi a jeho negatívne 

následky na ekosystémy a zdravie ľudí vedú k zvýšenému záujmu o rozvoj metód a techník 

založených na environmentálne biotechnologických princípoch a prístupoch [3]. 

Pri odstraňovaní toxických kovov alebo rádionuklidov z odpadových alebo inak 

kontaminovaných vôd je veľmi vhodné a účinné využiť sorbenty alebo obdobné matrice 

vykazujúce vysokoúčinné sorpčné charakteristiky. Anorganické a fyzikálne alebo chemicky 

pripravené sorbenty v mnohých prípadoch predstavujú finančne náročné materiály [4]. 

Z tohto dôvodu sa upriamuje pozornosť na tzv. biosorbenty, ktoré vychádzajú z biomás 

mikroorganizmov (baktérie, vláknité huby alebo riasy), vodných alebo terestrických rastlín 

častokrát predstavujúcich odpadové suroviny [5, 6]. Biosorbenty a biosorpčné procesy 

uplatňované pri odstraňovaní toxických kovov alebo rádionuklidov z vodných roztokov sú  

od 90. rokov minulého storočia podrobované intenzívnemu štúdiu vedcov [7]. Predstavujú 

alternatívne prístupy odstraňovania širokej škály kontaminantov z odpadových alebo inak 

kontaminovaných vôd vyznačujúce sa predovšetkým environmentálnou akceptovateľnosťou, 

relatívne vysokou účinnosťou a ekonomicky nižšou náročnosťou. Na druhej strane však 

vykazujú relatívne nízku selektivitu, ktorá vychádza z podstaty samotných fyzikálnych 

a chemických procesov prebiehajúcich pri biosorpcii. Vyššiu selektivitu odstraňovania 

kontaminantov z vôd je možné očakávať v prípade využitia živých biomás, pri ktorých 

procesy odstraňovania kontaminantov budú prebiehať na báze transportných systémov 

uskutočňovaných na rozhraní membrán [8]. 

Biomasa sladkovodných alebo morských rias patrí čoraz viac využívaným 

biologickým produktom uplatniteľným v rôznych oblastiach priemyslu, produkcie biopalív, 

výživy, ale aj remediačných metód [9]. Ich veľkou výhodou je predovšetkým relatívne menej 

finančne a materiálne náročná a rýchla produkcia v porovnaní s inými fotosyntetizujúcimi 

organizmami. V dostupných vedeckých databázach sa môžeme stretnúť so stovkami prác 

venujúcich sa problematike využitia biomasy sladkovodných alebo morských rias ako 

biosorbentov toxických kovov alebo rádionuklidov [10, 11].  

V predkladanej práci sa venujeme charakterizácii mŕtvej a živej biomasy mikrorias 

E. gracilis var. bacillaris z pohľadu jej schopnosti viazať kovy z vodných roztokov, a to 

s cieľom jej potenciálneho využitia ako biosorbentu kovov alebo rádionuklidov. V tomto 

smere je nutné podotknúť, že biomase mikrorias rodu Euglena ako biosorbentu toxických 

kovov alebo rádionuklidov sa vedecká komunita venovala doteraz len veľmi sporadicky. 

Zaujímavé práce poukazujúce na možnosť ich využitia v tomto smere sa objavili 

vo vedeckých databázach prakticky až v posledných dvoch rokoch [12, 13]. Samotné riešenie 
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práce sa zameriava na kvantitatívnu charakterizáciu procesov viazania Cd ako typického 

toxického kovu a/alebo Zn ako ťažkého kovu patriaceho medzi mikroelementy mŕtvou 

a živou biomasou E. gracilis var. bacillaris z modelových jednozložkových a dvojzložkových 

vodných roztokov CdCl2 a/alebo ZnCl2. Ako analytická metóda sa využila scintilačná 

gamaspektrometria s aplikáciou rádioizotopov 
109

CdCl2 a 
65

Zn Cl2. 

 

METODIKA PRÁCE 

Biologický objekt 

Pre štúdium viazania Cd a Zn bol ako biologický objekt vybraný jednobunkový 

eukaryotický organizmus – mikroriasa Euglena gracilis var. bacilaris. Vitálna forma 

mikrorias sa obstarala zo zbierky mikroorganizmov Katedry biológie FPV UCM v Trnave. 

Získanie dostatočného množstva biomasy mikrorias prebiehalo za statických kultivačných 

podmienok v médiách podľa Hutnera [14], pH 3,5, pri permanentnom osvetlení (30 µmol 

photons.m
-2

.s
-1

) a 26 °C. Do média sa navyše pridal vitamín B1 (3 µg/L média) a B12 (1 ng/L 

média). 

Pre realizáciu experimentov hodnotiacich schopnosť živej biomasy E. gracilis var. 

bacilaris viazať Cd a Zn sa biomasa mikrorias nakultivovaná v Hutnerovom médiu za vyššie 

uvedených podmienok v postupných krokoch odstredila (5 min, 4 500 ot/min) a minimálne  

3-krát premyla v deionizovanej vode za účelom odstránenia zbytkov kultivačného média. 

Pre získanie mŕtvej biomasy mikrorias vo forme častíc s veľkosťou < 300 µm sa živá biomasa 

nechala vysušiť pri 60 °C počas 48 h. Následne sa biomasa mechanicky zhomogenizovala jej 

rozotrením v trecej miske a preosiatím cez štandardizované sitá. 

 

Charakterizácia procesov viazania kovov biomasou euglén  

Do série 100 mL Erlenmeyerových baniek sa prenieslo presné množstvo pripravenej 

mŕtvej alebo živej biomasy mikrorias E. gracilis var. bacillaris spolu s 20 mL roztoku CdCl2 

a/alebo ZnCl2 o známej koncentrácii v prostredí deionizovanej vody. Úprava pH roztokov sa 

realizovala prídavkom 0,1 mol/L HCl alebo 0,1 mol/L NaOH. V prípade rádioaktívneho 

značenia roztokov a použitia scintilačnej gamaspektrometrie ako analytickej metódy 

stanovenia študovaných kovov sa do modelových roztokov navyše pridali roztoky 
109

CdCl2 

a/alebo 
65

ZnCl2 o známej počiatočnej aktivite. Expozícia biomasy mikrorias prebiehala 

inkubáciou baniek uzavretých parafilmom na inkubovateľnej trepačke (250 min
-1

) pri 25 °C 

počas vopred určených časov (10, 20, 40, 60, 120, 240 min a 24 h). Na konci expozície mŕtvej 

alebo živej biomasy mikrorias sa odobrané vzorky roztokov prefiltrovali cez striekačkové 

filtre (priemer 13 mm; priepustnosť 0,45 μm) s cieľom odstránenia biomasy a zostatková 

koncentrácia Cd a/alebo Zn sa stanovila pomocou scintilačného gamaspektrometra v podobe 

zostatkovej aktivity 
109

Cd a/alebo 
65

Zn v roztoku alebo pomocou atómovej absorpčnej 

spektrometrie (len v prípade Zn). Množstvo viazaného kovu sa následne vypočítalo pomocou 

vzťahu (1): 

  
         

  
      (1) 

kde Q – je viazanie kovu biomasou euglén (v μmol/g; such. hm.); C0 a Ct – je počiatočná 

koncentrácia, resp.  koncentrácia kovu v roztoku na konci experimentu (v μmol/L); V – je 

objem roztoku (v L) a mB – je množstvo aplikovanej biomasy euglén (v g; such. hm.). 
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Scintilačná gamaspektrometria 

Komerčne dostupné roztoky rádionuklidu 
109

Cd vo forme 
109

CdCl2 (5,206 MBq/cm
3
, 

CdCl2 50 mg/L v 3 g/L HCl) a rádionuklidu 
65

Zn vo forme 
65

ZnCl2 (4,901 MBq/cm
3
, ZnCl2 

50 mg/L v 3 g/L HCl) použité pri rádioaktívnom značení pripravených modelových roztokov 

boli zakúpené zo spoločnosti EUROSTANDARD.CZ, spol. s r. o. (ČR). Pre stanovenie 

počiatočnej a zostatkovej aktivity 
109

Cd a/alebo 
65

Zn roztokov bol použitý scintilačný 

gamaspektrometer typ 76BP76/3 so studňovým kryštálom NaI(Tl) fy. Envinet (ČR). Samotná 

gamaspektrometrická analýza sa realizovala pomocou programu ScintiVision-32 fy. ORTEC 

(USA). Pre účely uskutočnenia energetickej a účinnostnej kalibrácie bola zostavená knižnica 

zahŕňajúca charakteristické γ-fotónové píky nasledovných rádionuklidov: 
109

Cd (Eγ = 

88,04 keV), 
137

Cs (Eγ = 661,66 keV) a 
65

Zn (Eγ = 1 115,52 keV). Kalibrácia scintilačného 

gamaspektrometra bola realizovaná použitím štandardných roztokov uvedených 

rádionuklidov o známych aktivitách ku dňu stanovenia vzoriek vzhľadom na ich dobu 

polpremeny (
109

Cd – T1/2 = 462,6 dňa; 
137

Cs – T1/2 = 11 019 dňa a 
65

Zn – T1/2 = 243,9 dňa). 

 

Atómová absorpčná spektrometria  

V prípade stanovenia zostatkovej koncentrácie Zn v odobraných vzorkách roztokov 

pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie sa použil atómový absorpčný spektrometer 

s plameňovou atomizáciou (FAAS) Thermo Scientific iCE 3000 Series (USA). Ako zdroj 

žiarenia pri meraní absorbancie bola použitá výbojka s dutou katódou (Thermo Fisher 

Scientific, USA), pričom na korekciu vplyvu pozadia bola do procesu registrácie a úpravy 

signálu použitá deutériová kompenzácia pozadia. Nastavenie a riadenie metódy stanovenia Zn 

bolo realizované pomocou softvéru SOLAAR. Atomizácia zinku v analyzovanej vzorke bola 

uskutočnená pri spaľovaní zmesi acetylénu so vzduchom v titánovom horáku so šírkou 

100 mm. Kalibračná krivka v rozmedzí koncentrácií Zn 0,25 – 1,5 mg/L sa získala meraním 

absorbancie štandardných roztokov Zn pri vlnovej dĺžke 213,9 nm. 

 

Predikcia chemických foriem kovov v modelových roztokoch 

Pre výpočet zastúpenia foriem Cd
2+

 a Zn
2+

 v roztokoch sa použil predikčný 

modelovací program MINEQL+ ver. 4.62.3 (Environmental Research Software, USA). Tento 

modelovací program pri predikcii jednotlivých chemických foriem kovov v danom prostredí 

vychádza z hodnôt konštánt stability log K komplexov kovov a z termodynamických 

charakteristík dHr.  

 

Grafické a štatistické vyhodnotenie výsledkov 

Získané kvantitatívne výsledky hodnotiace viazanie Cd a/alebo Zn
2+ 

biomasou 

E. gracilis var. bacillaris za daných podmienok sa štatisticky a graficky vyhodnotili pomocou 

programu Origin Pro ver. 8.5 (Origin Lab Corporation, USA). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pri odstraňovaní xenobiotík a ťažkých kovov pomocou biologických systémov sa 

môžu uplatňovať tri rozdielne procesy, a to konkrétne biosorpčné procesy prebiehajúce 

nezávisle od metabolizmu buniek, bioakumulačné procesy reprezentované transportom – 

vstupom látok a kovov do intracelulárneho priestoru buniek sprostredkovaného pomocou 

pasívnych alebo aktívnych transportných mechanizmov a biodegradačné alebo 
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biotransformačné procesy charakterizované rozkladom alebo premenou organických látok 

pomocou extra- alebo intracelulárnych enzýmov, resp. oxidačno-redukčnými procesmi (v 

prípade ťažkých kovov). Posledné dva mechanizmy sú závislé od metabolizmu, teda 

prebiehajú len v prípade interakcie látok a kovov so živou (vitálnou), metabolicky aktívnou 

biomasou daného organizmu.  

V prípade ťažkých kovov alebo rádionuklidov môžeme teda pri ich viazaní z vodných 

roztokov pomocou biologických systémov počítať predovšetkým s procesmi a mechanizmami 

typickými pre biosorpciu a bioakumuláciu [8]. 

 

 
Obr. 1. Kinetika viazania Cd živou (A) a mŕtvou (B) biomasou E. gracilis var. bacillaris 

(koncentrácia suchej biomasy CB = 0,50 g/L) z roztokov obsahujúcich 20 µmol/L CdCl2 (rádioaktívne 

značenie 
109

CdCl2 50,7 kBq/L) v deionizovanej vode, pH 4,0. Expozícia biomasy na inkubovateľnej 

trepačke (250 min
-1

) počas 2 h a pri 25 °C. Chybové úsečky reprezentujú smerodajné odchýlky 

aritmetického priemeru výsledkov dvoch nezávislých experimentov (±SD; n = 2). 

 

Na Obr. 1 je znázornená kinetika viazania Cd živou a mŕtvou biomasou E. gracilis 

var. bacillaris za podmienok vsádzkových, jednozložkových systémov zahŕňajúcich roztoky 

CdCl2 s počiatočnou koncentráciou C0 Cd 20 µmol/L pri pH 4,0 a 25 °C. Ako je vidieť 

z porovnania obidvoch časových závislostí, v prípade viazania Cd živou biomasou (Obr. 1A) 

sme v prvých minútach expozície pozorovali rýchle, pravdepodobne sorpčné procesy avšak 

bez dosiahnutia koncentračnej rovnováhy [Cd]biomasa:[Cd]roztok, ako je to v prípade mŕtvej 

biomasy mikrorias (Obr. 1B). V ďalšom priebehu viazania Cd sa pozorovalo mierne 

zvyšovanie akumulovaného množstva Cd živou biomasou euglén s dosiahnutím maximálnej 

akumulácie Cd 20,6 µmol/g (such. hm.), avšak v poslednom analyzovanom čase 1 440 min 

(24 h) sa toto množstvo znížilo o zhruba 25 % na hodnotu 15,3 µmol/g (such. hm.). V prípade 

mŕtvej, metabolicky neaktívnej biomasy euglén išlo o rýchle sorpčné procesy viazania Cd 

na biomasu s dosiahnutím koncentračnej rovnováhy [Cd]biomasa:[Cd]roztok už po 20 min 

interakcie, pričom táto rovnováha sa počas nasledujúcich hodín prakticky nemenila. Účinnosť 

odstránenia Cd z roztoku sa pohybovala zhruba na úrovni 20 % (8,2 µmol/g; such. hm.) 

z celkového množstva Cd v roztoku. Z kvantitatívneho pohľadu a pri porovnaní priebehu 

viazania Cd živou a mŕtvou biomasou mikrorias môžeme tvrdiť, že sorpčné procesy 

prebiehali na úrovni viazania Cd okolo 8 µmol/g (such. hm.) v prípade mŕtvej biomasy, 

pričom zapojenie transportných systémov príjmu Cd v prípade živej biomasy zvýšili túto 

B A 
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hodnotu viac ako 2,5-násobne. Prakticky podobný výsledok sa zistil aj pri odstraňovaní Zn, 

a to aj v prípade prostredia dvojzložkových roztokov obsahujúcich ekvimolárne zastúpenie 

CdCl2 a ZnCl2. 

 

 
Obr. 2. A. Vplyv počiatočnej hodnoty pH na viazanie Cd živou biomasou E. gracilis var. bacillaris 

(koncentrácia biomasy prepočítaná na suchú hmotnosť CB = 0,5 g/L) z roztokov obsahujúcich 

20 µmol/L CdCl2 (50,9 kBq/L 
109

CdCl2) v deionizovanej vode.  

B. Vplyv zastúpenia Cd
2+

 na viazanie Cd živou biomasou E. gracilis var. bacillaris (koncentrácia 

biomasy prepočítaná na suchú hmotnosť CB = 0,5 g/L) z modelových roztokov obsahujúcich 

20 µmol/L CdCl2 (82,6 kBq/L 
109

CdCl2) bez prídavku alebo s prídavkom 4, 8, 12, 16 alebo 20 µmol/L 

EDTA-Na2, pH 4,0. 

Expozícia biomasy počas 4 h na inkubovateľnej trepačke (250 min
-1

) a pri 25 °C. Viazanie Cd 

vyjadrené v %-tách z celkového množstva Cd v roztoku. Chybové úsečky reprezentujú smerodajné 

odchýlky aritmetického priemeru výsledkov dvoch nezávislých experimentov (±SD; n =2). 

 

Na Obr. 2A je znázornená závislosť medzi viazaním Cd živou biomasou E. gracilis 

var. bacillaris a počiatočnou hodnotou pH roztokov obsahujúcich 20 µmol/L CdCl2. Po 4 h 

expozície biomasy euglén v roztokoch s počiatočnými hodnotami pH v rozmedzí 3 – 7 sme 

zistili, že najnižšie hodnoty viazania Cd (v %-tách alebo v µmol/g) sa pozorovali pri pH 3 

(9 %; 3,4 µmol/g; such. hm.) a najvyššie hodnoty pri pH 5 (65 %; 24 µmol/g; such. hm.). 

Od hodnoty pH 5 postupne dochádzalo k poklesu viazania Cd na hodnotu 15 µmol/g (such. 

hm.) zistenú pri pH 7. Obdobnú závislosť sme zistili aj v prípade Zn. 

