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Súhrn: Celková α- a β- aktivita bola stanovovaná v 8 vzorkách riečnych vôd. Na meranie aktivity bol 
použitý nízkopozaďový alfa beta automat typu NRR 610 s proporcionálnym plynovým detektorom. 
Dosiahnuté výsledky neprekračovali povolené limitné hodnoty. Koncentrácie sa pohybovali v rozsahoch 
0,019 – 0,245 Bq dm-3 pre α- aktivity a 0,079 - 0,394 Bq dm-3 pre β- aktivity. Koncentrácia 90Sr bola 
stanovená vo vzorkách riečnych vôd ako aj zrážkovej vody odobratej z bezprostrednej blízkosti areálu 
Atómových elektrární Bohunice v Jaslovských Bohuniciach. Merná aktivita 90Sr v žiadnej z analyzovaných 
vzoriek neprekračovala hodnotu 0,005 Bq dm-3. 
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1. Úvod 

 
Dôsledným monitorovaním zdrojov pitnej vody, prameňov a studní sa môže 

predísť možným zdravotným problémom. Prírodná rádioaktivita podzemných vôd je 
daná obsahom rozpustených pevných a plynných prírodných rádioaktívnych látok 
(DAMLA a kol., 2005). Hlavnými prírodnými rádionuklidmi podzemných 
a povrchových vôd, ktoré prechádzajú do vôd z horninového prostredia, sú 40K, 235U, 
238U, 232Th, 226Ra a 222Rn. Z týchto rádionuklidov sú najčastejšie vo vode zastúpené 
nuklidy premenového radu uránu: zmes 238U a 235U označovaná ako Unat, 226Ra a 222Rn 
(MINČÁKOVÁ a kol., 2005). Koncentrácie prírodných rádionuklidov kolíšu 
v širokom rozsahu hlavne v závislosti od množstva rádioaktívnych prvkov prítomných 
v podloží a pôde, s ktorými voda prichádza do kontaktu (MALANCA a kol., 1998). 

Pri štúdiu rádioaktívnej kontaminácie prostredia je prvým krokom pochopenie 
podstaty jej zdrojov. Skutočnosti súvisiace s rádioaktivitou prostredia sú zložité práve 
tým, že i keď spravidla v ťažko detegovateľných koncentráciách, všetky prírodné látky 
obsahujú rádionuklidy.  Toto konštatovanie je platné tak pre horniny a pôdy, ako aj pre 
zrážkovú, riečnu a morskú vodu. Rádionuklidy nachádzajúce sa v životnom prostredí 
sú podľa svojho pôvodu zaraditeľné do štyroch skupín: 

• rádionuklidy vznikajúce pôsobením kozmického žiarenia, 
• rádionuklidy, ktorých časy polpremeny sú porovnateľné s vekom zeme, 
• rádionuklidy, ktoré sú členmi premenových radov, ktorých prvými 

členmi sú 232Th, 235U, 238U, 
• rádionuklidy vnášané do prírody ľudskou aktivitou. 
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1.1 Kozmogénne rádionuklidy 
 

Interakciou kozmického žiarenia s atmosférou vznikajú predovšetkým neutróny 
a protóny. Tieto častice reagujú v atmosfére s najvyššou pravdepodobnosťou s jadrami 
najviac zastúpených prvkov, ktorými sú dusík (78,084 obj. %), kyslík (20,946 obj. %) 
a argón (0,934 obj. %). Výsledkom širokej škály príslušných jadrových reakcií je 
tvorba rádionuklidov, ktoré sa z atmosféry dostávajú na zemský povrch zrážkami. 
V tabuľke 1 uvádzame dlhožijúce kozmogénne rádionuklidy nachádzajúce sa v 
dažďovej vode.  

 
Tab. 1: Dlhožijúce kozmogénne rádionuklidy nachádzajúce sa v zrážkovej vode (CHOPPIN a kol. 2001) 

Rádionuklid Čas polpremeny 
[roky] 

Druh 
premeny/Energia 

[MeV] 

Produkčná 
rýchlosť 

v atmosfére 
[atómy m-2 s-1] 

14C 5720 ß- / 0,1565 21 000 
3H 12,32 ß- / 0,0186 2 500 

10Be 1,52.106 ß- / 0,555 300 
36Cl 3,01.105 ß- / 0,709 60 
39Ar 268 ß- / 0,565 56 
35S 0,239 ß- / 0,167 14 

 
V Tabuľke 2 uvádzame krátkožijúce kozmogénne rádionuklidy nachádzajúce sa v 

dažďovej vode. 
 