Nadväzujúc na tieto výsledky sme sa v ďalšom štúdiu viazania Cd a Zn živou 

biomasou E. gracilis var. bacillaris zamerali na vplyv zastúpenia katiónových foriem Cd
2+

 

a Zn
2+

 v roztoku na ich viazanie. V tomto smere je všeobecne známe, že pri viazaní – 

biosorpcii alebo bioakumulácii kovov hrá dôležitú úlohu zastúpenie ich chemických foriem, 

a to najmä voľných katiónových alebo aniónových foriem, ktoré je dané predovšetkým 

hodnotou pH prostredia. Medzi biologicky najdostupnejšie formy kovov z pohľadu ich 

transportu cez membrány, ako aj najprístupnejšie formy pre ich sorpciu, patria predovšetkým 

voľné katiónové formy (M
+
, M

2+
) v porovnaní, napr. s formami kovov viazanými 

v organických alebo anorganických komplexoch. Na základe modelovacieho programu 

MINTEQ+ sme zistili, že pri podmienkach nami realizovaných experimentov (pH 4,0; 20 

µmol/L CdCl2 alebo ZnCl2 a pri 25 °C) sa Cd aj Zn vyskytovali dominantne vo forme Cd
2+

 

alebo Zn
2+

 (> 98 % z celkového množstva) s minoritným výskytom foriem CdOH
+
 alebo 

Cd(OH)2, resp. ZnOH
+
 alebo Zn(OH)2. 

B A 
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Na Obr. 2B sú graficky znázornené výsledky opisujúce vplyv zastúpenia Cd
2+

 v 

roztoku na viazanie Cd živou biomasou E. gracilis var. bacillaris z jednozložkových roztokov 

obsahujúcich 20 µmol/L CdCl2 bez prídavku alebo s prídavkom 4, 8, 12, 16 alebo 20 µmol/L 

EDTA-Na2 a pri pH 4. Zistili sme, že množstvo viazaného Cd klesalo so zvyšujúcou sa 

molárnou koncentráciou EDTA-Na2 v roztoku, teda pri takmer 100 % zastúpení Cd
2+

sa 

percento viazania Cd pohybovalo na úrovni 45 %, čo predstavovalo zhruba 8 µmol/g (such. 

hm.) a pri prakticky nulovom zastúpení Cd
2+

 sa zistilo množstvo viazania Cd na úrovni  

len 2,5 µmol/g (such. hm.). Obdobnú závislosť sme potvrdili aj v prípade vplyvu zastúpenia 

Zn
2+

 v roztoku na jeho viazanie živými bunkami euglén. Zo závislosti zastúpenia chemických 

foriem Cd alebo Zn (v %-tách) v modelových roztokoch obsahujúcich 20 µmol/L CdCl2 alebo 

ZnCl2 a množstva pridaného EDTA-Na2 (v µmol/L) za daných podmienok pH 4,0 a 25°C sme 

zistili, že so zvyšujúcim sa molárnym prídavkom EDTA-Na2 sa výrazne znižovalo zastúpenie 

Cd
2+

 alebo Zn
2+

 formy v prospech tvorby komplexov [Cd-H2EDTA], [Cd-EDTA]
2-

, [Cd-

HEDTA]
-
 alebo [CdCl]

+
, resp. [Zn-H2EDTA], [Zn-EDTA]

2-
, [Zn-HEDTA] alebo [ZnCl]

+
. 

 

  
Obr. 3. A. Vplyv koncentračnej sily Hutnerovho média (HutM) na viazanie Cd živou biomasou  

E. gracilis var. bacillaris (koncentrácia biomasy prepočítaná na suchú hmotnosť CB = 0,5 g/L) 

z roztokov obsahujúcich 20 µmol/L CdCl2 (55,9 kBq/L 
109

CdCl2) v deionizovanej vode, pH 4,0.  

B. Vplyv koncentrácie biomasy živých buniek E. gracilis var. bacillaris (prepočítaná na suchú 

hmotnosť) na ich schopnosť viazať Cd z roztokov obsahujúcich 20 µmol/L CdCl2  

(40,6 kBq/L 
109

CdCl2) v deionizovanej vode, pH 4,0.  

Expozícia biomasy počas 4 h na inkubovateľnej trepačke (250 min
-1

) a pri 25 °C. Viazanie Cd 

vyjadrené v %-tách z celkového množstva Cd v roztoku. Chybové úsečky reprezentujú smerodajné 

odchýlky aritmetického priemeru výsledkov dvoch nezávislých experimentov (±SD; n =2). 

 

Vo všeobecnosti platí, že pre optimálny rast buniek rias je dôležitá najmä prítomnosť 

anorganických látok v podobe makro- a mikroelementov. Prítomnosť týchto látok a najmä 

mikroelementov v podobe ťažkých kovov, ako sú Zn, Cu, Mn alebo Co môže však pôsobiť 

negatívne v zmysle odstraňovania, resp. viazania toxických kovov z kontaminovaných 

roztokov, a to najmä z dôvodu existencie vzájomných kompetitívnych účinkov. Ako je vidieť 

z Obr. 3A, najvyššie hodnoty viazania Cd sa zistili v prípade roztokov obsahujúcich len 

pridané množstvá CdCl2 v prostredí deionizovanej vody. V prípade média s najnižšou 

koncentračnou silou 12,5 % HutM sa pozorovalo viac ako 10-násobné zníženie viazania Cd, 

kedy sa percentuálny podiel viazania Cd znížil z hodnoty 62 % (23 µmol/g; such. hm.) 

zistenej pri 0 % HutM na hodnotu 6,0 % (2,3 µmol/g; such. hm.) dosiahnutej pri 12,5 % 

B A 
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HutM. Z pohľadu závislosti medzi viazaním Cd alebo Zn a koncentračnou silou HutM sme 

zistili, že množstvo viazaného Cd a Zn živou biomasou euglén sa so zvyšujúcou sa 

koncentračnou silou HutM výrazne nemenilo, až na koncentračnú silu 50 % HutM, kedy sa 

v prípade obidvoch kovov pozorovalo mierne zvýšenie ich viazania. V prípade Cd sme 

najnižšie hodnoty viazania pozorovali pri koncentračnej sile 25 % HutM, a to konkrétne okolo 

1 % (0,4 µmol/g; such. hm.) a najvyššiu hodnotu 11 % (4,0 µmol/g; such. hm.) mimo 

prostredia deionizovanej vody pri koncentračnej sile 50 % HutM. Pri 100 % HutM sme 

dosiahli percentuálny podiel viazania Cd len na úrovni 3,4 % (1,7 µmol/g; such. hm.). 

K významným faktorom vplývajúcim na viazanie Cd alebo Zn živou biomasou  

E. gracilis var. bacillaris patrí aj aplikovaná koncentrácia biomasy euglén do roztokov 

študovaných kovov. Na Obr. 3B sú zobrazené grafy opisujúce vzťah medzi viazaním Cd  

a koncentráciou biomasy euglén prepočítanou na suchú hmotnosť CB v rozmedzí zhruba 

od 0,20 po 0,90 g/L. Zistili sme, že viazanie Cd živou biomasou euglén z roztokov 

s počiatočnou koncentráciou Cd C0 = 20 µmol/L v podobe percentuálneho podielu sa 

nelineárne zvyšovalo so zvyšujúcou sa koncentráciou biomasy euglén v roztoku. V prípade 

špecifického vyjadrenia viazania Cd v µmol/g (such. hm.) sa táto hodnota od koncentrácie 

biomasy buniek CB = 0,36 g/L (such. hm.) prakticky lineárne znižovala, kedy najvyššia 

hodnota viazania Cd 20 µmol/g (such. hm.) sa zistila pri CB = 0,36 g/L (such. hm.) a najnižšia 

hodnota 16 µmol/g (such. hm.) pri CB = 0,87 g/L (such. hm.). Celkovo najnižšia hodnota 

viazania 9 %, resp. 8,9 µmol/g (such. hm.) sa pozorovala pri CB = 0,20 g/L (such. hm.). 

Obdobné závislosti sa pozorovali aj v prípade viazania Zn. 

 

  
Obr. 4. Vplyv počiatočnej koncentrácie CdCl2 (A) alebo ZnCl2 (B) na viazanie Cd alebo Zn živou 

biomasou E. gracilis var. bacillaris (koncentrácia biomasy prepočítaná na suchú hmotnosť CB = 

0,5 g/L) z roztokov CdCl2 (56,3 kBq/L 
109

CdCl2) alebo ZnCl2 (53,4 kBq/L 
65

ZnCl2) v deionizovanej 

vode, pH 4,0. Expozícia biomasy počas 4 h na inkubovateľnej trepačke (250 min
-1

) a pri 25 °C. 

Chybové úsečky reprezentujú smerodajné odchýlky aritmetického priemeru výsledkov (±SD; n =2). 

 

Na Obr. 4 sú znázornené závislosti medzi viazaním Cd alebo Zn živou biomasou  

E. gracilis var. bacillaris a počiatočnou koncentráciou CdCl2 alebo ZnCl2 v deionizovanej 

vode. Ako je vidieť z Obr. 4A, v prípade Cd sa jeho viazanie bunkami euglén po ich 4 h 

expozícii v uvedených roztokoch lineárne zvyšovalo (R
2
 = 0,964) so zvyšujúcou sa 

koncentráciou CdCl2, a to do koncentrácie 200 µmol/L CdCl2. Pri tejto koncentrácii sa 

pozorovalo viazanie Cd na úrovni 110 µmol/g (such. hm.), pričom od tejto koncentrácie došlo 

A B 
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k následnému znižovaniu viazania Cd na hodnotu 76 µmol/g (such. hm.) zisteného 

pri koncentrácii 2 000 µmol/L CdCl2. Podobný výsledok zistili aj autori MENDOZA-

CÓZATL a kol. [15] pri štúdiu príjmu Cd bunkami E. gracilis, kedy pozorovali až 6-násobné 

zníženie viazania Cd pri počiatočnej koncentrácii 200 µmol/L CdCl2 v porovnaní s nižšími 

koncentráciami Cd v kultivačnom médiu. V tomto prípade však expozícia buniek trvala 8 dní, 

z čoho možno predpokladať, že k negatívnemu účinku v tomto smere došlo aj na úrovni 

toxických účinkov Cd ovplyvňujúcich rast buniek euglén a ich výsledné množstvo na konci 

experimentu. Avšak, v našom prípade išlo o krátkodobé experimenty trvajúce 4 h, počas 

ktorých o prejave toxických účinkov Cd na úrovni rastu buniek nie je možné hovoriť. V tomto 

smere je skôr možné uvažovať o toxických účinkoch Cd vplývajúcich na metabolickú aktivitu 

buniek a na zapojenie aktívnych transportných systémov vyžadujúcich dodanie energie 

pri transporte Cd cez membrány. Z toho vyplýva, že od koncentrácie 200 µmol/L CdCl2 je 

viazanie Cd živou biomasou euglén s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočňované len 

od metabolizmu nezávislými procesmi reprezentovanými pasívnymi transportnými 

mechanizmami, resp. sorpčnými procesmi uskutočňovanými na povrchu buniek. Je všeobecne 

známe, že sorpcia kovov biomasou rias významne závisí od ich počiatočnej koncentrácie 

v roztoku, pričom sa zvyšuje so zvyšujúcou sa koncentráciou kovu v roztoku len do určitej 

koncentrácie, pri ktorej dochádza k nasýteniu biomasy daným kovom [10]. V prehľadovej 

práci autori MORENO-SÁNCHEZ a kol. [16] uvádzajú, že pri koncentrácii < 100 μmol/L 

CdCl2 bol podiel biosorpčne viazaného Cd bunkami E. gracilis signifikantne nižší 

v porovnaní s bioakumulačne (intracelulárne) viazaným Cd. Ďalej uvádzajú, že tento fakt je 

v rozpore s výsledkami získanými v prípade viazania Cd makroriasami, z čoho usudzujú, že 

efektívne bioremediačné využitie buniek euglén v tomto smere musí počítať významne aj 

s bioakumulačnými procesmi, a teda uplatnením živých buniek euglén. 

V prípade viazania Zn živou biomasou euglén z roztokov ZnCl2 v rozmedzí 

koncentrácií 1 až 2 000 µmol/L v deionizovanej vode (Obr. 4B) sme pozorovali v prvých, 

nízkych koncentráciách ZnCl2 obdobný priebeh ako pri viazaní Cd. Zistili sme, že viazanie Zn 

sa lineárne zvyšovalo (R
2
 = 0,976) so zvyšujúcou sa koncentráciou ZnCl2, a to 

do koncentrácie 100 µmol/L ZnCl2. Od tejto koncentrácie sa signifikantne zmenila, resp. 

znížila strmosť lineárnej závislosti medzi viazaním Zn a počiatočnou koncentráciou ZnCl2 

v roztoku. Maximálna hodnota viazania Zn 134 µmol/g (such. hm.) sa dosiahla pri najvyššej 

aplikovanej počiatočnej koncentrácii 2 000 µmol/L ZnCl2. To by nasvedčovalo skutočnosti, 

že do počiatočnej koncentrácie 100 µmol/L ZnCl2 sa viazanie Zn živými bunkami euglén 

uskutočňovalo prostredníctvom aktívnych transportných systémov alebo pomocou 

biosorpčných procesov prebiehajúcich na povrchu buniek a od tejto koncentrácie viazanie 

prebiehalo pravdepodobne prostredníctvom len od metabolizmu nezávislými procesmi 

reprezentovanými pasívnymi transportnými mechanizmami, resp. biosorpčnými procesmi 

uskutočňovanými na povrchu buniek.  

 

ZÁVER 

Biomasa sladkovodných alebo morských rias patrí k potenciálnej a zaujímavej 

surovine využiteľnej v oblasti metód odstraňovania širokej palety kontaminantov z vodných 

roztokov. Na druhej strane môže predstavovať aj významný potravinový doplnok, ktorý môže 

byť nosičom zdraviu prospešných látok alebo významných mikroelementov (napr. Zn).  
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Nami získané výsledky poukazujú na možnosť využitia ľahko kultivačne získateľnej 

biomasy E. gracilis var. bacillaris pri odstraňovaní Cd a Zn z odpadových vôd alebo 

kontaminovaných roztokov. 
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ABSTRACT  

Actual evapotranspiration is an important component of the equation describing the water 

balance in the soil - ground water - plant cover - atmosphere (PPVRAT) system. Its values 

can be obtained by direct measurement or calculation. The calculation of actual 

evapotranspiration is based on a numerical simulation using the mathematical model 

HYDRUS. This model of soil water regime enables to quantify individual members of 

the balance equation. Actual evapotranspiration totals are expressed through water 

consumption by plant roots and surface flow. The reliability of model outputs must always be 

verified by measured data. In this case, a lysimeter was used, which is a part of the lysimeter 

station located in Petrovce nad Laborcom. It is a weighing lysimeter with groundwater level 

control that allows to express the actual evapotranspiration totals by quantifying the water 

flows at the top and bottom boundary of the lysimeter. In addition, data from a nearby 

weather station was used to calculate the reference evapotranspiration. The obtained hourly 

courses of evapotranspiration and meteorological elements were further analysed and 

compared. Linear regression showed high agreement between measured and modelled actual 

evapotranspiration values (R
2
 = 0.9302; SE = 0.0538). In the case of reference 

evapotranspiration, a more recent calculation methodology in relation to the measured actual 

evapotranspiration (R
2
 = 0.9388, SE = 0.0468) proved to be more appropriate, where the 

overall difference was only 9 mm (2%). The difference between the modelled and measured 

cumulative actual evapotranspiration values over the whole evaluation period is 42 mm (9%). 

The results of the verification showed that the HYDRUS-1D model is suitable for use under 

conditions simulating the existing soil profile in a given lysimeter. 

 

Keywords: numerical simulation, lysimeters, evapotranspiration, soil water balance 

 

ÚVOD  

Pri bilancovaní vody v pôde je podstatnou zložkou na strane odtoku evapotranspirácia. 

Na evapotranspirácii sa podieľajú dva čiastkové procesy. Prvým z nich je transpirácia, ktorá 

sa uskutočňuje cez prieduchy rastlín a je dôležitým produkčným faktorom. Druhým je 

evaporácia, t.j. výpar z voľnej plochy. Veľkosť evapotranspirácie závisí predovšetkým od 

meteorologických podmienok a vlhkosti pôdy. Vlhkosť pôdy ovplyvňuje to, či je dostatok 

vody na výpar a či bude dosiahnutý jeho potenciál. Ak tomu tak nie je, vzniká 

evapotranspiračný deficit. Veľkosť evapotranspirácie možno získať buď priamo meraním 

alebo výpočtom.  

Jedným zo spôsobov merania výparu je meranie pomocou vodnej bilancie na 

lyzimetri. Lyzimeter umožňuje kvantifikovať toky na hornom a dolnom okraji bilancovanej 

zóny pôdy. Spolu s meraním presnej hmotnosti pôdy je možné bilančne vyjadriť veľkosť 
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evapotranspirácie. Lyzimetrický výskum sa v súčasnosti vo svete aj u nás opäť dostáva do 

pozornosti odbornej verejnosti [1]. V poslednom období bolo na Slovensku vybudovaných 

niekoľko moderných lyzimetrických staníc. Jednou z nich je aj stanica nachádzajúca sa 

v Petrovciach nad Laborcom, ktorá bola zdrojom údajov spracovaných v tomto príspevku. 

Výpočtové metódy sú založené na numerickej simulácii vodného režimu pôd pomocou 

matematických modelov. Matematické modely umožňujú vypočítať jednotlivé zložky vodnej 

bilancie a teda aj veľkosť evapotranspirácie cez odber vody koreňmi rastlín  a povrchový tok. 

V prípade, že je model verifikovaný korektnými meraniami predstavuje lacný a rýchly nástroj 

pre získanie potrebných údajov. 

Predložený príspevok je zameraný na verifikáciu použitého modelu HYDRUS-1D 

pomocou lyzimetra. Analyzované boli hodinové úhrny aktuálnej evapotranspirácie vypočítané 

modelom s meranými hodnotami na lyzimetri za 148 dňové obdobie (27. 05. 2017 až 21. 10. 