Tab. 2: Krátkožijúce kozmogénne rádionuklidy nachádzajúce sa v zrážkovej vode (CHOPPIN a kol. 2001) 

Rádionuklid Čas polpremeny 
Druh 

premeny/Energia 
[MeV] 

Produkčná 
rýchlosť 

v atmosfére 
[atómy m-2 s-1] 

7Be 53,28 d EZ 81 
39Cl 55,6 min ß- / 1,91 16 
32P 14,28 d ß- / 1,71  

24Na 14,96 h ß- / 1,389  
 

Napriek tomu, že kozmogénne rádionuklidy vznikajú vo veľmi nízkych 
koncentráciách, ich celkové množstvo nie je zanedbateľné. Pri zachovaní relevantných 
prírodných procesov s konštantnou rýchlosťou a pri nesignifikantnom príspevku 
antropogénneho vplyvu sa vytvorí medzi rýchlosťou tvorby a priemerným časom 
zotrvania týchto rádionuklidov v jednotlivých rezervoároch rovnováha, ktorá vedie ku 
konštantným merným aktivitám v atmosfére ako aj v moriach, jazerách, povrchových 
a podzemných vodách. Ak je daný rezervoár uzavretý, jeho merná aktivita klesá. Táto 
skutočnosť sa dá využiť na datovanie celej škály významných vzoriek, napr.: 
morských sedimentov (pomocou 10Be), podzemných vôd (pomocou 36Cl) 
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a biologického materiálu (pomocou 14C). Z hľadiska kontaminácie vôd sa však 
význam pripisuje len 14C a 3H.  

Novšie satelitné merania síce ukázali, že zemské teleso získava určité množstvo 
trícia zo slnka, avšak podstatne väčšie množstvá trícia sú vytvárané v atmosfére 
reakciou rýchlych neutrónov sekundárneho kozmického žiarenia s jadrami 14N. 
Celková aktivita  3H na zemi dosahuje 1,3.1018 Bq. Trícium sa rýchlo inkorporuje do 
vody a vstupuje do hydrologického cyklu. Priemerný čas zotrvania 3H predstavuje ~ 2 
roky, teda 1/6 času polpremeny. Tríciovaná voda, ktorá dosiahne dolnú troposféru, 
vypadáva so zrážkami v priebehu 5 - 20 dní. Koncentrácia trícia sa často definuje 
pomocou tríciovej jednotky (TJ), pričom 1 TJ predstavuje 1 atóm trícia na 1018 atómov 
prócia, pričom 1 TJ zodpovedá 118 Bq m-3. Pred nástupom jadrovej energetiky 
povrchové vody obsahovali priemerne 3,5 TJ. Súčasná koncentrácia 3H je 20 - 40 TJ. 
Dažďová voda obsahuje 4 - 25 TJ, pričom nižšie hodnoty odpovedajú oblastiam blízko 
rovníka a majú smerom k stúpajúcim zemepisným šírkam stúpajúcu hodnotu. Trícium 
je taktiež produktom jadrovej energetiky. Emisie trícia všeobecne závisia od typu 
reaktora, väčšinou v poradí: ťažkovodné reaktory > tlakovodné reaktory > varné 
reaktory. Pri predpoklade priemernej ročnej mernej emisie – 40 TBq / GWe 
z jadrových reaktorov a 600 TBq / GWe z reprocesingu sa dá odhadnúť priemerná 
ročná emisia 3H do prostredia na ~ 10 PBq. Napriek tomu, že táto hodnota predstavuje 
iba malú časť prírodnej produkcie, je príčinou lokálne zvýšených koncentrácií trícia 
(CHOPPIN a kol., 2001). Koncentrácie okolo 1 TJ sú stanoviteľné už pomocou 
nízkopozaďových proporcionálnych počítačov a koncentrácie 0,01 TJ i nižšie po 
izotopovom prekoncentrovaní (napr.: pomocou elektrolýzy). 

14C je v atmosfére produkované širšou škálou reakcií, pričom najvýznamnejšou 
z týchto reakcií je reakcia termalizovaných neutrónov so 14N. Ročná produkcia 14C 
touto reakciou predstavuje ~ 1 PBq a celkové množstvo 14C dosahuje ~ 8 500 PBq. 
Z tohto množstva približne 140 PBq zostáva v atmosfére a zbytok je inkorporovaný do 
látok nachádzajúcich sa na povrchu zeme. Obsah 14C v živočíšnych tkanivách 
predstavuje priemerne 227 Bq kg-1. 14C sa vytvára aj pri testoch s jadrovými zbraňami. 
Predpokladá sa, že do roku 1990 bolo touto cestou emitované do atmosféry ~ 220 PBq. 
Ročná emisia 14C pochádzajúca z energetických jadrových reaktorov (predovšetkým 
ťažkovodných) predstavuje do 300 TBq. Spaľovanie fosílnych palív zvyšuje množstvo 
CO2 v atmosfére, pričom tieto palivá prakticky neobsahujú žiadne 14C, a tým znižujú 
jeho mernú aktivitu (toto riedenie predstavuje ~ 4% za 20. storočie).  
 
1.2 Primordiálne rádionuklidy 
 

Skvalitnením detekčných techník sa v prírode objavil celý rad primordiálnych 
rádionuklidov, ktorých existencia je podmienená ich veľmi dlhým časom polpremeny, 
porovnateľným s vekom zeme. V Tabuľke 3 uvádzame primordiálne rádionuklidy 
nepatriace medzi členy premenových radov tória a uránu. Rádionuklidy s najvyššou 
mernou aktivitou prvku predstavujú 87Rb a 187Re a rádionuklidy s najnižšou mernou 
aktivitou prvku 50V.   

V Tabuľke 6 uvádzame koncentrácie hore uvedených rádionuklidov  v zemskej 
kôre. Zaujímavosťou vyplývajúcou z uvedených tabuliek je skutočnosť, že skupina 
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nuklidov uvedených v Tabuľke 3 resp. Tabuľke 6 vytvára krátky premenový rad: 
152Gd → 148Sm → 144Nd → 140Ce. Z týchto dôvodov premenové rady U a Th sa podľa 
súčasnej konvencie nazývajú dlhé premenové rady.  

 
Tab. 3: Charakteristiky primordiálnych rádionuklidov, nečlenov premenových radov (JANDL, PETR, 1988) 

Rádionuklid 
Čas 

polpremeny 
[roky] 

Priemerný 
výskyt 

[%] 

Druh 
premeny 

a jej 
zastúpenie 

Energia 
častíc 
[MeV] 

Merná 
aktivita 
prvku 

[Bq g-1] 
40K 

 
50V 

87Rb 
138La 

 
142Ce 
144Nd 
147Sm 
148Sm 
149Sm 
152Gd 
174Hf 
176Lu 
187Re 

1,26.109 

 

1,4.1017 
4,7.1010 
1,1.1011 

 
5.1015 

2,5.1015 
1,06.1011 

8.1013 
4.1014 

1,1.1014 
4.1015 
3.1010 
7.1010 

0,0118 
 

0,25 
27,9 
0,089 

 
11,07 
23,85 
14,97 
11,24 
13,83 
0,2 

0,18 
2,6 

62,9 

β (89) 
EZ (10,7) 
β, EZ 
β (100) 
β (30) 

EZ (70) 
α 
α 
α 
α 
α 
α 
α 
β 
β 

1,31 
1,46 
0,601 
0,28 
0,21 

0,81;1,43 
1,5 

1,83 
2,23 
2,14 
1,84 
2,15 
2,5 

0,43 
0,003 

30,7 
 

1.10-4 
925 

 
0,078 

2,1.10-3 
4,5.10-3 

125 
0,83 
0,03 
0,154 
3.10-3 
5,44 
640 

 
V prírodnom tóriu je 100 %-né zastúpenie izotopu 232Th, ktorý je materským 

nuklidom príslušného premenového radu. Merná aktivita tória je nižšia ako merná 
aktivita uránu a s tóriom sa v laboratóriách pracuje ako s nerádioaktívnym prvkom. 
Tórium sa v zemskej kôre vyskytuje vo väčšom množstve ako urán. Jeho priemerná 
koncentrácia predstavuje 10 ppm. V mineráloch sa vyskytuje ako oxid. V morskej 
vode predstavuje koncentrácia  tória 0,5.10-3 g m-3. Najbežnejším tórium obsahujúcim 
minerálom je monazit (1-15 % ThO2), v menších množstvách sa nachádza v žulách 
a v rulách. Prírodné tórium má mernú aktivitu 4,06 MBq kg-1. Postupné rádioaktívne 
premeny 232Th vedú po 6 α- a 4 ß- premenách k stabilnému 208Pb. Najdlhšie žijúcim 
medziproduktom je 228Ra s časom polpremeny 5,76 roka. 

235U a 238U tvoria dva premenové rady, ktoré sa všeobecne nazývajú uránový 
(materský nuklid 238U) a aktíniový (materský nuklid 235U). 238U s prírodným 
zastúpením 99,2745 % prechádza po 8 α- a 6 ß- premenách na stabilné 206Pb. Merná 
aktivita 238U je 12,44 MBq kg-1 (počítané na 238U). Prírodný urán je však zmesou troch 
izotopov (so zastúpením 235U – 0,7200 % a 234U – 0,005 %), a z tohto dôvodu merná 
aktivita prírodného uránu je 25,4 MBq kg-1. Postupnou premenou 238U vzniká rad 
rádionuklidov, z ktorých najväčší význam pre technickú využiteľnosť i pre znečistenie 
životného prostredia má 226Ra, 222Rn, 210Po a 210Pb. Každá tona uránu je asociovaná 
s 0,34 g 226Ra. Čerstvo izolované 226Ra dosahuje rádioaktívnu rovnováhu so svojimi 
dcérskymi nuklidmi až po 210Pb už po približne 2 týždňoch. Viaceré z medziproduktov 
tejto premeny sú energetické γ– žiariče a z tohto dôvodu sa rádium dodnes používa 
ako zdroj γ- žiarenia v terapeutike rôznych druhov rakoviny. Napriek tomu, že chémia 
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rádia nie je zložitá (svojimi chemickými vlastnosťami sa podobá báriu), vzhľadom 
k tomu, že produkuje rádioaktívny plyn radón, práca s rádiom je spojená s rizikom. 
Materský nuklid aktíniového premenového radu 235U, s časom polpremeny 7,04.108 
roka, má  mimoriadne vysokú mernú aktivitu 8.104 MBq kg-1. Konečným stabilným 
produktom je 207Pb, ktoré vzniká po 7 α- a 6 ß- premenách.  