2017). Verifikácia modelu bola vykonaná metódami matematickej štatistiky. Vlhkostné 

podmienky v lyzimetri boli udržiavané tak aby bol dosiahnutý evapotranspiračný potenciál. 

To zároveň umožnilo overiť vhodnosť použitia dvoch metodík výpočtu referenčnej 

evapotranspirácie vo vzťahu k meranej a modelovanej aktuálnej evapotranpsirácii. 

 

METODIKA PRÁCE 

Charakteristika záujmovej lokality 

 Skúmaná lokalita leží v katastri obce Petrovce nad Laborcom vzdialenej 5 km od 

mesta Michalovce (N 48° 47,540´; E 21° 53,175´; 117 m n. m.). V uzavretom areáli, ktorý je 

v súčasnosti v správe povodia Laborca začalo v marci 2014 budovanie lyzimetrickej stanice. 

Táto bola na jar 2015 plne uvedená do prevádzky (obr. 1). 

 

 

 
 

Obr. 1. Lyzimetrická stanica v Petrovciach nad Laborcom. 

 

Stanica pozostáva z 5 lyzimetrov uložených v dvoch samostatných plastových 
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kontajneroch. Každý lyzimeter je tvorený oceľovým valcom  s plochou 1 m
2
 a výškou 2,5 m. 

Vo valcoch sú pôdne monolity odobrané z rôznych lokalít Východoslovenskej nížiny (VSN) 

tak, aby čo najlepšie reprezentovali typické pôdne druhy na VSN. Každý lyzimeter je 

vybavený regulovateľným systémom hladiny podzemnej vody (HPV) napojeným na blízky 

vrt, ktorý slúži ako zdroj vody. Súčasťou lyzimetrického celku je aj meteorologická stanica 

poskytujúca údaje o meteorologických prvkoch. Všetky monolity sú postavené na váhach 

s presnosťou ± 0,01 kg. Rastlinný kryt vo valcoch tvorí tráva zastrihávaná na výšku 12 cm.  

Skúmaný monolit obsahuje pôdu odobranú z miesta pri obci Poľany na juhovýchode 

VSN. Pôdny profil je skôr ľahší hlinito-piesočnatý až piesočnatý prechádzajúci vo vrchnej 

časti do pieskovitej hliny (obr. 2). 

 

 
Obr. 2. Zrnitostné zloženie pôdy z lokality Poľany. 

 

Spracovanie lyzimetrických meraní 

Lyzimeter je nástroj, ktorý umožňuje kvantifikovať jednotlivé zložky vodného režimu 

pôd prostredníctvom ich bilancie v systéme pôda – podzemná voda – rastlinný kryt  - 

atmosféra (PPVRAT) [2]. Vo všeobecnosti môžeme takúto bilanciu vyjadriť jednoduchou 

bilančnou rovnicou: 

 

                  (1) 

 

kde zmena vlhkosti (ΔW) v danom objeme pôdy v určitom čase závisí od prítoku resp. odtoku 

vody cez hornú a dolnú hranicu bilancovanej zóny pôdy. Horná hranica je oblasť, kde 

dochádza k interakcii bilancovanej zóny pôdy s rastlinným krytom a atmosférou. Tu sa 

infiltruje voda zo zrážok (P - precipitation) alebo závlahy (I - irrigation) a zároveň sa vyparuje 

do atmosféry prostredníctvom evapotranspirácie (ETa). Dolná hranica je miestom interakcie 

bilancovanej zóny pôdy s podzemnou vodou. Tu sa prítok vody do bilancovanej zóny 

uskutočňuje kapilárnym vzlínaním (CR – capillary rise) z podzemnej vody a odtok 

z bilancovanej zóny zase gravitačným prúdením smerom do podzemnej vody (SW – seepage 

water).  
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 V prípade, že poznáme hodnoty jednotlivých členov bilančnej rovnice je potom možné 

jednoducho vyjadriť aj hodnoty aktuálnej evapotranspirácie (ETa). Najprv však bolo potrebné 

upraviť bilančnú rovnicu (1) do tvaru (2) [3]: 

 

                 (2) 

 

Samotné teleso lyzimetra s pôdou predstavuje bilancovanú zónu a preto dôležitým výstupom 

z lyzimetra je jeho hmotnosť. Každá zmena hmotnosti o 1 kg predstavuje zmenu vlhkosti 

pôdy ΔW o 1 mm, vzhľadom k ploche lyzimetra 1 m
2
. Závlaha v tomto prípade nebola 

aplikovaná a hladina podzemnej vody bola počas celého obdobia nastavená na konštantnú 

úroveň -1 m pod terénom. V rovnici boli použité zrážky získané z lyzimetra (Plys) z dôvodu 

eliminácie nepresnosti preklápacieho zrážkomera. Zrážkomer mal tendenciu podhodnocovať 

skutočne spadnuté zrážky, čo viedlo k nezmyselným hodnotám ETa. Toky na dolnom okraji 

lyzimetra (BF – bottom fluxes) majú kladnú hodnotu v prípade, že voda prúdi do lyzimetra, 

čím sa kompenzujú kapilárne straty. Naopak záporné hodnoty BF reprezentujú výtok 

z lyzimetra t. j. gravitačný tok do HPV. 

 

Popis použitého modelu 

 Matematický model HYDRUS-1D vo verzii 4 bol použitý pre výpočet analyzovaných 

členov bilančnej rovnice v hodnotenom časovom období. HYDRUS-1D je jednorozmerný 

model na simuláciu toku vody, prenosu tepla a pohybu rozpustných látok podieľajúcich sa 

v následných reakciách prvého rádu vo variabilne saturovaných pôdach [4]. Je založený na 

riešení Richardsovej rovnice pre variabilne nasýtené prúdenie a na advekčno-disperznom type 

rovníc pre prenos tepla a rozpustných látok. Rovnica prúdenia ráta s poklesom pre 

zohľadnenie príjmu vody koreňmi rastlín. 

 Nastavenie modelu pred a počas simulácie zodpovedalo reálnym podmienkam 

v lyzimetri. Simulovaný pôdny profil o mocnosti 2,5 m bol rozdelený na 20 materiálových 

vrstiev. Vybraný hydraulický model van Genuchten – Maulem [5] bol jedno-pórovitý bez 

hysterézie a pre každú vrstvu boli zadefinované laboratórne zmerané hydrofyzikálne 

charakteristiky, t.j. van Genuchtenove parametre analytického vyjadrenia vlhkostných 

retenčných kriviek a hodnoty nasýtených hydraulických vodivostí. Ďalej bolo potrebné 

nastaviť počiatočné a okrajové podmienky. Počiatočná vlhkosť v jednotlivých materiálových 

vrstvách pôdy pred spustením simulácie zodpovedala skutočnej vlhkosti v lyzimetri. Časovo 

závislú hornú okrajovú podmienku tvorili denné hodnoty meteorologických prvkov 

z meteorologickej stanice a zrážkomera (atmosférické zrážky, solárna radiácia, maximálna 

a minimálna teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu a rýchlosť vetra). Časovo závislú dolnú 

okrajovú podmienku definovala konštantná úroveň hladiny podzemnej vody -1 m pod 

terénom. Fenologické charakteristiky boli tiež nastavené konštantne na hodnoty: výška 

porastu - 12 cm, albedo - 0,23, LAI (index listovej pokryvnosti) – 2,88 a hĺbka koreňov 30 

cm. 

 Úhrny modelovanej aktuálnej evapotranspirácie ETa boli získané súčtom množstva 

vody odčerpanej z pôdy koreňmi rastlín (transpirácia) a vody z povrchového toku na rozhraní 

medzi povrchom pôdy, rastlinným krytom a atmosférou (evaporácia). Pre odber vody koreňmi 

rastlín bol zvolený Feddesov redukčný model [6] s parametrami pre trávnatý porast. 

 Výpočet referenčnej evapotranspirácie (ETref) v modeli HYDRUS-1D vychádzal 

z Penman-Monteithovej kombinačnej rovnice (3) odporúčanej FAO-om [7]:  

 

       
                 

  
       

           

             
  (3) 
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kde Rn je radiačná bilancia povrchu plodiny [MJ m
-2

 h
-1

], G je tok tepla v pôde [MJ m
-2

 h
-1

], 

Thr je priemerná hodinová teplota vzduchu vo výške od 1,5 do 2,5 m [°C], u2 je priemerná 

hodinová rýchlosť vetra vo výške 2 m [m s
-1

], es je tlak nasýtenej vodnej pary do 2,5 m [kPa], 

ea je priemerný aktuálny tlak vodnej pary vo výške od 1,5 do 2,5 m [kPa], Δ je derivácia tlaku 

nasýtenej vodnej pary pri teplote vzduchu Thr [kPa °C
-1

], γ je psychrometrická konštanta [kPa 

°C
-1

], Cn a Cd sú konštanty, ktoré sa menia podľa referenčného typu. V modeli sú hodnoty 

konštánt Cn = 900 a Cd = 0,34. Pre porovnanie bol zvolený aj novší prístup výpočtu ETref  

podľa rovnice (3) s hodnotami konštánt Cn = 37 a Cd = 0,24 (denné hodiny), 0,96 (nočné 

hodiny) [8]. 

  

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na obrázku 3 sú spoločne znázornené hodinové priebehy ETa vypočítanej modelom 

a bilančne pomocou lyzimetra s priebehmi ETref podľa rôznych metodík [7, 8]. Pre lepší 

náhľad je na obrázku zobrazených prvých 5 júnových dní z celého analyzovaného obdobia 

(27. 05. 2017 až 21. 10. 2017). Tu je jasne viditeľná zhoda modelovaných a lyzimetrom 

zmeraných úhrnov ETa. Vlhkostné podmienky v lyzimetri boli udržiavané tak, aby bol 

dosiahnutý maximálny možný výpar pomocou konštantnej hladiny podzemnej vody 

nastavenej na -1 m pod terénom. Vplyvom dolnej okrajovej podmienky na výpar a bilanciu 

vody v pôde sa zaoberal aj kolektív autorov [9]. Pre evapotranspiračný deficit ΔET daný 

rozdielom medzi ETref a ETa teda platilo ΔET ≈ 0. To zároveň umožnilo overiť presnosť 

rôznych metód výpočtu. Z obrázka je rovnako zrejmá aj vysoká miera zhody medzi ETa 

a ETref. 

 

 
Obr. 3. Porovnanie priebehov modelovanej a meranej ETa s priebehmi vypočítanej ETref počas piatich 

dní zo začiatku júna 2017. 

 

Výsledky lineárnej regresie preukazujú vysokú mieru závislosti medzi meranými 

a vypočítanými hodnotami evapotranspirácie (obr. 4). Hodinové úhrny ETa vypočítané 

modelom veľmi dobre korelujú s meranými hodnotami na lyzimetri (obr. 4a). Poukazuje na to 

vysoká hodnota koeficienta determinácie R
2
 = 0,9302. Odchýlky sa pohybujú v rozmedzí 

hodnôt -0,3727 (MIN) až 0,2532 (MAX). Štandardná odchýlka je nízka (SE = 0,0538), čo 

znamená, že hodnoty sa od seba odlišujú minimálne. Vzájomne sú korelované aj hodnoty 

ETref vypočítané dvoma rozdielnymi metodikami. Rozdiely v úhrnoch ETref vypočítaných 

podľa staršej metodiky [7] a novšej metodiky [8] sú veľmi malé (obr. 4b). 

Odchýlky spolu s hodnotou koeficienta determinácie sú uvedené v tabuľke 1. Výpočet 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

244 

 

ETref podľa rôznych metodík vo vzťahu k meranej ETa vykazuje určité rozdiely (obr. 4c a 4d). 

V prípade staršej metodiky výpočet viac nadhodnocuje meranie a hodnota koeficienta 

determinácie je o niečo nižšia R
2
 = 0,9302 v porovnaní s novšou metodikou, kde R

2
 = 0,9388. 

Tak ako koeficienty determinácie aj hodnoty odchýlok ukazujú v prospech novšej metodiky 

pre výpočet ETref voči lyzimetricky meranej ETa (tab. 1). Ak porovnávame tieto dva prístupy 

výpočtu ETref  s modelovanou ETa, potom je situácia opačná. Úhrny modelovanej ETa sú 

takmer totožné s ETref počítanou staršou metodikou (obr. 4e). Je to ale skôr dôsledok toho, že 

v modeli je implementovaný tento starší výpočet ETref, ktorý je v simulácii zohľadnený. 

V tomto prípade s modelom veľmi dobre koreluje aj novší výpočet, čo potvrdzuje vysoká 

hodnota R
2
 = 0,9948 a veľmi malé odchýlky (obr. 4f, tab. 1). 

 

 

 

 
 

Obr. 4. Vyjadrenie lineárnych závislostí medzi meranými, modelovanými a vypočítanými hodnotami 

evapotranspirácie. 
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Tab. 1. Hodnoty odchýlok a koeficienta determinácie medzi meranými, modelovanými 

a vypočítanými hodnotami evapotranspirácie. 

Evapotranspirácia ΔMAX ΔMIN SE
 

R
2
 

ETa (lyzimeter) – ETa (model) 0,2532 -0,3727 0,0538 0,9302 

ETref [8] – ETref [7] 0,0567 -0,0929 0,0147 0,9948 

ETa (lyzimeter) – ETref  [7] 0,2532 -0,3727 0,0538 0,9302 

ETa (lyzimeter) – ETref [8] 0,2307 -0,3054 0,0468 0,9388 

ETa (model) – ETref [7] 0 -0,0075 0,0004 1 

ETa (model) – ETref  [8] 0,0929 -0,0567 0,0136 0,9948 

ETref  (staršia [7] a novšia [8] metodika výpočtu referenčnej evapotranspirácie) 

 

 
Obr. 5. Priebeh kumulatívnych hodnôt evapotranspirácie v hodnotenom období (27.5.2017 – 

21.10.2017). 

 

 Rozdiely medzi meranými a vypočítanými hodnotami evapotranspirácie sú za celé 

analyzované obdobie znázornené na obrázku 5. Z kumulatívnych  priebehov vychádza 

celkový rozdiel medzi modelovanou a meranou ETa 42,02 mm. V prípade ETref je rozdiel 

vyplývajúci z rôznych metodík výpočtu 33,21 mm. Ak porovnávame meranú ETa s ETref tak 

menší rozdiel je pri novšej metodike (8,97 mm) oproti staršej (42,18 mm). Kumulatívny 

rozdiel medzi modelovanou ETa a ETref podľa rôznych metodík je nižší pri staršej metodike 

(0,16 mm) a vyšší pri novšej metodike (33,05 mm). V priebehu analyzovaného obdobia sa 

priemerné hodinové úhrny evapotranspirácie za jednotlivé mesiace postupne znižovali. 

Najvyššie hodnoty boli v mesiacoch máj až august, od kedy postupne klesali k najnižším 

hodnotám v jesenných mesiacoch september a október. Priemerné hodinové úhrny meranej a 

modelovanej ETa v jednotlivých mesiacoch sú nasledovné: Máj (0,20 / 0,21 mm), Jún (0,19 / 

0,20 mm), Júl (0,17 / 0,19 mm), August (0,16 / 0,17 mm), September (0,08 / 0,09 mm) 

a Október (0,05 / 0,06 mm). 
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ZÁVER 

Verifikácia modelu HYDRUS-1D bola uskutočnená na hodinových úhrnoch ETa za 

obdobie od 27.5.2017 do 21.10.2017. V tomto období boli k dispozícii aj merané hodnoty 

získané na základe vodnej bilancie pomocou váženého lyzimetra. Podmienky pre simuláciu 

boli v modeli nastavené tak, aby zodpovedali skutočným podmienkam v lyzimetri. Pre 

dosiahnutie maximálnych hodnôt výparu (kde ΔET = ETref – ETa ≈ 0) bola hladina podzemnej 

vody nastavená na -1 m pod terénom. Týmto bolo možné overiť aj presnosť dvoch rôznych 

metodík výpočtu ETref voči meranej a modelovanej ETa. Lineárnou regresiou bola preukázaná 

vysoká zhoda medzi meranými a modelovanými hodnotami ETa (R
2
 = 0,9302; SE = 0,0538). 

V prípade ETref sa ako vhodnejšia ukázala novšia metodika výpočtu vo vzťahu k meranej ETa 

(R
2
 = 0,9388, SE = 0,0468), kde bol sumárny rozdiel iba 9 mm (2%). V kumulatívnom 

vyjadrení ETa je rozdiel medzi modelom a meraním 42 mm (9%) za celé hodnotené obdobie. 

Výsledky verifikácie ukázali, že model HYDRUS-1D je vhodný pre použitie 

v podmienkach simulujúcich existujúci pôdny profil v skúmanom lyzimetri. S použitím 

všetkých dostupných dát z blízkej meteorologickej stanice, hydrofyzikálnych charakteristík 

pôdneho profilu a fenologických charakteristík porastu dokáže spoľahlivo odhadnúť veľkosť 

výparu. 

 
Poďakovanie 

Táto práca bola podporovaná grantovou agentúrou VEGA 2/0062/16 a je tiež výsledkom realizácie 

projektu: Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc, ITMS kód 

26210120009 podporovaný výskumným a vývojovým operačným programom financovaným 

z ERDF. 

 

ZOZNAM LITERATÚRY 

 [1] Matušek, I.; Reth, S.; Heerdt, Ch.; Hrčková, K.; Gubiš, J.; Tall, A. Review of lysimeter 

stations in Slovakia. In Lysimeter Research – Options and Limits. - Druck : Verlag, 

2017, s. 209-211. ISBN 13: 978-3-902849-45-8. 