Rádiotoxicita uránu je pomerne nízka. Vzhľadom na svoju chemickú toxicitu však 
inhalácia uránového prachu predstavuje zdravotné riziko a jeho limitné koncentrácie 
v ovzduší vo väčšine štátov sú stanovené – podobne ako pre Pb - na 0,2 mg m-3. Urán 
sa nachádza vo veľkom počte minerálov a zemská kôra obsahuje priemerne 3 - 4 ppm 
uránu. (Koncentrácia uránu v zemskej kôre je približne rovnaká ako koncentrácia 
arzénu.) Urán sa vyskytuje v tejto koncentrácii napríklad v žulách, ktoré sa vytvárali 
chladnutím magmy asi pred 2 miliardami rokov. V časoch, keď sa atmosféra stala 
oxidačnou, t.j. pred približne 1,7 miliardami rokov, zrážková voda penetrovala do 
pórov hornín oxidujúc urán na šesťmocný so súčasným rozpustením vo forme 
anionických komplexov predovšetkým UO2(CO3)n

2-2n resp. UO2(SO4)n
2-2n (CHOPPIN 

a kol., 2001). Ako rozpustený urán migroval do údolí a stretával sa s redukujúcimi 
anorganickými i organickými materiálmi (pyrit resp. humusové látky) redukoval sa na 
štvorvalentný urán. Vzhľadom k tomu, že U(IV) je nerozpustné, dochádzalo k jeho 
zrážaniu vo forme sulfidov a hydroxidov. Mnohé z týchto uránových zoskupení boli 
neskôr prikryté sedimentami. Vo väčšine svojich minerálov je urán v štvormocnom 
stave  

Jedným z najdôležitejších minerálov uránu je uraninit (UO2 + x , x = 0,01 – 0,25), 
ktorý obsahuje vyše 50 % uránu. Významnými minerálmi sú aj karnotit, torbernit, 
tjujamunit a autunit (NAVRÁTIL a kol., 1985). Známe sú náleziská uránu v asociácii 
s inými hodnotnými minerálmi ako sú apatity, bridlice, rašeliny a iné. Moria obsahujú 
asi 4,5.109 t uránu. 

V uránových rudách sa vytvára rádioaktívna rovnováha medzi materským 
nuklidom a dcérskymi nuklidmi rýrchlosťou, ktorá je funkciou času polpremeny 
dcérskeho nuklidu a s aktivitou, ktorá sa rovná aktivite materského nuklidu. 
Rovnováha medzi 226Ra a 210Pb sa vytvorí v priebehu niekoľkých týždňov. Vzhľadom 
k tomu, že 222Rn je plyn, jeho dcérske produkty v prípade netesnosti materskej horniny 
vznikajú v ovzduší. Za týchto okolností radón difunduje z tóriových a uránových 
minerálov a zvyšuje rádioaktivitu podzemných vôd  a atmosféry, a to následkom 
nielen svojej vlastnej aktivity, ale aj následkom rádioaktivity dcérskych produktov.  

Vzhľadom k tomu, že rádium a radón predstavujú látky s najvyššou rádiotoxicitou 
(spôsobujúce rakovinu kostí a pľúc už v nízkych koncentráciách), ich výskytu 
v prírode sa venuje zvýšená pozornosť. Koncentrácie radónu v podzemných vodách  
predstavujú 5 – 300 kBq m-3, avšak v žulových podložiach bohatých na urán, 
koncentrácia radónu v podzemných  vodách dosahuje 1 MBq 222Rn m-3 (CHOPPIN 
a kol., 2001).  
 
1.3 Prírodná rádioaktivita oceánov 

 
Celkové množstvo 238U resp. 232Th v oceánoch predstavuje 4,3.1012 kg (53 EBq) 

resp. 6,9.1010 kg (0,3 EBq). Oceány teda obsahujú podstatne vyššiu koncentráciu 
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uránu, ako by sa dalo očakávať z jeho výskytu v horninách. Urán sa nachádza 
v oceánoch v podstatne väčšej koncentrácii ako tórium, i keď výskyt tória v horninách 
je podstatne vyšší. Táto skutočnosť sa vysvetľuje neexistenciou ľahko rozpustných 
tóriových komplexov, čo je v kontraste s existenciou silného UO2(CO3)3

4-. 238U sa 
premieňa na pomerne krátkožijúce 234Th (čas polpremeny je 24,1 dňa), ktoré sa môže 
vyzrážať pred tým, ako by sa premenilo na 234U. Táto skutočnosť môže viesť 
k porušeniu rovnováhy medzi oboma izotopmi uránu. Priemerný čas zotrvania tória v 
oceánoch takto predstavuje ~ 200 rokov, pričom priemerný čas zotrvania uránu 
v oceánoch je 5.105 roka. Dôsledkom týchto procesov je, že merná aktivita 226Ra 
v oceánoch je nižšia, ako by sa očakávalo z obsahu uránu a predstavuje iba 1 – 10 Bq 
m-3. 

Celkový obsah 40K v oceánoch dosahuje 74.1012 kg, čo zodpovedá 19,4. 103 EBq. 
40K teda predstavuje najväčší zdroj rádioaktivity oceánov. Príspevok rádioaktivity 3H 
vo forme HTO a 14C vo forme rozpusteného CO2 resp. HCO3

- je menší ako príspevok 
40K. 
 
1.4 Zdroje umelej rádioaktivity 
 

Umelé rádionuklidy vznikajú pôsobením neutrónov (n), nabitých častíc (p, α, d) a 
gama žiarenia na atómy inak stabilných prvkov, alebo pri štiepení jadier ťažkých 
prvkov. V súčasnosti je známych asi 800 umelých rádionuklidov, ktoré vznikajú pri 
jadrových výbuchoch a regulovaných procesoch ožarovania prvkov v jadrových 
generátoroch a reaktoroch. Mnohé z nich sú široko využívané v rôznych oblastiach, 
napr. v medicíne, energetike, potravinárstve, atď. Najviac zastúpenými rádioaktívnymi 
prvkami vznikajúcimi počas výroby jadrovej energie a atómových zbraní sú β- a γ- 
žiariče 131I, 90Sr a 137Cs. Jód (T1/2 = 8,05 dní) spolu so stronciom (T1/2 = 28,5 rokov) sa 
šíria potravným reťazcom. 131I migruje v krvi k štítnej žľaze a môže spôsobiť rakovinu 
o 12 až 50 rokov neskôr. 90Sr sa chemicky podobá vápniku a je začlenené do kostného 
tkaniva, čo môže viesť k leukémii a nádorom kostí. 137Cs (T1/2 = 30 rokov) sa 
koncentruje vo svaloch zvierat a v rybách, v prípade konzumácie ľuďmi sa ukladá vo 
svaloch a ožaruje svalové bunky a okolité orgány (SOJÁKOVÁ, 2003). 

Oblasti vzniku, resp. použitia umelých rádionuklidov sú veľmi rôznorodé 
a zahrnujú lekársku diagnostiku, banskú činnosť, prevádzku elektrární na fosílne 
palivá, jadrovú energetiku a činnosť spätú s palivovo-energetickým cyklom 
rádioaktívnych surovín, skúšky jadrových zbraní, umelé hnojivá, použitie 
rádionuklidov v priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve, atď. (EHMANN, 
VANCE, 1991). 

 
1.5 Stanovenie rádiologických ukazovateľov 
 

Metódy stanovenia rádioaktívneho znečistenia vo vodách je možné rozdeliť na: 
a) stanovenie celkového obsahu rádionuklidov, charakterizované stanovením celkovej 
objemovej aktivity alfa a beta; 
b) stanovenie jednotlivých rádionuklidov. 
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Za celkovú objemovú aktivitu alfa (aV,cα) sa považuje skupinový ukazovateľ 
možného obsahu rádionuklidov s premenou alfa zistený podľa STN 75 7611; 
vyjadruje sa súčtom objemových aktivít rádioaktívnych izotopov uránu 234U, 235U, 238U 
v ich prírodnej zmesi, ktorý poskytuje rovnakú odozvu ako meraná vzorka v Bq dm-3. 

Za celkovú objemovú aktivitu beta (aV,cβ) sa považuje skupinový ukazovateľ 
možného obsahu rádionuklidov s premenou beta zistený podľa STN 75 7612; 
vyjadruje sa súčinom objemovej aktivity izotopu 40K a zastúpením jeho premeny beta 
s emisiou elektrónov (β-), ktorý poskytuje rovnakú odozvu ako meraná vzorka v Bq 
dm-3. 
 

Tab. 4: Maximálne povolené hodnoty aktivity pre povrchové vody 

Triedy kvality povrchových vôd* 

 Ukazovateľ Symbol 
Jednotky 

I II III IV V 

Odkaz 
na 

normu 
Celková 

objemová 
aktivita alfa 

aV,cα 
mBq dm-3 <200 <500 <1500 <2500 >2500 STN 

757611 

Celková 
objemová 

aktivita beta 

aV,cβ 
mBq dm-3 <1000 <1250 <1500 <2500 >2500 STN 

757612 

* I- veľmi čistá voda; II- čistá voda; III- znečistená voda; IV- silne znečistená voda; V- veľmi silne 
znečistená voda 

 
 

Tab. 5: Zoznam organizácií autorizovaných na výkon úradného merania – meranie ionizujúceho žiarenia 

Por. 
č. Názov organizácie Druh úradného merania 

1. 

Prírodovedecká fakulta UK v 
Bratislave 
Katedra jadrovej chémie 
Mlynská dolina, pavilón B 1, 
842 15 Bratislava 

aktivita alfa, beta a gama rádionuklidov vo 
vzorkách životného prostredia, z 
jadrovoenergetických komplexov a úložísk 
rádioaktívneho odpadu 

2. 