[2] Nolz, R. A review on the quantification of soil water balance components as a basis for 

agricultural water management with a focus on weighing lysimeters and soil water 

sensors/Ein Überblick über die Ermittlung von Wasserhaushaltsgrößen als Basis für die 

landeskulturelle Wasserwirtschaft mit Fokus auf Lysimeter und Bodenwassersensoren 

Die Bodenkultur: J. Land Manage., Food Environ., 67 (3) (2016), pp. 133-144, 

10.1515/boku-2016-0012. 

[3] Tall, A.; Kandra, B.; Gomboš, M.; Pavelková, D. Kvantifikácia hydrologických 

procesov pomocou lyzimetra. Branislav Kandra, Milan Gomboš, Dana Pavelková. In 

Aktuálne problémy zóny aerácie pôdy v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. 

- Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 285-306. ISBN 

978-80-224-1690-0. 

[4] Šimunek, J.; Šejna, M.; Saito, H.; Sakai, M.; Van Genuchten, M. Th. The HYDRUS-1D 

software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and 

multiple solutes in variably-saturated media, Version 4.0x, Hydrus Series 3, Department 

of Environmental Sciences, University of California Riverside, Riverside, CA, USA, 

2008. 

[5] Van Genuchten, M. Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic 

conductivity of unsaturated soils, Soil Sci. Soc. Am. J., 44, 892-898, 1980. 

[6] Feddes, R. A.; Kowalik, P. J.; Zaradny, H. Simulation of Field Water Use and Crop 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

247 

 

Yield, John Wiley & Sons, New York, NY, 1978. 

[7] Food and Agriculture Organization of the United Nations, Expert consultation on 

revision of FAO methodologies for crop water requirements, ANNEX V, FAO Penman-

Monteith Formula, Rome Italy, 1990. 

[8] Allen, R.G.; Walter, I.A.; Elliot, R.L.; Howell, T.A.; Intenfisu, D.; Jensen, M.E.; 

Snyder, R.L. The ASCE Standardized Reference Evapotranspiration Equation. Reston: 

American Society of Civil Engineers, 2005, 216 p. 

[9] Meissner, R., Bondarovich, A.A., Scherbinin, V.V., Ponkina, E.V., Matsyura, A.V., 

Puzanov, A.V., Rupp, H., Schmidt, G., Stephan, E., Illiger, P., Fruhauf, M., Harlamova, 

N.F., Galahov, V.P., Balykin, D.V., Rudev, N.V., 2016. Calculation of water balance 

for the south desert area of Western Siberiaby international monitoring network data. 

Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 

6(2): 223-238. 

 

 

 



XX. Štiavnické dni 2019 – Zborník recenzovaných príspevkov 2019 

248 

 

Využitie izotopovo označených zlúčenín v lyzimetrickom výskume 

The use of isotope labeled compounds in lysimetric research 
 

Mgr. Katarína Kučerová
1
, RNDr. Ivan Matušek

2
 

 
1
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 

2
Ing. Július Plško - EKOSUR, 919 30 Jaslovské Bohunice 

katarina.kucerova@vuvh.sk 

 

 

ABSTRACT 

Modern lysimeters are a sophisticated and high-quality tool for research of the transport of 

substances in the soil under natural conditions. They are widely employed in various scientific 

fields, from agriculture, hydrogeology, to complex environmental studies of entire 

ecosystems. In this brief review, we are presenting one of the purposes of lysimeters – the 

studying of the transfer of contaminants in the soil. Specifically, we focused on contaminants 

like pesticides, herbicides, their metabolites and other micropollutants. It is known, that these 

substances enter the food chain through contamination of soil and groundwater. They often 

occur and could be harmful even in low concentrations. Therefore, it is challenging to trace 

their movement by conventional analytical methods. For this purpose, it has been successfully 

used the tracing by isotope labeled compounds. 

 

Keywords: lysimeters, isotope labeled compounds, pesticides, herbicides, soil, goundwater 

 

ÚVOD 

Lyzimeter je zariadenie určené na sledovanie prieniku vody cez pôdne profily. Takéto 

pôdne celky v uzavretých v meracích nádobách vystavené pôsobeniu okolia sa používajú na 

stanovenie perkolácie vody pôdou a stanovenie evapotranspirácie už viac ako 300 rokov.[1] 

S vodou ako nosičom sa do pôdy dostávajú aj ďalšie látky vrátane pesticídov, herbicídov, 

agrochemikálií, kontaminantov a obrovského množstva látok antropogénneho pôvodu. Práve 

lyzimeter umožňuje sledovať tieto procesy v prírodných podmienkach. Vážiteľný lyzimeter 

modernej konštrukcie umožňuje stanovovať on line bilancie vody a látok medzi jednotlivé 

zložky životného prostredia, ako sú pôda, voda, ovzdušie, rastliny. Túto funkcionalitu nám 

neponúka žiadna iná metóda. Pre vyššiu výpovednú hodnotu je nevyhnutné do výskumu 

zapojiť ďalšie analytické metódy či už z oblasti chémie, numerického modelovania, 

hydrogeológie alebo pedológie.  

Pesticídy - prípravky na ochranu rastlín (POR), sú určené na ovplyvňovanie 

základných procesov v živých organizmoch, preto majú potenciál ničiť alebo regulovať 

škodlivé a nežiaduce organizmy. Pesticídy môžu zároveň spôsobiť škody aj na necieľových 

organizmoch, môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Vplyv 

pesticídov, herbicídov, liečiv a ich metabolity v potravinovom reťazci sa dlhodobo sleduje 

a vyhodnocuje. Výsledkom je často zákaz používania konkrétnych účinných látok 

obsiahnutých v pesticídoch v záujme ochrany ľudského zdravia. Možné riziká spojené s ich 
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využívaním sú, vzhľadom na hospodárske potreby, do istej miery prijateľné, keďže bez POR 

by bolo len veľmi obtiažne zabezpečiť požadovaný výnos plodín. Pomocou štúdia ich 

kolobehu v životnom prostredí je možné optimalizovať ich dávky a minimalizovať riziko 

z ich používania. 

 Následne je ich používanie regulované, aby sa zamedzilo nepriaznivým účinkom a 

rizikám pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Preto sa nemôžu uvádzať na trh bez úradného 

testovania a registrácie v rámci, ktorých sa stanovia aj podmienky pre používanie v daných 

prírodných, klimatických podmienkach štátu. Gestorom v oblasti registrácie pesticídov na 

Slovensku je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo životného 

prostredia SR je zodpovedné za hodnotenie environmentálnych rizík pesticídov. Ministerstvo 

zdravotníctva SR je zodpovedné za hodnotenie zdravotných rizík pesticídov. Programy 

monitorovania stavu vôd pripravujú odborné organizácie VÚVH a SHMÚ, sú spracované v 

gescii MŽP SR a schvaľované operatívnou poradou Ministra životného prostredia Slovenskej 

republiky. Ich súčasťou je aj monitorovanie pesticídov a od roku 2018 aj vybratých 

emergentných látok - farmaceutík. 

K roku 2018 bolo v rámci EÚ evidovaných približne 1300 účinných látok v POR. Z 

tohto celkového počtu je do zoznamu povolených účinných látok zaradených 489. Pre 40 

účinných látok prebiehal proces hodnotenia za účelom ich zaradenia do zoznamu povolených 

účinných látok a 832 účinných látok bolo nezaradených a ich používanie v rámci EÚ nie je 

povolené. Na Slovensku je povolených približne 250 účinných látok  v 700 prípravkoch na 

ochranu rastlín.[2] Medzi najviac používané patria: glyfosát, chlormequat, glyfosát - IPA 

a acetochlor.[3] 

Napriek tomu, že rozloha poľnohospodárskej pôdy sa na Slovensku od roku 2000 

znižuje, celkovo tvorí takmer polovicu územia - 48,6 %.[4] Spolu s tým v rokoch 2002 - 2009 

klesla aj spotreba pesticídnych účinných látok, avšak v rokoch 2010 - 2012 znova mierne 

stúpla. K roku 2012 bola spotreba účinných pesticídnych látok o 11 % nižšia ako v roku 

2002.[3] Napriek pozitívnemu klesajúcemu trendu použitia pesticídnych látok je dôležité 

neprestať v ich monitorovaní. Aj po ukončení používania pesticídu je treba zohľadniť sorpciu 

účinnej látky na pôdne zložky, jej mobilitu pôdnym a horninovým profilom, akumuláciu 

v organizmoch a predovšetkým zdravotné riziko.  

V roku 2009 bol vypracovaný návrh metodiky pre klasifikáciu a výber pesticídnych 

látok, ktoré predstavujú v SR významné riziko pre podzemné vody (relevantné pesticídy). Na 

základe kritérií ako spotreba pesticídu, riziko výluhu, riziko šírenia, aplikačný pomer 

a monitoring boli zaradené do skupín relevantný, potenciálne relevantný a nerelevantný vo 

vzťahu k riziku znečistenia podzemných vôd. V období 2002-2016 bolo sledovaných 53 

pesticídov v podzemných vodách. V monitorovacej sieti SHMÚ v 259 monitorovacích 

miestach a v účelovej sieti VÚVH v 67 monitorovacích miestach.[5] 

Analýza distribúcie relevantných látok v životnom prostredí je založená na odbere 

vzoriek z pôd, pôdnych vôd, drenážnych vôd, podzemných a povrchových vôd, rastlín, 

respektíve ovzdušia. V týchto vzorkách sa následne rôznymi metódami stanovujú 

koncentrácie látok a porovnávajú sa zo zdrojovými. Problém je v tom, že v procese distribúcie 

sledovanej látky (herbicídu, pesticídu) v jednotlivých zložkách prostredia sa koncentrácia 

znižuje, niekedy až na stopové koncentrácie. Tu je potom potrebné nasadiť mimoriadne 

citlivé analytické metódy.  

Jednou z najcitlivejších analytických možností je použitie rádioaktívnych izotopov ako 

stopovačov. Táto metóda poskytuje šancu na mimoriadnu citlivosť. Riešením je teda príprava 

izotopovo označených zlúčenín – pesticídov. V súčasnosti sa v prevažnej miere používajú 
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stabilné izotopy, ktoré ale znižujú citlivosť a limity stanovenia. Týmto spôsobom sa vylučuje 

určitá nevýhoda práce s rádioaktívnym materiálom a to potreba práce v kontrolovaných 

podmienkach, avšak za cenu zníženia citlivosti metódy. 

 Cieľom tohto príspevku je podať stručný prehľad o tejto problematike v zahraničí 

a motivovať použitie tejto metódy vo výskume aj na Slovensku. 

 

LYZIMETRE NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 

Pomocou lyzimetra je možné monitorovať pohyb vody, plynov, rôznych chemických 

látok, vírusov a baktérií v pôdnom monolite reprezentujúcom komplexnú časť životného 

prostredia. Lyzimetre sa využívajú v rôznych oblastiach výskumu, ako vo vodohospodárstve, 

poľnohospodárstve, ekológií alebo environmentálnej ochrane alebo meteorológií. Použitie 

značenia stabilnými izotopmi napomáha v objasňovaní rôznych procesov z oblastí 

manažmentu úrodnosti pôdy, dostupnosti živín v pôde, účinnosti hnojív, zvyškový účinok 

aplikovaných látok, salinite pôdy a vody, metódach a aplikácie alebo relatívnej účinnosti 

použitých organických hnojív. Prostredníctvom tejto metódy sa úspešne kvantifikovali 

jednotlivé zložky v ekosystémoch a evapotranspirácia. Táto metóda bola taktiež využitá pri 

monitorovaní podzemných vôd, ich dopĺňaní a hodnotení ich znečistenia.[6] 

Medzinárodná organizácia Lysimeter Research Group vo Viedni združujúca 

výskumné a vedecké pracoviská s lyzimetrami vo svete, eviduje dnes viac ako 250 

veľkoobjemových moderných lyzimetrických staníc. Z toho tri sa nachádzajú na území 

Slovenska. Lyzimetrická stanica Petrovce n. Laborcom prevádzkovaná Hydrologickým 

ústavom SAV je zameraná na výskum hydrológie v rôznych typoch pôd Zemplínskeho 

regiónu. Je zostavená z piatich vážiteľných lyzimetrov s neporušenými pôdnymi monolitmi 

s plochou 1 m
2
 a hĺbkou 2,5 m. Lyzimetrická stanica Borovce, prevádzkovaná NPPC-VURV 

Piešťany, sa zameriava na problematiku poľnohospodárskej výroby. Lyzimetrická stanica 

pozostáva z jedného vážiteľného lyzimetra s neporušeným pôdnym monolitom s plochou 1 m
2
 

a hĺbkou 1,5 m a z troch nevážiteľných lyzimetrov s neporušenými pôdnymi monolitmi s 

plochou 2 m
2
 a hĺbkou 1,5 m. Lyzimetrická stanica Tatranská Javorina prevádzkovaná 

Výskumným ústavom Vysokohorskej Biológie. Lyzimetrická stanica má jeden vážiteľný 

lyzimeter s neporušeným pôdnym monolitom s plochou 1 m
2
 a hĺbkou 1,5 m. Okrem toho na 

laboratórnej úrovni sa vykonáva výskum pomocou lyzimetrov na pracovisku Katedry 

Ekochémie a Rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Na tomto pracovisku sa 

zavádzajú aj metódy výskumu pomocou izotopovo značených zlúčenín. Na Slovensku boli 

v minulosti aj medzinárodne známe a uznávané stanice Žihárec a Ivanka pri Dunaji, avšak, 

ktoré zanikli v dôsledku zastaranej technológie. 

Jedna z prvých zahraničných štúdií [7] sa zaoberala mobilitou vybraných pesticídov a 

herbicídov (dicamba, 2,4-D kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová, atrazín, diazinon, 

pentachlorophenol, lindan) a ich potenciálnou hrozbou kontaminovať podzemnú vodu.  

Porovnávali sa dva numerické modely s laboratórnym experimentom. Izotopovo označené 

chemikálie o koncentráciách zodpovedajúcich použitiu v poľnohospodárstve boli aplikované 

na pôdu v 3 lyzimetroch. Boli pravidelne dva krát denne zalievané vodou a analyzovala sa 

horná vrstva pôdy a pôdny výluh. Výluh odoberaný denne počas 30 dní sa analyzoval na 

prítomnosť testovaných chemikálií pomocou plynovej chromatografie a hmotnostnej 

spektrometrie. Pre atrazín, diazinon a pentachlorophenol zistili dobrú zhodu medzi adsorpciou 
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a rýchlosťou pohybu pesticídu pôdnym stĺpcom, čo indikuje, že pohyb v pôdnom prostredí 

môže byť predpovedaný na základe adsorpčných charakteristík. Avšak, je potrebné vykonať 

ďalšie experimenty pre pochopenie mobility ostatných chemikálií v pôde. 

Informácie o pohybe a povahe POR získané z lyzimetrických meraní môžu byť veľmi 

užitočné pri vývoji a vyhodnocovaní modelov simulujúcich transport pesticídov v pôde. 

Haberhauer et al.[8] publikoval výsledky z dvojročného sledovania pesticídu značeného 

izotopom 
14

C realizované vo výskumnom centre Seibersdorf (Rakúsko). V lyzimetrickej 

štúdií použili 
14

C-značenú 2-methyl-4-chlorophenoxyacetilovú kyselinu (MCPA).  Autori 

postupovali v súlade s usmerneniami pre testovanie pesticídov v lyzimetroch, ktoré vydáva 

v Nemecku BBA - Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft (Národné 

výskumné centrum pre poľnohospodárstvo a lesníctvo). MCPA bola aplikovaná na dva 

lyzimetre s pôdnym monolitom s vysokým obsahom piesku (> 70 %) a nízkym obsahom 

organických zložiek. Lyzimetre boli pravidelne zalievané, aby sa dosiahla ročná precipitácia 

850 mm. Do jedného mesiaca po aplikácií MCPA boli detegované stopy rádioaktivity vo 

výluhu oboch lyzimetrov. Rádioaktivita v pestovanej plodine bola menej ako 0,15 % 

z aplikovaného 
14

C. Po uplynutí jedného roku viac ako 30 % z pôvodnej rádioaktivity zostalo 

vo vrchnej 20 cm vrstve pôdy. Podobne, Gerzabek et al.[9] potvrdil závislosť miery transferu 
14

C značenej MCPA od fyzikálnych a chemických vlastností pôdy. Použil 12 lyzimetrov 

s pôdnymi monolitmi vystavených ročným zrážkam 517 mm v období 1990 - 1997. Vlastnosti 

4 experimentálnych pôd sa prejavili v rozdielnych mierach transferu izotopov z pôdy do 

rastlinných pletív. Rovnako aj Wolters et al.[10] porovnali predikčné modely 

s experimentálne stanovenou mierou výparu 
14

C značených pesticídov (parathion-metyl, 

fenpropimorph, terbutylazín a neznačený chlorpyrifos). Na základe tohto porovnania zistili, že 

závislosť adsorpcie od pôdnej vlhkosti je dôležitý faktor. Tento faktor je ovplyvňovaný 

výparom z pôdy. Vplyv uvedenej závislosti ešte nebol zahrnutý ani do jedného z modelov 

(PEARL – Parametrization of the Pesticide Emission Assessment at Regional and Local 

Scales, PELMO – Pesticide Leaching Model).   

V ďalších simuláciách študovali Abdou et al.[11] gravitačný pohyb vody pomocou lyzimetrov 

v troch typoch pôdnych profilov (izotropickým horizontálnym, vertikálnym) a porovnávali ho 

so simulovanou poľnou pôdou. Numerickými simuláciami prietoku vody ukázali, že voda sa 

akumuluje na spodnej hranici lyzimetra v dôsledku vystavenia atmosférickému tlaku (Vplyv 

dolnej okrajovej podmienky – poznámka autorov). Na základe simulácií s bromidom 

vyhodnotili, že rozpustené látky sa pohybujú rýchlejšie v „neohraničenej“ poľnej pôde 

v porovnaní s ohraničenou pôdou v lyzimetri.  

Piwowarczyk et al.[12] použil ióny brómu Br‾, aby stanovili základné fyzikálne 

charakteristiky vybraných druhov pôd v pôdnych monolitoch laboratórnych lyzimetrov 

s kontrolovanými okrajovými podmienkami a obsahom vody.  Predbežnými testami zisťovali, 

ktoré pôdne póry sa podieľajú na transporte pesticídov v rôznych podmienkach.  

 Vertikálny pohyb polutantov a ich akumulácia v rastlinách indikuje ich potenciálny 

nepriaznivý vplyv na bezpečnosť podzemných vôd a potravín. Preto pre celkové pochopenie 

metabolizmu a transferu znečisťujúcich látok je potrebné sledovať čo najviac jednotlivých 

zložiek životného prostredia. Izotopom
14

C značený fenantrén (nachádza sa v plastoch, 

pesticídoch, výbušninách a farmaceutikách) bol použitý na sledovanie pohybu a degradácie 

fenantrénu v pôde pomocou lyzimetra, na ktorej bola pestovaná pšenica a ryža. Pokles 
14

C 
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aktivity v pôde bol najviac vyparovaním 
14

CO2 68%, v pôde zostalo 21,7 % predovšetkým 

v neextrahovateľných zložkách pôdy. Ďalej detegovali prítomnosť fenantrénu v hlbších 

vrstvách pôdy a v častiach rastlín. Použitie 
14

C bolo dostatočné na monitorovanie organických 

polutantov s dlhou perzistenciou v pôde ako polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) 

s vyššou molekulovou hmotnosťou. Pre PAU s nízkou molekulovou hmotnosťou ako 

fenantrén, nebol pomer hmotností vzoriek pre vyhodnotenie dostatočný a bolo potrebné 

doplniť analýzy plynovou chromatografiou,  aby bolo možné rozlíšiť pôvodné zlúčeniny od 

metabolitov.[13] 

Ďalším významným lyzimetrickým výskumným centrom je Agroscope-Institute for 

Sustainability Science (ISS, Zurich) vo Švajčiarsku.  Štúdia [14] počas jedného roku (máj 

2014 - marec 2015) na 12 vážiteľných lyzimetroch s priemerom 1 m  a hĺbkou 2,5 m 

prezentuje analýzu metabolitov vo výluhu. Na základe merania pomeru C, N a Cl izotopov, 

potvrdili degradáciu herbicídov v závislosti na dĺžke retencie (ako dlho herbicíd zotrval v 

pôde).  

 

ZÁVER 

Štúdium chovania sa pesticídov, herbicídov, liečiv a pod. v životnom prostredí je 

nevyhnutnosťou pre ochranu ľudského zdravia a realizáciu trvalo udržateľného rozvoja 

poľnohospodárstva. Moderné laboratórne lyzimetre dávajú veľkú šancu aplikovať do takéhoto 

výskumu izotopovo značené zlúčeniny a spojiť tak výhody oboch metodík: lyzimetra, ako 

nástroja, ktorý veľmi presne imituje prírodné podmienky a umožňuje veľmi presne 

a podrobne analyzovať distribúciu látok medzi jednotlivé zložky životného prostredia a rádio-

analytické metódy s ich extrémnou analytickou citlivosťou. V SR máme dostatok 

výskumných rádioizotopových pracovísk na univerzitách, SAV, výskumných ústavoch. Preto 

existujú dobré predpoklady pre rozvoj tejto metodiky v budúcnosti. 
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ABSTRACT 

Irrigation from drilled wells is very characteristic in the small hobby gardens located around 

Karcag, Hungary. The waters of the wells are salty and irrigation with them involves the risk 

of secondary salinization. In order to quantify the secondary salinization effect an experiment 

was set in 12 simple drainage lysimeters at the lysimeter station of the Research Institute of 

Karcag. Our goal is to quantify the effect of water quality, irrigation systems, irrigation 

frequency, and soil conditioning on secondary salinization. As indicator crops we used salt 

sensitive legumes. On the base of our results it can be concluded that proper choice of 

irrigation system, frequency, and soil conditioning can mitigate the harmful effects of 

irrigation with saline water. No harmful effects on the soil and the plants could be figured out 

if irrigation with water of 600 mg/l salt content was applied. Under the examined 

circumstances, irrigation two times a week with higher doses was more favourable than 

frequent irrigation with smaller doses. The degree of secondary salinization can be mitigated 

by the long term application of Neosol. 

 
Keywords: water quality, saline water, irrigation frequency, soil moisture, soil salinization, plant 

growth 

 

INTRODUCTION 

In contrast of primary salinization, secondary salinization is induced by human 

activities like the development of large-scale irrigation projects [1]. The effects are large 

changes in the natural water and salt balances of entire hydrogeological systems [2]. 

Soil salinity cause by human activities is becoming a land degradation issue when soil 

and environmental conditions allow the concentration in soil layers to rise above a level that 

impacts on agricultural production, environmental health, and economic welfare, eventually 

evolving into a sociocultural and human health issue [3]. In fact the main cause of secondary 

salinization is the irrigation practice often coupled with poor drainage conditions [4]. 

However, this type of salinization is restricted to irrigation in the semiarid zone, generally 

when the rainfall is below 700 mm, and about 110 million ha is located in this zone [5]. The 

impact of irrigation often extends beyond of the immediate irrigated area. Furthermore, the 

cases of secondary salinization are spread all around the world and each case is different [6]. 

In plant production in sodic soil plant growth problems can occur including drought, 

compaction, nutrient deficiency, mineral toxicity, salinity, and submergence [7]. Plant growth 

can be affected by osmotic effects, specific ion effects, toxic ion effect and foliar absorption 

of salt constituents [8, 9]. 

In Hungary, especially in the Great Plain (which is the centre area of  crop production 

in Hungary), the climate change negatively affects agricultural production, unfortunately 

drought is more and more frequent in the summer period, thus irrigation is essential for the 

vegetables with high water demand. Beyond the unfavourable ecological conditions, the 
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frequency of weather extremes (extra dry or wet periods) is higher comparing to the other 

regions of Hungary. 

Irrigation makes agricultural production safer and more intensive, though it is well 

known that it can have negative effects on the soil as well. Improper irrigation practice can 

cause soil degradation, like the decrease of fertility. This is an extended problem in Great 

Cumania (a subregion in Hungary in the Trans-Tisza region), as half of its territory is covered 

by primarily salt affected soils, furthermore the rest half covered by better soils (chernozems) 

is potentially salt effective, which means that these soils are susceptible for secondary 

salinization induced by irrigation. According to Szabolcs et al. [10, 11] secondary salinization 

has two reasons: salt accumulation due to the application of saline water or the rise of the 

salty groundwater transporting salts up to the upper soil layers. 

The main goal of our investigations is to determine the correlations in a soil-water-

plant system in order to understand the processes taking place during secondary salinization 

and to find solutions for this problem to mitigate the harmful effects, the salt stress mainly by 

means of prevention. Our research work was started on the preliminary knowledge that the 

risk of secondary salinization is high in the hobby gardens around Karcag as the water of the 

aquifers used for irrigation is saline, nevertheless irrigation in the droughty periods is essential 

for vegetable production. We examined the possibility of a “soil friendly” optimization of 

irrigation if we take all these conditions given. In this study we summarised our results gained 

from a lysimeter experiment aiming the test of different techniques applied for the mitigation 

of salt stress of the plants caused by irrigation with saline water in the period of 2010-2018. 

 

METHODOLOGY 

For the scientific establishment of our examinations, we set up a complex experiment 

in 12 simple drainage lysimeters in the lysimeter station of the Research Institute of Karcag, 

Institutes for Agricultural Research and Educational Farm, University of Debrecen (RIK). The 

lysimeters are filled with a slightly sodic (0.06% salt content) meadow solonetz soil. The 

lysimeters are 150 cm deep with a drain tube at 120 cm and have a surface area of 0.8 m
2
. 

Simple drainage lysimeters are very suitable to quantify the amount of salts leached from the 

soil column. 

Regarding water quality, from 2010 irrigation with saline and deionised water is 

applied in the lysimeters. Beyond the use of deionised water, two salt concentrations are used. 

According to the broad survey of Zsembeli et al. [12], salt concentration of 1,800 mg/l is 

characteristic to the groundwater and the shallow wells of the area, while 600 mg/l salt 

concentration is characteristic to the deeper drilled wells utilizing the aquifers at 40-70 m 

depth. The salt concentration of the irrigation water of 600 mg/l was set by dilution: the 1,800 

mg/l salt concentration of a groundwater well was mixed with deionised water in a 1:2 ratio. 

Regarding irrigation frequency, two typical practices are characteristic in the hobby 

gardens around Karcag: some hobby farmers has time to irrigate their gardens every day, 

while others are typical weekend farmers, they use higher dosage of irrigation water , 

generally at the weekends only. In order to simulate these two typical irrigation practices, all 

the lysimeters were irrigated with the same weekly amount of water (15 litres per week), 6 

with saline water (1,800 mg/l salt content), 6 with deionised water. Within both treatments 3 

lysimeters were irrigated 5 times (3 litres per day), while the other 3 two times (7.5 litres per 

day) a week. Taking the surface area of the lysimeters into account, 1 litre of irrigation water 

equals 1.25 mm. 
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Regarding irrigation systems, sprinkler and drip irrigation and highly saline (1800 

mg/l salt content) and deionised water were used and compared. Sprinkler irrigation is very 

common in the hobby gardens, but drip irrigation is getting more and more popular recently. 

The idea of the use of drip irrigation in the experiment came from the fact that micro-

irrigation methods have much lower water demand compared to conventional irrigation 

systems hence less salt gets into the soil by the irrigation water. Therefore, we consider drip 

irrigation a good possibility to mitigate the salt load of soils by irrigation. Irrigation was 

carried out with waters with different salt contents in 3 replications with both irrigation 

methods. 

The effect of soil conditioning was examined on the salt content of the soil. We 

supposed that the positive change in the soil structure resulting in the re-stratification of the 

water profile also effects on the salt content and profile of the soil. Due to the application of 

Neosol for a longer term, we expected better leaching features, therefore the downward 

movement of the salts resulting in better growing environment for the crops in the root zone, 

even under irrigation with saline water. We did not consider secondary salinization avoidable, 

but we aimed to mitigate its harmful effects by the application of soil conditioning. After 6 

years of application of Neosol, we took soil samples from each lysimeter after the irrigation 

season of 2018. On the base of the laboratory analyses of the soil samples, we calculated the 

total soluble salt contents of the top five 10 cm deep layers of the soils of each lysimeter 

taking the soil mass [g] of each 10 cm deep soil layer and its [m/m%] salt content into 

account. We compared these values to the original salt content when no saline water was 

irrigated. The results shown in Figure 6 originate from the average (mixed) soil samples of 3-

3 lysimeters according to the water quality and the application of the soil conditioner. 

As one of our goals of our study is the optimization of irrigation for the mitigation of 

salt stress under unfavourable soil conditions (heavy textured clay soil susceptible to 

secondary salinization) and hydrological circumstances (saline irrigation water, high climatic 

water shortage), we have chosen salt sensitive legumes (soya bean, fodder pea and green 

bean) as an indicator crops, which are commonly grown in the region and have high water 

demand. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

a. Effect of water quality on soil and plants 

The effect of the water quality (salt content) on the soil and plants are assessed here on 

the base of a lysimeter experiment carried out in 2012. The salt contents of the 4 investigated 

soil layers of the soil columns of the lysimeters are the averages of the 4 replications of the 3 

irrigation treatments (Fig. 1). The horizontal line indicates the original salt content of the soil 

(0.06%) before irrigation was started. 
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Fig. 1. Salt content in the upper 0.4 m soil layers of the lysimeters irrigated with waters of 

different salt concentrations (Karcag, 2012). 

 

It is obvious that irrigation with deionised water causes leaching of salts out of the 

upper layers, which is also shown by the salt contents increasing by depth. As no deep 

percolation (drain) water appeared in any of the lysimeters, the leached salts must have 

accumulated in the deeper layers and will be leached out when the soil columns of the 

lysimeters are oversaturated. In the lysimeters where irrigation water with 600 mg/l salt 

content was applied slightly negative salt balance was characteristic for the upper soil layers. 

This result is incredibly important as in Hungary for such a soil no irrigation is permitted with 

waters in which the total soluble salt content is over 500 mg/l. Our results show that the 

regulation is too strict as no salt accumulation occurred even after a long-term of irrigation 

with water of 600 mg/l salt content. In the case of irrigation with water of 1,800 mg/l salt 

content definite salt accumulation took place, especially in the 10-20 cm deep soil layer. 

Fig. 2 shows the yields of fodder peas and soya beans irrigated with waters of different 

salt concentrations, respectively. In both cases it can be established that yield depressions of 

13-49% were characteristic for the treatments where deionised and 1,800 mg/l irrigation water 

was applied compared to the lysimeters where water of 600 mg/l salt content was irrigated. 

These results also prove that under the investigated circumstances no harmful effects can be 

expected if irrigation with water of 600 mg/l salt content is applied. 
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Fig. 2. Yields of soya bean and fodder pea irrigated with waters of different salt 

concentrations (Karcag, 2012). 

 

On the base of our results, it can be concluded that negative salt balance is 

characteristic if irrigation with water of 600 mg/l salt content is applied even for 4 years under 

the given conditions. We suggest the revision of the regulations about the applicability of 

irrigation waters in Hungary. Our results show how the investigated 2 legume crops are 

sensitive to the irrigation with saline water and can contribute the better choice of crop species 

suitable for the extreme agro-ecological conditions of the Great Hungarian Plain. 

 

b. Effect of irrigation systems on the salt content of the soil 

After the irrigation periods of 2010 and 2012, the effect of irrigation was determined 

by the salt content of the investigated soil layers (Fig. 3) The original salt content (before the 

irrigation period of 2010) was 60 g (0.1% (m/m) in the 60 kg soil mass of the 0-50 cm layer.  

Due to irrigation with deionised water, leaching was characteristic in both years as the 

original salt content of the upper 50 cm soil layer decreased. The total salt stocks of the soil 

increased in time due to the salt load caused by the irrigation with saline water. The 

stratification was not even, as higher leaching occurred in the soil layers of 30-40 and 40-50 

cm, but the difference was not significant. In the soils of the lysimeters irrigated with saline 

well water, the measured salt stocks of the upper 50 cm soil layer highly exceeded the original 

value (more than double), regardless the type of the irrigation system applied. 
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Fig. 3. Effect of irrigation systems on the salt content of the soil (Karcag, 2010-2012). 

 

 

c. Effect of irrigation frequency on soil moisture content and plants 

The soil moisture content values published here are the means of 6 replications. The 

irrigation period in the year of 2018 started on 20
th

 April, at the same time of the sowing of 

the green beans. In the spring-summer period of 2018, the soil moisture stocks of the 

lysimeters at the depth of 20-30 cm are shown in Fig. 4. Significant difference between the 

two irrigation (5 times a week and 2 times a week, respectively) could be figured out 

regarding the soil moisture content in the investigated period. Due to the fact that the same 

irrigation frequencies were applied in the previous year (green beans were grown as a 

secondary (catch) crop after sweet corn). We found that the differences between the two 

irrigation frequencies endured to the beginning of the next irrigation season in the deeper soil 

layer. Therefore the average soil moisture content was higher in the lysimeters previously 

irrigated 2 times a week even at the beginning of the irrigation season and remained higher at 

the end as well. This soil layer has more important role in the water supply of beans then of 

the surface layer as most of the roots can be found in this soil layer. Good water supply 

category could be maintained by the application of irrigation 2 times a week, while the daily 

irrigation with smaller doses kept the soil moisture only in the sufficient category. 

 

 
Fig. 4. Effect of irrigation frequency on the soil moisture content at the depth of 20-30 cm 

(Karcag, 2018). 
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Regarding the effect of irrigation frequency, we found that two times a week with 

higher doses was more effective than more frequent irrigation (Fig. 5): the yield (total mass of 

bean pods) was 3% higher when 2/week irrigation frequency was applied compared to the 

5/week treatment. Furthermore, the number of pods per plant was higher too with the less 

frequent irrigation (15.5 and 13.5, respectively). 

 

 
 

Fig. 5. Effect of irrigation frequency on the yield of green bean (Karcag, 2018) 

 

d. Effect of soil conditioning on soil and plants 

The effect of soil conditioning on the soil was assessed by soil determining the salt 

profile of the soil in the lysimeters after the irrigation period of 2018 (Fig. 6). Comparing to 

the original (before irrigation) salt content of the soil (indicated with a horizontal line in the 

graphs), it can be concluded that due to the intensive irrigation with saline water, salt 

accumulation was the dominant process resulting in positive salt balance, though the degree 

of secondary salinization could be mitigated by the 6 years application of Neosol as the 

increase of the total soluble salt content of the upper 0.5 m soil layer was 14% less than in the 

untreated soil. 
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Fig. 6. Effect of soil conditioning on the salt profile of the soil under irrigation with saline 

(1,800 mg l
-1

) water (Karcag, 2018). 

 

Studying the effect of the application of saline water on the indicator plant, the yield 

depressing effect could be figured out (Fig. 7). Nevertheless with soil conditioning 117.9 g 

per plant average pod weight could be reached, which is 11.8 g higher than the average pod 

weight in the lysimeters without soil conditioning (106 g per plant). Furthermore the number 

of pods per plant was higher too with the application of Neosol soil conditioner than in the 

untreated control lysimeters (15.7 and 13.3, respectively). 

 

 
Fig. 7. Effect of soil conditioning on the yield of green bean (Karcag, 2018). 