WERT, s. r. o. 
Laboratórium merania aktivity 
Jerichova 4 
917 01 Trnava 

aktivita alfy rádionuklidov v aerosolových filtroch, 
vodách a pevných vzorkách, aktivita beta 90Sr 
v aerosolových filtroch, vodách a pevných vzorkách 

3. 
RADÓN SK s.r.o. 
Kostiviarska cesta 4 
974 01 Banská Bystrica 

objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu 
a v ovzduší stavieb 

4. 
AG & E, s.r.o. 
Tŕňová 3 
821 04 Bratislava 

objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu 
 

5. 

Výskumný ústav vodného 
hospodárstva 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5 
812 49 Bratislava 

celková objemová aktivita alfa, beta a gama 
(gamaspektrometria), objemová aktivita radónu 
222, rádia 226 a trícia, stroncia a cézia, hmotnostná 
aktivita uránu, celková hmotnostná aktivity alfa, 
beta a gama (gamaspektrometria) 
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Objemová aktivita 222Rn - je alfa žiarič s časom polpremeny 3,82 dňa. Je to plyn, 
ktorého rozpustnosť vo vode je pomerne vysoká a s rastúcou teplotou klesá. Radón sa 
pri stanovení celkovej objemovej aktivity alfa nepodchycuje, odstraňuje sa už pri 
príprave odparku, ale môžu sa uplatniť niektoré produkty jeho premeny. Z tohto 
dôvodu sa objemová aktivita radónu stanovuje zvlášť, špeciálnou metódou. 

Je potrebné si uvedomiť, že metódy stanovenia celkovej objemovej aktivity alfa 
a beta zahŕňajú rôzne rádionuklidy s rôznou presnosťou a niektoré rádionuklidy 
nezachytia vôbec. Z rádionuklidov alfa je to predovšetkým 222Rn a z rádionuklidov 
beta 3H. Pokiaľ sa predpokladá, že obsah rádionuklidov nezachytených v parametroch 
celkových objemových aktivít je vyšší, musia sa uskutočniť špeciálne stanovenia 
(MINČÁKOVÁ a kol., 2005). V Tabuľke 4 sú uvedené povolené limitné hodnoty 
objemových aktivít a v Tabuľke 5 zoznam organizácii vykonávajúcich príslušné 
merania ionizujúceho žiarenia. 
 

2. Materiál a metódy 
 

2.1 Použité chemikálie 
 

FeCl3.6H2O p.a. (Lachema, ČR); K4Fe(CN)6.3H2O p.a. (Lachema, ČR); 
SrCl2.6H2O p.a. (Lachema, ČR); CsCl p.a. (Serva Feinbiochemica, D); Na2CO3 
(mikroCHEM, SR); Na2CO3.10H2O (Lachema, ČR); CaCl.2H2O (Lachema, ČR); HCl 
p.a. (mikroCHEM, SR); NH3 (mikroCHEM, SR); Y2O3 (Lachema, ČR). 
 
2.2 Použité prístroje 
 

Analytické váhy, laboratórna mufľová pec, odparovacie zariadenie, usadzovacie 
nádoby, alfa-beta automat typu NRR610. 
 
2.3 Použité kvapalné materiály 
 

Vzorky vôd boli odobraté z odberových miest Salka (Ipeľ), Kalonda (Ipeľ), 
Komárno-stred (Dunaj), Szob-ľavý breh, Szob-stred, Szob-pravý breh, Hainburg 
(Dunaj), Karlova Ves (Dunaj). Odbery boli uskutočnené VUVH v septembri 2005. 
Nami realizované odbery boli vykonané v Špačinciach (zrážková voda) dňa 8. 2. 2006 
a v Jaslovských Bohuniciach (Blava) dňa 12. 2. 2006. 
 
2.4 Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa a beta 
 

Stanovenie je založené na meraní žiarenia, ktoré vysielajú rádioizotopy vo vzorke 
vody. Vzorka vody sa odparí dosucha a z vrstvy vyžíhaného a rozotreného odparku sa 
detektorom meria počet impulzov žiarenia. 

Fóliu o rozmeroch cca 40 x 50 cm (2x) dáme do misky na odparovacom zariadení. 
Vzorku vody o objeme 2 dm3 vylejeme do odparovacej misky s fóliou. Zapneme 
prístroj na odparovanie a necháme odparovať do druhého dňa. 
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Do odvážených platinových misiek (m1) dáme fólie s odparenými vzorkami. Misky 
so vzorkami dáme do mufľovej pece a spaľujeme pri 430°C 2 hodiny. Po 2 hodinách 
misky vyberieme a necháme vychladnúť. 

Vychladené misky postupne odvážime na analytických váhach (m2). Odvážime si 
meraciu misku zospodu označenú číslom príslušnej vzorky. Na ňu potom navážime 
0,200 g príslušnej vzorky. Podľa zaznamenaných údajov vypočítame hmotnosť čistej 
vzorky m (m = m2 – m1). Vzorky v meracích miskách sú v konečnom štádiu pred 
meraním. 
 