 

CONCLUSION 

In Karcag area, in the centre of the Great Hungarian Plain irrigation is essential in the 

droughty summer months especially if vegetables with high water demand are grown. Good 

quality irrigation water is not available for the hobby farmers having small gardens in the 

outskirt of the town, therefore, they use saline water originating from drilled wells. Our results 

call the attention that the use of saline water for irrigation cause secondary salinization, 

especially on soils susceptible to that. Nevertheless, the application of drip irrigation and soil 

conditioning with the proper choice of irrigation frequency can mitigate the extent of 

secondary salinization, even though it definitely occurs. No harmful effects on the soil and the 

plants could be figured out if irrigation with water of 600 mg/l salt content was applied. Under 
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the examined circumstances, irrigation two times a week with higher doses was more 

favourable than frequent irrigation with smaller doses. The degree of secondary salinization 

can be mitigated by the long term application of Neosol. 
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ABSTRACT  

Within the discipline of environmental physics, the processes of environmental pollution 

control have special position. The environmental applications of electric discharges and 

plasmas have been studied for decades and nowadays many of them are successfully 

established on commercial base. In this work, brief introduction into principles, history and 

current environmental applications of non-thermal plasma generated by atmospheric pressure 

electric discharges is presented. The experimental part of this paper deals with tar removal 

processes by dielectric barrier discharge in combination with packing materials of various 

catalytic activity (glass beads, γ-Al2O3, TiO2, Pt/γ-Al2O3, ZrO2, BaTiO3). The effect of the 

packing materials was investigated along with the effects of specific input energy and carrier 

gas, while gaseous and solid by-products were analysed by means of FTIR spectrometry. 

Naphthalene was chosen as a model tar compound. The highest naphthalene removal 

efficiency of 88% was reached with TiO2 catalyst in air for 320 J/l with energy efficiency of 

207 g/kWh. The results proved that combination of non-thermal plasma with catalyst is a 

promising method for tar removal and also demonstrated the potential of electric discharges 

and plasmas for air pollution control and environmental protection.  

 
Keywords: non-thermal plasma, electric discharges, environmental applications, tar removal 

 

ÚVOD  

Problematika ochrany životného prostredia v posledných rokoch získava čoraz väčšiu 

pozornosť nielen vo vedeckej komunite ale aj u laickej verejnosti. V rámci vedného odboru 

environmentálnej fyziky sa okrem procesov zameraných na analýzu jednotlivých zložiek 

životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda) študujú aj procesy zamerané na jeho samotnú 

ochranu. V tomto smere sa veľmi atraktívne javí využitie tzv. nerovnovážnej plazmy, t. j. 

ionizovaného plynu, v ktorom sa elektróny nenachádzajú v termodynamickej rovnováhe 

s ostatnými časticami plynu. Táto plazma nachádza v posledných desaťročiach široké 

uplatnenie v mnohých aplikáciách, nielen environmentálnych, ale aj materiálových, 

energetických, či biomedicínskych. Veľkou prednosťou nerovnovážnej plazmy je jej 

reaktivita, teda schopnosť vytvárať vysoko-reaktívne prostredie schopné iniciovať mnohé 

chemické reakcie aj v bežných podmienkach (laboratórna teplota, atmosférický tlak). 

Chemické reakcie indukované nerovnovážnou plazmou (tzv. plazmochémia) vytvárajú veľké 

množstvo radikálov (O, N, OH a pod.) a iných reaktívnych častíc (O3, H2O2 a pod.), ktoré 

môžu ďalej reagovať s ostatnými časticami prostredia. Najčastejším spôsobom generácie 

nerovnovážnej plazmy sú elektrické výboje pri atmosférickom tlaku (napr. korónový, iskrový 

alebo dielektrický bariérový výboj), ktoré sa v laboratórnych podmienkach generujú 

aplikovaním dostatočne silného elektrického poľa medzi dve elektródy.  

Počiatok využitia elektrických výbojov v environmentálnych aplikáciách sa datuje od 

roku 1857, kedy Siemens prvýkrát využil dielektrický bariérový výboj na generáciu ozónu 
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[1], ktorý sa začal neskôr využívať v mnohých priemyselných aplikáciách predovšetkým na 

čistenie vôd. Odvtedy sa elektrické výboje študovali v ďalších aplikáciách, ako sú 

odstraňovanie nežiaducich látok z ovzdušia (oxidov dusíka NOx, prchavých uhľovodíkov 

VOC, oxidov síry SOx), či z vôd (toxických organických zlúčenín, príp. deaktivácia 

mikroorganizmov) [2, 3]. Rovnako sa úspešne etablovali aj v komerčných aplikáciách, akými 

sú elektrostatické odlučovače slúžiace na záchyt tuhých a prachových častíc, či komerčná 

produkcia ozónu pre účely dekontaminácie a sterilizácie [4]. V súčasnosti sa výskum 

environmentálnych aplikácií elektrických výbojov a nerovnovážnej plazmy zameriava 

predovšetkým na procesy reformovania (konverzie) CH4 a iných skleníkových plynov na 

druhotne využiteľné zlúčeniny (napr. H2, CO) [5], ako aj na štúdium potenciálu elektrických 

výbojov pri rozklade najvýznamnejšieho skleníkového plynu CO2 [6], procesy odstraňovania 

stabilných polycyklických aromatických uhľovodíkov zo syntézneho plynu pred jeho 

energetickým využitím [7, 8] alebo na procesy odstraňovania pesticídov a iných stabilných 

toxických zlúčenín (ako napr. polychlórované bifenyly) z vôd [9]. 

Napriek svojmu nespornému potenciálu majú procesy využívajúce elektrické výboje 

v environmentálnych aplikáciách aj určité nedostatky, ako napr. nízka účinnosť odstraňovania 

nežiaducich zložiek, nízka energetická účinnosť, resp. produkcia nežiaducich vedľajších 

produktov (t. j. nízka selektivita procesu). Za účelom čiastočného alebo úplného odstránenia 

týchto nedostatkov sa preto elektrické výboje často študujú v kombinácii s inými metódami 

(adsorpčnými, filtračnými), pričom najčastejšie s chemickou katalýzou [10]. Kombinovanie 

plazmy generovanej elektrickými výbojmi s katalýzou (tzv. plazmová katalýza) prináša so 

sebou mnohé výhody. Okrem vysokej plazmovej reaktivity sú tieto procesy charakteristické aj 

vysokou katalytickou selektivitou a tiež tzv. synergickými efektami, kedy účinok plazmovej 

katalýzy je vyšší, ako súčet individuálnych účinkov plazmy a katalýzy [11]. Výsledkom 

synergie môže byť zvýšenie energetickej účinnosti, ako aj zlepšenie celkovej selektivity 

procesu. Dôsledkom je, že kombinácia plazmy s katalýzou dosahuje výborné výsledky 

(nielen) v environmentálnych aplikáciách. V súčasnosti nachádza tiež uplatnenie pri účinnom 

odstraňovaní rôznych stabilných plynných polutantov (VOC, PAH) [12, 13], pri reformovaní 

CH4 a CO2 na druhotne využiteľné zlúčeniny [14, 15], ako aj pri odstraňovaní pesticídov 

z vodných roztokov [16]. 

 V našom výskume sa venujeme aplikáciám elektrických výbojov v kombinácii 

s katalyzátormi so zameraním na rozklad dechtov v plynnej fáze. Dechty predstavujú skupinu 

stabilných polycyklických aromatických uhľovodíkov, pričom pre životné prostredie, ako aj 

zdravie ľudí, sú veľkým rizikom (perzistentnosť, karcinogenita) [17]. Ich najčastejším 

zdrojom je splyňovanie a spaľovanie biomasy a komunálneho odpadu. V súčasnosti 

používané komerčné metódy odstraňovania dechtov založené na tepelných a katalytických 

metódach však vykazujú určité nedostatky (potreba vysokých teplôt, nízka životnosť 

katalyzátora) [17]. Z toho dôvodu bolo cieľom tejto práce skúmať procesy odstraňovania 

dechtov z plynných zmesí pomocou nerovnovážnej plazmy generovanej dielektrickým 

bariérovým výbojom v kombinácii s materiálmi rôznej katalytickej aktivity. Zo skupiny 

dechtov sme vybrali naftalén ako modelovú zlúčeninu. Účinnosť odstránenia naftalénu bola 

vyhodnocovaná v podmienkach rôzneho výkonu výboja a rôznej plynnej zmesi. Produktmi 

rozkladu naftalénu boli rôzne plynné aj tuhé zlúčeniny. 

 

METODIKA PRÁCE 

 Nerovnovážna plazma bola generovaná dielektrickým bariérovým výbojom v reaktore 

cylindrickej geometrie, ktorý bol buď prázdny (tzv. plazmový reaktor) alebo vyplnený 

peletkami či guličkami rôznych materiálov (tzv. plazmo-katalytické reaktory), konkrétne  

γ-Al2O3, sklo, TiO2, Pt/γ-Al2O3, ZrO2, BaTiO3. Reaktory boli napájané striedavým vysokým 

napätím s amplitúdou 7 – 14 kV s frekvenciou 200 a 500 Hz. Hodnota celkovej objemovej 
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hustoty energie výboja (tzv. SIE – z angl. Specific Input Energy) nepresiahla 480 J/l. 

Odstraňovanie naftalénu, s počiatočnou koncentráciou približne 5000 ppm, bolo študované 

v podmienkach rôzneho nosného plynu (vzduch, dusík, kyslík) pri konštantnom prietoku 

plynu 0,5 l/min. Plynné a tuhé produkty rozkladu naftalénu boli analyzované pomocou 

infračervenej absorpčnej spektroskopie (FTIR). Na Obr. 1 uvádzame detailnú schému 

experimentálnej aparatúry. Celý systém bol vyhrievaný a udržiavaný na teplote pod 150°C. 

Viac informácií a detailov o experimentálnom zariadení možno nájsť v [18]. Rozklad 

naftalénu bol hodnotený vzhľadom k percentuálnej účinnosti jeho odstraňovania (t. j. pomeru 

výstupného a vstupného množstva naftalénu) a tiež vzhľadom k tzv. energetickej účinnosti 

(udávanej v jednotkách g/kWh, t. j. aké množstvo naftalénu v gramoch bolo odstránené 

jednou kWh energie vloženej do výboja). 

 

 
Obr. 1: Schéma experimentálnej aparatúry. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Elektrické merania ukázali, že hodnota objemovej hustoty energie výboja SIE 

jednotlivých reaktorov rástla s amplitúdou aj frekvenciou aplikovaného napätia, kým efekt 

nosného plynu alebo materiálu v reaktore na hodnotu SIE bol oveľa menší. Účinnosť 

odstránenia naftalénu rástla s amplitúdou aj frekvenciou aplikovaného napätia a teda aj 

s rastom SIE. V plazmo-katalytických reaktoroch bola vždy vyššia účinnosť odstránenia 

naftalénu dosiahnutá pri nižších hodnotách SIE pri porovnaní s plazmovým reaktorom, čo 

demonštruje pozitívny vplyv vložených katalytických materiálov do výboja. Zloženie 

nosného plynu malo významný vplyv na účinnosť odstránenia naftalénu z dôvodu produkcie 

rôznych reaktívnych častíc. V dusíku bola účinnosť odstránenia naftalénu nízka (< 25 %), 

kým vo vzduchu bola výrazne vyššia (až do 88 %). V kyslíku dosiahla účinnosť odstránenia 

naftalénu viac ako 95 % (Graf. 1). Tento výsledok ukázal, že oxidačné procesy sú 

dominantnými procesmi vedúcimi k rozkladu naftalénu, pričom sú sprevádzané tvorbou CO 

a CO2 ako dvoma hlavnými plynnými produktmi. 
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Graf 1. Účinnosť odstránenia naftalénu pre plazmový a plazmo-katalytický TiO2 reaktor v rôznych 

nosných plynoch. 

 

 Okrem nosného plynu mal výrazný vplyv na účinnosť odstránenia naftalénu aj typ 

dielektrického/katalytického materiálu vloženého do výboja. V Grafe 2 uvádzame dosiahnuté 

účinnosti pre rôzne materiály pre dve konkrétne hodnoty SIE vo vzduchu. Najvyššiu účinnosť 

odstránenia naftalénu sme dosiahli pri použití TiO2 (až 88 % pre 320 J/l), pričom o niečo 

nižšiu účinnosť sme získali s Pt/γ-Al2O3 (78 %) pri rovnakom výkone. Naopak, najvyššiu 

tvorbu CO2 sme spomedzi všetkých materiálov zaznamenali pri použití Pt/γ-Al2O3, čo 

naznačuje najlepšie oxidačné schopnosti tohto katalyzátora oproti ostatným materiálom. 

Materiály bez špecifických katalytických vlastností (t. j. γ-Al2O3 a sklo) mali nižšiu účinnosť, 

ako ostatné katalytické materiály, avšak stále vyššiu, ako plazmový reaktor. Vysvetliť je to 

možné tým, že vložením akéhokoľvek dielektrického materiálu do výboja môže dôjsť k 

zmene jeho vlastností a charakteru, čo ďalej ovplyvňuje aj indukovanú plazmochémiu. 

Porovnanie účinnosti plazmy v kombinácii s katalytickými materiálmi s plazmou samotnou 

naznačuje prítomnosť prebiehajúcich procesov (predovšetkým na povrchu katalytických 

materiáloch), ktoré sa pri plazme samotnej nevyskytli a ktoré výrazným spôsobom zvýšili 

účinnosť odstránenia naftalénu. Energetická účinnosť dosiahla pri použití TiO2 hodnotu 207 

g/kWh, kým pri plazme samotnej iba 95 g/kWh.  

 

 
 Graf 2. Účinnosť odstránenia naftalénu pre plazmo-katalytické reaktory s rôznym 

katalytickým, príp. dielektrickým materiálom. 

 

Hlavnými produktmi rozkladu naftalénu boli rôzne plynné (CO, CO2, H2O a kyselina 

mravčia HCOOH) a tuhé komplexné zlúčeniny, ktoré sa usádzali na vnútorných stenách 

reaktora a na povrchu dielektrických/katalytických materiálov. Analýzou tuhých produktov 

sme v IČ absorpčných spektrách identifikovali rôzne funkčné skupiny (C=O, C=C, C–O, 

C=N, N–H a O–H), ktoré indikujú produkciu rôznych uhľovodíkov. Podrobnejšou analýzou 

sme identifikovali zlúčeniny ako napr. 1,4-naftochinón, anhydrid kyseliny ftalovej, ako aj 
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stopy anhydridu kyseliny maleínovej, 1,4-benzochinónu a ftalaldehydu. 

 

ZÁVER 

Tento príspevok stručne priblížil základné princípy, históriu a prehľad aktuálnych tém 

využitia elektrických výbojov a nerovnovážnej plazmy v environmentálnych aplikáciách. 

V experimentálnej časti sme predstavili výskum realizovaný na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky UK zameraný na odstraňovanie plynných dechtov pomocou elektrických 

výbojov v kombinácii s katalyzátormi. Najúčinnejšie odstránenie naftalénu, ako modelovej 

dechtovej zlúčeniny, sme dosiahli kombináciou dielektrického bariérového výboja a TiO2 (88 

%, 320 J/l, vzduch), kým pri použití bariérového výboja osamote bola účinnosť iba 40 % pri 

rovnakých podmienkach. Medzi hlavnými produktmi rozkladu naftalénu sme identifikovali 

plynné CO a CO2 spoločne s komplexnými tuhými produktami, ako 1,4-naftochinón 

a anhydrid kyseliny ftalovej. Výsledky ukázali, že kombinácia nerovnovážnej plazmy 

generovanej elektrickými výbojmi s katalýzou je vhodná a účinná metóda na rozklad 

plynných dechtov a celkovo demonštrovali potenciál elektrických výbojov a plazmy na 

kontrolu znečistenia ovzdušia a ochranu životného prostredia. 
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ABSTRACT  

Cold plasma generated by electric discharges in atmospheric pressure air has a great potential 

for many environmental and biomedical applications. This plasma proved to be useful tool for 

disinfection and sterilisation of surfaces, water, air, food or even living tissues. Most 

important biological effects are inactivation of broad spectrum of microorganisms, stimulation 

of cell proliferation and initialization of apoptosis in cancerous cells. Despite many observed 

positive effects, an interaction of cold plasma with bacteria and cells is still not very well 

understood and further experiments are required for better understanding of this complex 

interaction. This work introduces the field of electric discharges, cold plasma and their 

biomedical applications, and then specifically focuses on a model protein bovine serum 

albumin (BSA) dissolved in deionized water. Effects were analysed by UV-VIS and 

fluorescence spectroscopy and circular dichroism. Results showed effective protein 

denaturation demonstrated by decrease of absorbance and fluorescence. For lower BSA 

concentrations, dominant effect was a decrease of pH and subsequent interaction of amino 

acid tryptophan (Trp) with reactive species generated in solution, which caused blue shift in 

fluorescence maximum and decrease of α-helical content. For higher BSA concentrations, 

dominant effect was denaturation itself and exposition of Trp buried in hydrophobic core of 

protein, which caused red shift in fluorescence maximum. 

 

Keywords: cold plasma, plasma medicine, transient spark, protein, bovine serum albumin, tryptophan 

 

ÚVOD  

Studená plazma generovaná elektrickými výbojmi pri atmosférickom tlaku našla 

v posledných desaťročiach široké uplatnenie v mnohých priemyselných, environmentálnych 

či biomedicínskych oblastiach. Táto plazma dokáže okrem iného účinne zabíjať vysoko 

odolné mikroorganizmy a odstraňovať biologicky aktívne zvyšky. Vďaka svojim jedinečným 

vlastnostiam v súčasnosti nahrádza niektoré zastaralé a často neefektívne metódy v oblasti 

chirurgie, bio-dekontaminácie či sterilizácie rôznych prostredí a povrchov [1]. Dôkazom 

úspešnosti použitia studenej plazmy v oblasti biológie a medicíny je vznik pomerne mladej, 

avšak rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, tzv. plazmovej medicíny. Tá skúma interakciu studenej 

plazmy s bunkami, mikroorganizmami a živými tkanivami prevažne za terapeutickým 
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účelom. Hlavným cieľom tejto oblasti je jednoduchá, priama a praktická aplikácia studenej 

plazmy na živé tkanivá a organizmy so selektívnym účinkom. V súčasnosti už existuje 

niekoľko zariadení resp. terapeutických prístrojov, ktoré využívajú studenú plazmu na 

liečenie chronických zranení a ťažko hojacich sa rán a napomáhajú k liečeniu rôznych 

kožných chorôb. V oblasti dentálnej hygieny sa studená plazma javí ako perspektívna 

alternatíva najmä pri čistení zubných kanálikov a implantátov či pri liečení infekcie ústnej 

dutiny. Najzaujímavejšou a do budúcna najatraktívnejšou aplikáciou studenej plazmy je však 

liečenie rakoviny. Ukazuje sa, že studená plazma dokáže cielene vyvolať riadenú bunkovú 

smrť (apoptózu) rakovinových buniek, zatiaľ čo zdravé bunky sa majú tendenciu regenerovať 

[2]. Keďže sa plazmová medicína nachádza na hranici oblastí fyziky plazmy, biochémie, 

biológie a medicíny, procesy, ktoré tu pozorujeme sú často veľmi komplexné a z vedeckého 

hľadiska náročné na pochopenie. Aby nedošlo k nežiadúcemu poškodeniu zdravých buniek 

a tkanív, je potrebné tieto procesy čo najlepšie pochopiť z fyzikálneho a biologického 

hľadiska. 

Z fyzikálneho hľadiska je studená plazma ionizovaný plyn so špecifickými 

charakteristikami. Najčastejším spôsobom jej generácie v laboratórnych podmienkach sú 

elektrické výboje. Hlavná časť energie dodanej z vysokonapäťového zdroja sa spotrebúva na 

generáciu energetických elektrónov, ktoré sú v elektrickom poli urýchľované. V pracovnom 

plyne vznikajú excitované a ionizované atómy a molekuly, ktorých teplota sa však pohybuje 

len na úrovni izbovej teploty, a preto hovoríme o studenej (nízkoteplotnej) plazme [3]. 

Výsledkom fyzikálnych a chemických interakcií týchto častíc v plyne alebo pri kontakte 

s vodným prostredím či iným povrchom je vznik neutrálnych reaktívnych častíc a radikálov. 

Reaktívne častice odvodené od kyslíka a dusíka (ROS a RNS) sú pritom primárne 

zodpovedné za biologické účinky studenej plazmy [4]. Medzi charakteristických zástupcov 

týchto reaktívnych častíc patrí superoxid (O2
-
•), peroxid vodíka (H2O2), hydroxylový radikál 

(•OH), ozón (O3), dusíkaté radikály (•NO a •NO2) a ďalšie. Okrem toho v plazme vzniká aj 

elektromagnetické žiarenie rôznych vlnových dĺžok od UV žiarenia až po žiarenie 

infračervené [2].  

Studená plazma tak dokáže pôsobiť viacfaktorovo a veľmi komplexne. Hlavná výhoda 

studenej plazmy je však regulovateľnosť jej parametrov. Zmenou typu elektrického výboja, 

usporiadania experimentálneho zariadenia, tlaku alebo typu plynu, vzdialenosti od cieľového 

objektu alebo času plazmovej expozície možno efektívne prispôsobiť účinky studenej plazmy 

podľa potreby. Ako vhodné typy elektrických výbojov sa ukazujú dielektrický bariérový 

výboj a tzv. plazmová tryska, ktoré sú znázornené na Obr.1. Dielektrický bariérový výboj 

pracuje zvyčajne pri atmosférickom vzduchu a generuje plazmu v pomerne veľkom objeme, 

takže je vhodný najmä na opracovanie väčších plôch. Na rozdiel od toho, plazmová tryska 

pracuje väčšinou vo vzácnych plynoch (argón, hélium) a využíva úzky tok častíc, ktoré je 

možné efektívne zacieliť na konkrétnu oblasť [2]. 
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Obr. 1 Dielektrický bariérový výboj (vľavo) a plazmová tryska (vpravo) pri kontakte s prstom [2]. 

 

Z biologického hľadiska je najdôležitejší efekt studenej plazmy jej schopnosť ničiť 

široké spektrum mikroorganizmov a baktérií a tiež stimulovať množenie buniek, čo prispieva 

k regenerácii tkanív a hojeniu rán. Oproti iným metódam, ako napr. rádioterapia alebo 

laserová terapia, má plazmové opracovanie výhodu v kontrolovanejšom a selektívnejšom 

účinku práve vďaka reaktívnym časticiam, ktoré tu zohrávajú dominantnú úlohu. V oboch 

procesoch je však kľúčová interakcia studenej plazmy na rozhraní plynu a kvapaliny alebo 

priamo v kvapalnom prostredí buniek či mikroorganizmov [2]. Presné pochopenie procesov 

prebiehajúcich pri interakcii studenej plazmy s biologicky aktívnymi molekulami vo vodnom 

prostredí je preto kľúčové pre hlbšie pochopenie samotného vplyvu studenej plazmy na 

komplexnejšie biologické systémy ako bunky či tkanivá.  

Napriek faktu, že biomolekuly majú v každej bunke nezastupiteľnú úlohu, ich 

interakcia so studenou plazmou je len veľmi slabo popísaná a existuje pomerne málo 

publikácií venujúcich sa tejto problematike. Jednou z esenciálnych biomolekúl sú proteíny, 

ktoré majú v každom organizme množstvo funkcií, ako napr. transportnú (albumíny), 

katalytickú (enzýmy) či stavebnú (kolagén) [5]. Štúdie zaoberajúce sa účinkami studenej 

plazmy na proteíny používajú často špeciálny typ výboja alebo je proteín opracovaný vo 

forme prášku. Attri a kol. [6] napríklad skúmali účinky plazmovej trysky v rôznych nosných 

plynoch (vzduch, dusík, argón) na hemoglobín a myoglobín, aminokyseliny a DNA. Studená 

plazma vyvolala zmeny v sekundárnej štruktúre proteínu (pokles α-závitníc), oxidáciu DNA 

a zmeny v molekulovej hmotnosti aminokyselín. Tieto efekty sa najvýraznejšie prejavili 

v dusíku, kde bola zároveň pozorovaná najvýraznejšia koncentrácia reaktívnych častíc 

a radikálov. Jijie a kol. [7] opracovali hovädzí sérový albumín (BSA) héliovou plazmovou 

tryskou. Napriek pozorovanému poklesu α-závitníc výboj nemal dostatočne vhodné parametre 

na vyvolanie viditeľnejších zmien v proteíne. Hensel a kol. [8] porovnávali účinky héliovej 

plazmovej trysky a prechodovej iskry vo vzduchu na baktérie, bunky, tDNA a BSA. 

Podstatne silnejší efekt bol pozorovaný pri prechodovej iskre, najmä vďaka väčšiemu 

množstvu vytvorených reaktívnych častíc.  

Množstvo zo spomínaných výskumov prinieslo zaujímavé a perspektívne výsledky, 

avšak túto problematiku je potrebné naďalej skúmať a získavať tak ďalšie cenné informácie. 

Najdôležitejšie faktory, ktoré treba pri experimente zohľadniť, sú vlastnosti experimentálneho 
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zariadenia, charakter použitého elektrického výboja, vhodný výber vzoriek a analytické 

metódy použité na ich analýzu. V našej práci bolo hlavným cieľom podrobne preskúmať 

účinky studenej plazmy generovanej výbojom prechodovej iskry na vodný roztok 

modelového proteínu BSA. Prechodová iskra sa ukázala ako vhodný typ výboja na generáciu 

pomerne veľkého množstva reaktívnych častíc, ktoré dominantne vyvolávajú biologické 

reakcie. Opracovanie proteínu rozpusteného vo vodnom roztoku a opracovaného 

v prietokovom dynamickom režime taktiež simuluje reálne podmienky biomolekúl 

v organizmoch. Na analýzu sme použili UV-VIS absorpčnú spektroskopiu ako základnú 

metódu analyzovania vodných roztokov, fluorescenčnú spektroskopiu ako jednu 

z najbežnejšie používaných metód pre analýzu proteínov obsahujúcich aromatické 

aminokyseliny a kruhový dichroizmus na analýzu zmien v sekundárnej štruktúre chirálnych 

biomolekúl. Taktiež sme sledovali vplyv ďalších faktorov ako teplota a pH roztoku či tvorba 

zrazenín.  

 

METODIKA PRÁCE 

Naše experimentálne zariadenie pozostávalo z vysokonapäťového zdroja 

jednosmerného napätia, ktoré bolo cez rezistor privádzané na prvú elektródu - medicínsku 

ihlu. Druhá elektróda bola uzemnená a umiestnená v naklonenom teflónovom žľabe, ktorým 

pretekala vzorka (vodný roztok proteínu BSA). Pri aplikácii napätia vznikal iskrový výboj, 

ktorý mal prierazné napätie 12-13 kV a jeho prúdové pulzy amplitúdu 5-15 A. Trvanie pulzu 

bolo približne 50 ns a tieto pulzy sa opakovali s frekvenciou 1-2 kHz. Schéma použitej 

aparatúry je znázornená na Obr.2. Modelový proteín BSA (Sigma Aldrich A2153, 

čistota > 96%, 66,4 kDa) bol rozpustený v roztoku deionizovanej vody ( rozsah koncentrácií 

15-480 μM) a cyklicky opracovaný plazmou rôzne dlhý expozičný čas. Po dokončení 

opracovania sme zmerali teplotu a pH roztoku a následne ho odniesli na analýzu pomocou 

spektrofotometra Shimadzu UV-1800, spektrofluorometra Shimadzu RF-6000 

a spektropolarimetra Jasco J-815. 

  
Obr. 2 Schéma použitého experimentálneho zariadenia. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pomocou UV-VIS absorpčnej a fluorescenčnej analýzy sme pozorovali pokles 

absorbancie a fluorescencie roztoku s rastúcim časom opracovania, čo je prejav efektívnej 

denaturácie (narušenia štruktúry) proteínu pôsobením studenej plazmy. Táto denaturácia nie 

je spôsobená teplom, keďže teplota roztoku po opracovaní nepresiahla 30°C a tepelná 

denaturácia BSA začína od teploty približne 40°C [9].  

Pri skúmaní polohy maxima fluorescencie sme pozorovali modrý posun maxima pri 

opracovaní nižších koncentrácií BSA (15 μM) a červený posun pri opracovaní vyšších 

koncentrácií BSA (480 μM). Za posun maxima je zodpovedná aminokyselina tryptofán (Trp), 

ktorá je citlivá na polaritu prostredia, v ktorom sa nachádza [10]. Modrý posun pozorujeme, 

ak sa Trp zakryje vzhľadom na polárne prostredie roztoku (napr. reakciou s inou časticou) 

a naopak červený posun pozorujeme, ak sa Trp odkryje (napr. denaturáciou proteínu) [11,12]. 

Tento efekt preto úzko súvisí s pH roztoku [13], ktoré pri nízkych koncentráciách výrazne 

kleslo vďaka tvorbe nitrátov a nitritov (NO2
-
 a NO3

-
) [14], zatiaľ čo pri vyšších 

koncentráciách sa pH zmenilo len mierne. Zmena polohy maxima a pH s časom opracovania 

pre rôzne koncentrácie BSA je znázornená v Grafe 1.  

 

 
Graf 1. Závislosť polohy maxima fluorescencie (vľavo) a pH (vpravo) od času opracovania pre rôzne 

koncentrácie BSA. 

 

Pri analýze pomocou kruhového dichroizmu sme na základe strednej reziduálnej 

elipticity v oblasti 208 nm [15] určili relatívne zastúpenie α-závitníc v BSA. Pre koncentráciu 

15 μM bol tento pokles značný (z  hodnoty 67% na 40%), pričom pre vyššie koncentrácie sme 

tento pokles nepozorovali. Tieto merania potvrdili náš predpoklad interakcie Trp s časticami 

v roztoku pre nižšie koncentrácie BSA, keďže pokles α-závitníc je častý sprievodný jav ich 

naviazania na Trp uložený v proteíne BSA [16,17,18]. 

 

ZÁVER 

Oblasť plazmovej medicíny, ktorá sa venuje interakcii studenej plazmy s baktériami, 

bunkami či živými tkanivami, pociťuje v posledných rokoch veľký záujem zo strany vedcov 

najmä vďaka mnohým perspektívnym výsledkom. Najvýznamnejšie z nich sú dekontaminácia 

a sterilizácia rôznych povrchov, napomáhanie hojeniu rán, zubná hygiena či liečba rakoviny. 

Samotná interakcia studenej plazmy s komplexnými biologickými štruktúrami je ale veľmi 

komplexná a náročná pre úplné pochopenie. Jednou z metód, ktoré môžu prispieť k lepšiemu 

pochopeniu týchto účinkov je zameranie sa na jednotlivé časti buniek, akými sú DNA, lipidy 

alebo proteíny.  
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V tejto práci sme sa venovali skúmaniu účinkov studenej plazmy generovanej 

výbojom prechodovej iskry na modelový proteín BSA. Pomocou UV-VIS absorpčnej 

a fluorescenčnej spektroskopie sme ukázali účinnú denaturáciu BSA vplyvom pôsobenia 

studenej plazmy. Pri nižších koncentráciách BSA bol dominantným efektom pokles pH, ktorý 

je spojený s tvorbou reaktívnych častíc v roztoku. Tieto reaktívne častice sa efektívne 

naviazali na aminokyselinu tryptofán, čo sa prejavilo modrým posunom maxima fluorescencie 

a poklesom relatívneho zastúpenia α-závitníc v BSA. Pre vyššie koncentrácie bola 

dominantným efektom samotná denaturácia proteínu a odkrytie Trp uloženého v jadre 

proteínu, čo sa prejavilo červeným posunom maxima fluorescencie. Napriek sľubným 

a zaujímavým výsledkom existuje v tejto oblasti množstvo nezodpovedaných otázok a je 

preto potrebné vykonať ďalšie merania. 
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ABSTRACT  

Properties of the vertical axis wind turbine offers some advantages in the use of turbulent 

wind with strong gust or low-speed wind. Structurally, it is a combined type of rotor that 

incorporates both a resistive and buoyant component. Its biggest advantage is that it has a 

high moment of inertia and therefore effectively utilizes individual wind gusts, thus 

uniformizing the rotation of the rotor and creating the effect of the rotor as both a producer 

and an energy storage device. 

Keywords: Vertical wind rotor, energy storage, wind energy. 

 

ÚVOD  

Vietor, keďže je prítomný všade, bol človekom využívaný od nepamäti. Navyše táto energia 

je príťažlivá aj dnes, pretože jej využívanie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje 

ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí. Vietor ako primárny zdroj energie je 

zadarmo a je ho možné využiť decentralizovane takmer v každej časti sveta. Na začiatku 

súčasného rozvoja veternej energetiky vo svete stál vývoj a výroba malých veterných turbín. 

Tieto malé zariadenia sa využívali pre jednoduché aplikácie avšak po tom, čo ich výkon 

postupne narastal stratili význam ako zdroj elektrickej energie pre jednotlivé domy. Štátna 

podpora vývoja a výskumu dala v mnohých krajinách podnet pre rozvoj nových technológií 

zameraných najmä na výrobu elektriny veternými turbínami. V súčasnosti prakticky všetky 

väčšie turbíny dodávajú elektrickú energiu do siete. Súvisí to s tým, že výkon jednej 

horizontálnej turbíny je zvyčajne omnoho väčší ako je spotreba jednej resp. viacerých 

domácností. Navyše v miestach, kde rýchlosť vetra dosahuje v ročnom priemere viac ako 5 

m/s sa začínali už od 80. rokov budovať veterné farmy, ktoré svojou výrobou prevyšovali 

spotrebu celých obcí. 

 

METODIKA PRÁCE 

Pre výpočet energie vyrobenej veterným agregátom je potrebné poznať niekoľko vzťahov. 

Energia je priamo úmerná ploche rotora, tretej mocnine rýchlosti vetra a hustote vzduchu. 

Z fyzikálnych zákonov vyplýva, že kinetická energia vzduchu je priamo úmerná jeho 

hmotnosti, z čoho vyplýva že energia vetra závisí na hustote vzduchu. Hustota vyjadruje 

množstvo molekúl v jednotke objemu vzduchu. Pri normálnom atmosférickom tlaku a pri 

teplote 15° Celzia jeden m
3
 vzduchu má hmotnosť 1,225 kg. Hustota mierne rastie s 

narastajúcou vlhkosťou, čím sa vzduch stáva hustejší v zime ako v lete a preto je aj výroba 

energie pri rovnakej rýchlosti vetra v zime väčšia ako v lete. 

Rýchlosť vetra je najdôležitejším parametrom ovplyvňujúcim množstvo energie, ktoré je 

turbína schopná vyrobiť. Narastajúca intenzita vetra znamená vyššiu rýchlosť rotora a teda 

väčšiu produkciu energie. Množstvo vyrobenej energie závisí na tretej mocnine rýchlosti 
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vetra. Z uvedeného vyplýva, že ak sa rýchlosť vetra zvýši dvojnásobne, tak sa výroba energie 

zvýši osemnásobne.  