2.5 Stanovenie 90Sr vo vodách zrážacou metódou 
 
2.5.1 Spracovanie vzoriek 

 
Rádiochemické stanovenie 90Sr vo vzorkách vôd spočíva vo vyzrážaní Sr ako 

uhličitanu strontnatého. 
Do zrážacej nádoby sa vleje 20 dm3 odstátej vody, do ktorej sa pridá 20 cm3 

koncentrovanej HCl a roztoky nosičov: 10 cm3 0,23 mol dm-3 SrCl2.6H2O (t.j. 200 mg 
Sr2+); 5 cm3 0,075 mol dm-3 CsCl (t.j. 50 mg Cs+); 10 cm3 0,18 mol dm-3 FeCl3.6H2O 
(t.j. 100 mg Fe3+). Na urýchlenie sedimentácie uhličitanovej časti zrazeniny sa pridáva 
24 cm3 nasýteného roztoku CaCl2. Vzorka sa premieša. Potom sa pridá 17 g 
hexakyanoželeznatanu draselného a také isté množstvo bezvodého uhličitanu sodného. 

Hexakyanoželeznatan draselný a uhličitan sodný sa pred pridaním ku vzorke 
oddelene rozpustia v malom množstve vzorky vody a po každom prídavku týchto 
činidiel sa celý objem dostatočne premieša. Po prídavku oboch činidiel sa vzorka 
nechá stáť 1 hodinu, aby sa vytvorila zrazenina zmesného hexakyanoželeznatanu 
cézneho. 

Po 1 hodine sa pridá 250 g kryštalickej sódy (Na2CO3.10H2O), taktiež rozpustenej 
v potrebnom množstve vzorky (roztok sa nechá zahriať aby sa kryštály Na2CO3 úplne 
rozpustili). Vzorka vody sa intenzívne premieša a nechá sa stáť do druhého dňa. Na 
druhý deň sa číra tekutina dekantuje a zostatok prefiltruje. Zrazenina sa nechá na filtri 
vyschnúť a po vysušení sa v trecej miske rozotrie na homogénny prášok. 
 
2.5.2 Separovanie cézia od stroncia 
 

Zrazenina obsahujúca 90Sr a 137Cs sa kvantitatívne prenesie do kadičky (800 cm3). 
Pridá sa 100 cm3 destilovanej vody a za stáleho miešania sa postupne pridáva HCl (6,5 
mol dm-3) do čiastočného rozpustenia zrazeniny, čo sa prejavuje únikom CO2. Zo 
zrazeniny sa rozpustia uhličitany (Sr je v roztoku, Cs je v zrazenine) a vzorka sa 
privedie do varu a nechá sa variť 10 minút. Po povarení sa nechá stáť 2 hodiny. 

Nerozpustená zrazenina hexakyanoželeznatanu cézneho sa odfiltruje cez hustý 
filter. Do roztoku prejde len Sr.  
 
2.5.3 Separovanie stroncia 
 

Roztok z prvého slabého okyslenia spoločnej zrazeniny Sr a Cs obsahuje len 
stroncium. Roztok sa neutralizuje amoniakom a vzniknutá hnedá zrazenina sa 
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odfiltruje cez hustý filter (85g m-2). Filtrát obsahujúci stroncium sa okyslí 
koncentrovanou HCl a pridá sa roztok nosiča ytria - 3 cm3 0,056 mol dm-3 Y2O3. Takto 
pripravený roztok sa nechá stáť asi 2 týždne v tme (do rovnovážneho stavu 90Sr – 90Y). 

Po uplynutí stanovenej doby sa k vzorke pridajú 3 cm3 Y2O3 a amoniak do vzniku 
bielej zrazeniny (pozn.: amoniak sa pridáva v nadbytku). Zrazenina sa odfiltruje (filter 
85g m-2) a filtrát sa vyleje. Zrazenina sa rozpustí priamo na filtri v 30 cm3 2 mol.dm-3 
HCl. K roztoku sa pridá 1,25 cm3 chloridu strontnatého (0,23 mol dm-3 SrCl2.6H2O ⇒ 
25 mg Sr). Roztok sa zahreje do varu, varí sa 2-3 minúty a preleje sa do kyviet. Potom 
sa pridá amoniak, čím sa vyzráža ytrium ako hydroxid. 

Zrazenina sa oddelí centrifugovaním (2000 ot./min.; 3 min), rozpustí sa v 20 cm3 2 
mol.dm-3 HCl. K roztoku sa pridá 0,6 cm3 roztoku SrCl2 (12 mg Sr), opäť sa vyzráža 
ytrium amoniakom, odcentrifuguje sa a zrazenina sa rozpustí v 20 cm3 2 mol.dm-3 
HCl. Zrážanie sa opakuje bez pridania SrCl2 a zrazenina sa opäť centrifuguje. 
Hydroxidy ytria sa rozpustia v 2 mol.dm-3 HCl. 

Hodnota pH sa upraví do slabo kyslej reakcie na indikátor metyloranž pridaním 
amoniaku a prídavkom kyseliny šťaveľovej sa vyzráža šťaveľan ytritý vo forme 
ružovej zrazeniny. 