Veterné turbíny s horizontálnou osou otáčania (HAWT) sú v súčasnosti najbežnejším typom 

veterných turbín. Os otáčania je v smere rovnobežnom so zemou. Najčastejšie sa používajú 

trojlistové rotory, ktoré sa zaraďujú medzi rýchlobežné typy ružíc. 

Druhým typom sú veterné turbíny rotujúce okolo osi kolmej na podložie (VAWT). Ich 

hlavnou výhodou je, že môžu zachytávať vietor zo všetkých strán, teda nemusia byť natáčané 

na smer vetra. V súčasnosti sa využívajú hlavne malé veterné vertikálne turbíny s výkonmi 

maximálne niekoľko kW.  

Odporový typ vertikálnej veternej ružice funguje na využívaní rozdielnych odporov na 

vypuklej a na dutej polkruhovej lopatke pri prúdení vzduchu. Sú schopné využívať aj 

turbulentné prúdenie vetra vyvolané drsnosťou povrchu. Najznámejším rotorom tohto typu je 

Savoniusov rotor navrhnutý v roku 1924 (US1697574). Hlavnou nevýhodou odporového typu 

je pomerne malá účinnosť. 

Vztlakové typy VAWT využívajú vztlakovú silu na lopatkách. Lopatky majú aerodynamický 

tvar. Najznámejší vztlakovým rotorom je Darrierusov rotor navrhnutý v roku 1927 

(US1835018, US4808074). Podľa rôznych tvarov listov sa rozdeľujú na rotory  so 

zakrivenými listami, medzi ktoré patria Φ-rotory (US5451137, US6253700), a rotory 

s rovnými listami – H-rotory (US0099204A1) a ∆-rotory (GB2165003A). 

Odporové aj vztlakové VAWT majú svoje výhody a nevýhody, preto sa v súčasnosti 

využívajú hlavne kombinácie týchto dvoch typov. Asi najjednoduchšou kombináciou je 

Darrieusov-Savoniusov rotor, ktorý obsahuje každý z nich v štandardnom prevedení a je aj 

komerčne dostupný v rôznych prevedeniach a veľkostiach. Skombinovaním prvkov 

z obidvoch typov sa môže dosiahnuť vyššia účinnosť výslednej VAWT a širší diapazón 

využiteľných rýchlostí vetra. Najdôležitejším plusom je úprava zlých rozbehových vlastností 

Darrierusovho rotora pridaním Savoniovho rotora. Do tejto skupiny modifikáciíí patrí 

napríklad skrútený Savoniusov rotor. „Skrútením“ sa dosahuje väčší výkon, minimálna 

citlivosť na turbulencie, rýchly rozbeh a vďaka symetrickosti systému, možnosť použitia aj 

pri vysokých rýchlostiach vetra. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pre experimenty v nízko veternej oblasti (areál FMFI UK) sme skonštruovali vertikálnu 

veternú ružicu kombinovaného typu, ktorá v sebe obsahuje lamely usporiadané do trojíc pod 

vzájomným uhlom 120°. Trojica lamiel sa nachádza v jednej rovine a vytvára v ružici jednu 

vrstvu. Jednotlivé vrstvy (trojice lamiel) tvoria v samotnej vertikálnej ružici sústavu. Každá 

vrstva je natočená oproti predchádzajúcej o 8°. Sústava môže obsahovať 24 (otočenie o 180°), 

48 (otočenie o 360°) a násobky týchto počtov vrstiev. Pilotná ružica obsahovala 24 vrstiev. 

Každá jednotlivá lamela pozostáva z troch funkčných komponentov. Časť najbližšia k osi 

rotácie má tvar polvalca kolmého na os otáčania a predstavuje odporovú časť lamely. 

V mieste upevnenia k rotačnej osi je polvalec uzavretý, aby nedochádzalo k úniku vzdušniny 

do priestoru okolo osi rotácie. Ak porovnáme odporovú časť so štandardnou formou rotora 

typu Savonius, je náš typ otočený v porovnaní so Savoniom o 90°. Plyn vedieme od osi 

k okrajom tak, aby mohol vstupovať do ďalších segmentov lamely. 
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Kolmo na odporovú časť lamely nadväzuje časť obsahujúca aerodynamický profil z vonkajšej 

strany, tento je však z vnútornej strany dutý. Tento diel spĺňa vztlakovú funkciu rotora 

realizovanú v každej jednotlivej lamele. Pri návrhu sme použili modifikovaný (hrubší) typ 

profilu Wortman FX67-K-120. Profil nie je planárny ako je to v prípade lietadiel, ale rotačne 

symetrický (3D usporiadanie). Vytvorili sme ho rotáciou profilu o 180°.  

Aby sme zabránili odtrhávaniu medznej vrstvy na konci profilu na jednej strane a umožnili 

odchod vzdušniny na strane druhej ukončili sme profil vhodne navrhnutou dýzou plniacou 

funkciu „jetu“ ako sa používa u reaktívnych motorov. Plyn vychádzajúci z odporovej časti 

vstupuje do dutej vztlakovej časti a finálne vystupuje segmentom typu dýzy. 

Turbína je dokonale stranovo symetrická a preto je schopná využívať vietor zo všetkých strán, 

vrátane turbulentného vetra. Usporiadanie lamiel do popísaného tvaru sa v dôsledku 

pomalobežnosti vyznačuje nízkou štartovacou rýchlosťou.  

Pozitívom rotora okrem vyššie popísaných vlastností je veľký moment zotrvačnosti čo 

umožňuje efektívne využívanie jednotlivých nárazov vetra. Náraz vetra turbínu roztočí a táto 

si rotáciu zachováva pomerne dlhý čas. Často dochádza k súbehu jednotlivých nárazov 

v dôsledku čoho turbína rotuje aj počas medziobdobia v ktorom je bezvetrie. Táto skutočnosť 

vytvára efekt kombinácie veterná ružica-uskladňovač vytvorenej energie. Turbína sa 

nachádza vo výške 4 m nad úrovňou terénu a je 2,75 m vysoká a dĺžka jednej lopatky je 0,85 

m. 

Ružica je na spoločnej osi s planetovou prevodovkou a alternátorom, ktorý vyrába elektrickú 

energiu. Schéma usporiadania systému je na Obr. 1, vzhľad generátora s prevodovkou na 

Obr.2 a fotografia ružice na obrázku 3. 

 
Obr. 1 Schéma usporiadania jednotlivých komponentov systému. 

V našom systéme sme použili dvojrotorový axiálny bezjadrový generátor s permanentnými 

magnetmi vlastnej konštrukcie. Axiálny tok a absencia jadra cievok spôsobuje ľahší rozbeh 

rotora, keďže tam nie je brzdiaci efekt jadra a straty na ňom, je možné generátor roztočiť už 
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pri malých rýchlostiach vetra. Kvalitné permanentné neodymové magnety majú malé riziko 

demagnetizácie.  

Na dosiahnutie optimálnej rotácie sme použili prototyp pružinovej prevodovky, ktorá sa 

skladá z  planetárnej prevodovky s pomerom 1:5, ktorej vonkajší prstenec je prichytený 

pomocou pružín o základňu turbíny, a tak poskytuje krátkodobý plynulý prevod počas 

rozbiehania turbíny alebo pri rýchlej zmene rýchlosti vetra a to bez pridania elektrických 

zariadení alebo servo motorov. 

 
Obr. 2 Vzhľad generátora s prevodovkou 

 

Obr.3 Pohľad na prototyp ružice. 

ZÁVER 

Popísaná veterná ružica má pomerne rozsiahle možnosti využitia najmä v oblasti energetiky 

z obnoviteľných zdrojov energie ako aj v ďalších oblastiach ľudskej činnosti ako je vidieť 

z nasledujúceho zoznamu oblastí potenciálneho využitia rotora: samostatný zdroj elektrickej 
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energie pre rodinný dom na vidieku, alebo súčasť sústavy takýchto zdrojov pre obec alebo 

mestečko, zdroj elektrickej energie pre účely diaľníc a rýchlostných ciest, pričom ružica je 

umiestnená v strede medzi oboma smermi jazdy a vzhľadom na relatívne malú výšku je 

schopná využívať aj sprostredkované prúdenie vzduchu získavané jazdou automobilov Obr. 4,  

 

Obr. 4 Využitie rotora vertikálnej veternej ružice pre účely diaľnic a rýchlostných ciest. 

zdroj elektrickej energie pre zariadenia typu vykrývačov, retranslačných staníc, polárnych 

a iných výskumných staníc, zdroj elektrickej energie použiteľný na lodiach v počte 

potrebnom na náhradu dieslových agregátov. 
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Silvia DULANSKÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Veronika  DURDYOVÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Matej ĎURČÍK University of Arizona, Tuson 

Terézia ECKERTOVÁ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej 

fyziky a biofyziky, Univerzita Komenského v Bratislave, 842 

48 Bratislava, Slovenská republika 

Peter FABO Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 01026 Žilina, 

Slovenská republika 

Zuzana FILIAČOVÁ Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta prírodných vied, 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 

SK-917 01, Trnava, Slovenská republika 

Lubica FOLTINOVÁ FPD EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b,  

852 35 Bratislava, Slovenská republika 

Marko FŰLÖP SZU v Bratislave, Limbová 14, 833 03 Bratislava, Slovenská 

republika 

Barbora GAÁLOVÁ Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 

Katedra mikrobiológie a virológie, Ilkovičova 6, 842 15 

Bratislava, Slovenská republika 

Dušan GALANDA Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Martina GALDÍKOVÁ Ústav genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

Slovenská republika 

Natália GAŠPAROVÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Milan GOMBOŠ Ústav hydrológie SAV Bratislava, Výskumná hydrologická 

základňa Michalovce, Hollého 42, 071 01 Michalovce, 

Slovenská republika 

Libor GVOŽDÍK PROGEO, s.r.o., Tiché udolí 113, 252 63 Roztoky, Česká 
Republika 

Andrea HAMÁROVÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Václava HAVLOVÁ ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec,  

Česká Republika 

Markus HELEJ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 

Komenského, Mlynská dolina F2,  

842 48, Bratislava, Slovenská republika 

Karol HENSEL Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 

Komenského, Mlynská dolina F2,  

842 48, Bratislava, Slovenská republika 

Věra  HEŘMÁNKOVÁ Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně, Veveří 

95, 602 00 Brno, Česká republika 

Róbert HINCA Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Ústav jadrového a fyzikálneho 

inžinierstva, Ilkovičova 3,  

812 19 Bratislava 1, Slovenská republika 
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Leonard HOBST Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně,  

Veveří 95, 602 00 Brno, Česká republika 

Beáta HOLEČKOVÁ Ústav genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

Slovenská republika 

Karol HOLÝ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej 

fyziky a biofyziky, Univerzita Komenského v Bratislave, 842 

48 Bratislava, Slovenská republika 

Miroslav HORNÍK Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta prírodných vied, 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 

SK-917 01, Trnava, Slovenská republika 

Bianka HORVÁTHOVÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Jana HUDZIETZOVÁ FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, Česká 

republika 

Vladimír CHUDOBA Fakulta matematiky, fyziky a informatiku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Mlynská dolina F2, 84248 

Bratislava, Slovenská republika  

Daniel JAKUBČIN Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava,  

Slovenská republika 

Miroslav JEŠKOVKÝ Centrum pre jadrové a urýchľovačové technológie (CENTA), 

Fakulta matematiky, fyziky  

a informatiky, Univerzita Komenského, 84248 Bratislava, 

Slovenská republika 

Jakub KAIZER Centrum pre jadrové a urýchľovačové technológie (CENTA), 

Fakulta matematiky, fyziky  

a informatiky, Univerzita Komenského, 84248 Bratislava, 

Slovenská republika 

Branislav  KANDRA Ústav hydrológie SAV Bratislava, Výskumná hydrologická 

základňa Michalovce, Hollého 42, 071 01 Michalovce, 

Slovenská republika 

Simona KOLENIČOVÁ Ústav genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

Slovenská republika 

Peter KOVÁČ BIONT, a.s., Karloveská 63, SK-842 29, Bratislava, 

Slovenská republika 

Juraj KRAJČOVIČ Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, SK-917 01, 

Trnava, Slovenská republika 

Michal KUBA Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 01026 Žilina, 

Slovenská republika 

Katarína KUČEROVÁ Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. 

Svobodu 5, 812 49 Bratislava, Slovenská republika  

Marek KUDLÁČ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Jozef KURUC Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Pavel KŮS ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec,  

Česká Republika 
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Jakub KVASNIAK Centrum pre jadrové a urýchľovačové technológie (CENTA), 

Fakulta matematiky, fyziky  

a informatiky, Univerzita Komenského, 84248 Bratislava, 

Slovenská republika 

Juraj LESNÝ Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta prírodných vied, 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 

SK-917 01, Trnava, Slovenská republika 

Lucia LOVÁSOVÁ Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta prírodných vied, 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 

SK-917 01, Trnava, Slovenská republika 

Izabela MAKAIOVÁ KNM LF UK a OÚ SA a SZU a OÚ SA, Heydukova 10,  

812 50 Bratislava, Slovenská republika 

Ľubomír MÁTEL Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Jozef MASARIK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 841 04 Bratislava, 

Slovenská republika 

Michaela MATULOVÁ Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15, Bratislava 4, Slovenská republika 

Ivan MATUŠEK Ing. Július Plško - EKOSUR, 919 30 Jaslovské Bohunice, 

Slovenská republika 

Terézia MELICHEROVÁ Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 

Bratislava 37, Slovenská republika 

Miriama MONOKOVÁ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská 

cesta 166/52, 821 02 Bratislava,  

Slovenská republika 

Marcela MORVOVÁ Fakulta matematiky, fyziky a informatiku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Mlynská dolina F2, 84248 

Bratislava, Slovenská republika 

Monika MÜLLEROVÁ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej 

fyziky a biofyziky, Univerzita Komenského v Bratislave, 842 

48 Bratislava, Slovenská republika 

Pavol NEJEDLÍK Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 01026 Žilina, 

Slovenská republika 

Ján PÁNIK Fakulta medicíny, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, 

informatiky a telemedicíny, Univerzita Komenského, 

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, Slovenská republika 

Peter PARMA Technická Univerzita v Liberci, Studentská 6, Liberec, Česká 

Republika 

Dana PAVELKOVÁ Ústav hydrológie SAV Bratislava, Výskumná hydrologická 

základňa Michalovce, Hollého 42, 071 01 Michalovce, 

Slovenská republika 

Dušan PODHORSKÝ Ústav vied o Zemi, Dúbravská cesta 9, 84005 Bratislava, 

Slovenská republika 

Pavol POVINEC BIONT, a.s., Karloveská 63, 842 29 Bratislava, 

Slovenská republika a  

Centrum pre jadrové a urýchľovačové technológie (CENTA), 

Fakulta matematiky, fyziky  

a informatiky, Univerzita Komenského, 84248 Bratislava, 

Slovenská republika 
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Arzu RIVERA-GARCIA Research Institute of Karcag, Institutes for Agricultural 

Research and Educational Farm, University of Debrecen, 

Hungary 

Oľga ROSSKOPFOVÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Jozef SABOL PAČR
 
v Praze, Lhotecká 559/7, 143 00 Praha,  

Česká republika 

Peter SEKELY Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Viera SCHWARZBACHEROVÁ Ústav genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

Slovenská republika 

Lúcia SINKA Research Institute of Karcag, Institutes for Agricultural 

Research and Educational Farm, University of Debrecen, 

Hungary 

Veronika SILLIKOVÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Martin SKALA ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec,  

Česká Republika 

Karel SOSNA ARCADIS CZ a.s., 152 00 Geologická 4, Praha,  
Česká Republika 

Luboš STAŠ ÚGN AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava; Česká 

Republika 

Branislav STRÍBRNSKÝ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Ústav jadrového a fyzikálneho 

inžinierstva, Ilkovičova 3,  

812 19 Bratislava 1, Slovenská republika 

Jiří SVOBODA CEG, ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Česká Republika 

Ivan SÝKORA Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 841 04 Bratislava, 

Slovenská republika 

Lórant SZATMÁRY ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec,  

Česká Republika 

Beňadik ŠMAJDA Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav 

biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie 

živočíchov, Šrobárova 2, 040 67 Košice, Slovenská republika 

Michaela ŠPALKOVÁ Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 

73, 041 81 Košice, Slovenská republika 

Andrej  TALL Ústav hydrológie SAV Bratislava, Výskumná hydrologická 

základňa Michalovce, Hollého 42, 071 01 Michalovce, 

Slovenská republika 

Dominika TATAROVÁ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  

Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

Géza TUBA Research Institute of Karcag, Institutes for Agricultural 

Research and Educational Farm, University of Debrecen, 

Hungary 

Martin URÍK Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Ilkovičova 6, 

Mlynská dolina, 842 15, Bratislava 4, Slovenská republika 
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Martin VALICA Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta prírodných vied, 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 

SK-917 01, Trnava, Slovenská republika 

 

Dušan 

 

VAŇA 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave,  

Jána Bottu 25, 917 24 Trnava, Slovenská republika 

Dominika VEŠELÉNYIOVÁ Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, SK-917 01, 

Trnava, Slovenská republika 

Lubomír VÍTEK Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně,  

Veveří 95, 602 00 Brno, Česká republika 

Mária VOJTKOVÁ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská 

cesta 166/52, 821 02 Bratislava,  

Slovenská republika 

Andrej VONDRÁK IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusová 24, 949 01 Nitra, 

Slovenská republika 

Jakub ZEMAN Centrum pre jadrové a urýchľovačové technológie (CENTA), 

Fakulta matematiky, fyziky  

a informatiky, Univerzita Komenského, 84248 Bratislava, 

Slovenská republika 

József ZSEMBELI Research Institute of Karcag, Institutes for Agricultural 

Research and Educational Farm, University of Debrecen, 

Hungary 

Milan ZUNA ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec,  

Česká Republika 
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