Zrazenina sa oddelí centrifugáciou (2000 ot./min.; 3 min) a rozpustí sa zahrievaním 
v minimálnom množstve koncentrovanej HCl (max. 1 cm3). Takto získaný roztok sa 
zriedi destilovanou vodou (cca 20 cm3), upraví sa pH do slabo kyslej reakcie na 
metyloranž amoniakom a pridaním kyseliny šťaveľovej sa vyzráža šťaveľan ytria. 

Zrazenina sa odfiltruje a po vysušení a vyžíhaní (1 hod. pri 840°C) sa odmeria 
rádioaktivita preparátu. 

Aktivita Y bola stanovená nízkopozaďovým alfa beta automatom typu NRR 610 
s proporcionálnym plynovým detektorom, kde sa ako plyn používa metán. Je to 
prístroj na meranie plošných vzoriek pevného skupenstva s veľmi nízkou 
rádioaktivitou alfa a beta.  

Aktivita 90Sr sa vypočíta z aktivity 90Y z rovnovážneho stavu v čase t = 0, čo je 
zaznamenaný čas separácie (zaznamená sa čas, kedy sa pridal amoniak a Y2O3 a začalo 
sa filtrovať). 

 
3. Výsledky a diskusia 

 
3.1 Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa a beta 
 

Stanovili sme celkovú objemovú α– a β– aktivitu v 8 vzorkách vôd. Namerané 
hodnoty sú uvedené v Tab. 7 a Tab. 8. Okrem dvoch vzoriek vôd, a to Dunaja (Szob- 
pravobrežný odber) a Ipľa (Salka), v ktorých sa minimálne prekročila v Slovenskej 
republike normatívne daná maximálna α- aktivita pre povrchové vody (predstavujúca 
0,2 Bq dm-3) sme detegovali pre všetky riečne vzorky hodnoty vyhovujúce norme pre 
objemové aktivity povrchovej vody. Minimálne zvýšené hodnoty α -aktivity vzoriek 
pochádzajú pravdepodobne z obsahu primordiálnych litofilných rádionuklidov, resp. 
členov ich premenových radov. Merateľná aktivita, relevantných prírodných 
rádionuklidov nepredstavuje žiadny problém a nie je potrebné z neho vyvodzovať 
žiadne nevyhnutné opatrenia.  
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V žiadnej z 10 analyzovaných vzoriek sme nestanovili celkovú objemovú β-
aktivitu, ktorá by prekračovala v Slovenskej republike platnú normu pre povrchové 
vody (1,0 Bq dm-3). Táto skutočnosť dovoľuje predpokladať, že v odobratých 
vzorkách sa nenachádzajú štiepne produkty v takej miere, ktoré by vyžadovali 
akékoľvek nápravné opatrenia.  

 
3.2 Stanovenie 90Sr vo vodách zrážacou metódou 

 
Stanovili sme aktivitu 90Sr v 10 vzorkách vôd. Stanovenie 90Sr viedlo k detekcii 

podľa všeobecne uznávaných kritérií minimálnych hodnôt rádioaktivity, ktorých 
hodnoty uvádzame v Tab. 9 

 

4. Záver 
 

Stanovili sme celkovú objemovú α- a β- aktivitu vybraných povrchových vôd 
Dunaja a Ipľa použitím v Slovenskej republike platných normatívnych postupov (STN 
75 7600) a zistili sme, že namerané hodnoty neprekračujú pre povrchové vody 
povolené hranice. 

Stanovili sme 90Sr zrážacou metódou - ktorú v súčasnom období používa 
Rádioizotopové laboratórium Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave 
(STN 75 7600) - vo vzorkách povrchových vôd Dunaja, Ipľa a Blavy ako aj vo vzorke 
zrážkovej vody odobratej z bezprostrednej blízkosti areálu Atómových elektrární 
Bohunice v Jaslovských Bohuniciach. Výsledky žiadneho zo stanovení neprekračujú 
hodnotu 0,005 Bq dm-3 a teda spadajú do hodnôt pod povolené limity povrchových 
vôd pre celkovú β- aktivitu. 
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Determination of total alpha and beta activities and of 90Sr in water 
samples 
 
Abstract: Gross α and gross β activities were determined for 8 different river water samples. The 
instrumentation used to count the gross α and gross β activities was a α/β counter type NRR 610 with gas-
proportional detector. The obtained results showed that natural activity concentrations of α- and β-emitting 
radionuclides in river water samples did not exceed recommended levels. Concentrations ranging from 
0.019 Bq dm-3 to 0.245 Bq dm-3 and from 0.079 Bq dm-3 to 0.394 Bq dm-3 were observed for the gross α and 
gross β activities, respectively. For all samples the gross β activities were higher than the corresponding 
gross α activities.  Concentration of 90Sr was determined for 10 different river water samples and rain water 
sample from the near vicinity of the NPS Jaslovské Bohunice. Experimental results have shown, that the 
specific activity of 90Sr do not exceed 0.005 Bq dm-3. 
 
Keywords: radionuclides, gross α- activity, gross β- activity, 90Sr 


