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ABSTRACT 

The concentrations of 41 chemical elements (heavy metals, rare earths, and actinides) were determined in 
atmospheric aerosol using nuclear and related analytical techniques. The sampling location was in Bratislava 
(Slovak Republic). The main goal of this study is the quantification of the atmospheric pollution and its trend. 
The elemental content in filters was measured using instrumental neutron activation analysis at IBR-2 reactor in 
JINR Dubna and by atomic absorption spectrometry in Bratislava. The obtained results confirm the decreasing 
trend of pollution by most of the heavy metals in Bratislava atmosphere, and they are compared with the contents 
of pollutants in atmosphere of other cities. We determined also the composition of clear filter materials.  
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1. ÚVOD 
Prvky pevného a kvapalného skupenstva nachádzajúce sa v atmosfére sa zhlukujú do 

submikrónových častí obecne nazývaných aerosóly. Podľa veľkosti priemeru aerosólov delíme ich na 
drobno disperzné (od 0,003 do 0,07 μm, priemer 0,015 μm), stredne disperzné (od 0,07 do 2 μm, 
priemer 0,3 μm) a veľko disperzné. (od 2 do 36 μm, priemer > 10 μm). Posledné sa držia vo vzduchu 
len krátky čas, pretože vplyvom gravitácie rýchlo klesajú na zemský povrch. Častice s priemerom 1 až 
5 μm sa silne zadržujú v dolnej časti dýchacieho ústrojenstva, väčších rozmerov sa zachytávajú už 
v nosohltane a častice s priemerom pod 0,5 μm sú s veľkou pravdepodobnosťou opäť vydychované. 
Pre približný odhad inhalačnej kontaminácie možno predpokladať, že do ľudského organizmu sa 
dostane asi 75 % vdychovaných aerosólov. Veľká časť padne do zažívacieho traktu, do pľúc sa 
dostane asi 25 % inhalovaných častíc [1]. 

V aerosólových časticiach sú prítomné rádioaktívne izotopy [2], ťažké kovy a ďalšie polutanty 
prírodného ale najmä antropogenného charakteru. Niektoré ťažké kovy sú v malých množstvách 
nevyhnutné pre fungovanie organizmov rastlín, zvierat a človeka (Mn, V, Cr, Ni, Cu, Zn), ale ak ich 
koncentrácie v životnom prostredí prevyšujú určitú hranicu, stavajú sa toxickými. Iné ťažké kovy (Cd, 
Hg, Pb) sú pre organizmy toxické aj v malých množstvách.  

Ťažké kovy a iné stabilné prvky sa dostávajú do životného prostredia z rôznych zdrojov. 
Najvýznamnejšími zdrojmi sú spaľovanie fosílnych palív v tepelných elektrárňach a domácnostiach, 
priemyselné podniky, zaoberajúce sa dolovaním a spracovaním farebných kovov a ocele, podniky 
stavebnej výroby a doprava. Z prírodných zdrojov treba spomenúť proces zvetrávania hornín, 
vulkanické aerosóly a častice pochádzajúce z lesných požiarov. Rýchlosť depozície ťažkých kovov vo 
forme jemného prachu a aerosolov je obyčajne menšia ako 0,5 cm.s-1 a stredná rezidenčná doba je 
približne 5 dní [1]. Súčasné emisie kovov, ktoré sú dôsledkom ľudskej činnosti sú o niekoľko rádov 
vyššie než ich bežná prírodná koncentrácia [3]. 

Na stanovenie koncentrácie prvkov vo vzorkách sa používajú rôzne metodiky. Na analýzu 
stopových prvkov vo vzorkách životného prostredia sa najčastejšie používajú fyzikálne metódy, 
z ktorých najznámejšie sú neutrónová aktivačná analýza, atómová absorpčná spektrometria, metóda 
PIXE alebo relatívne nové metódy akými sú atómová emisná a atómová hmotnostná spektrometria 
s induktívne budenou (viazanou) plazmou.  
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Fyzikálne metódy sú založené na analýze spektier atómov (absorpcie alebo emisie svetelných vĺn) 
alebo spektier nuklidov. Spektrá nuklidov sa určujú po ich aktivácii buď protónmi, neutrónmi, 
elektrónmi, gama kvantami alebo rtg. žiarením. Citlivosť fyzikálnych metodík stanovenia koncentrácie 
prvkov je pomerne vysoká, a môže dosahovať až 10-13-10-14gramov pri miligramovej hmotnosti vzorky. 

Každá z uvedených metodík má svoje prednosti a nedostatky. V našich meraniach bola použitá 
atómová absorbčná spektrometria a hlavne inštrumentálna neutrónová aktivačná analýza (INAA).  

Inštrumentálna neutrónová aktivačná analýza je v súčasnosti jedna z najcitlivejších metód 
určovania prímesí prvkov. Jej hlavnou prednosťou je simultánna multielementná analýza vzoriek, čo 
umožňuje analyzovať veľký počet vzoriek v rozumnom čase pre celú skupinu prvkov v identických 
podmienkach. Aktivačná analýza nevyžaduje chemickú úpravu vzorky a preto je vhodná na prípravu 
etalónov pre iné analytické metódy. Na dosiahnutie vysokej citlivosti sú však potrebné vysoké hustoty 
tokov neutrónov, aké poskytujú reaktory, resp. zdroje na báze urýchľovačov protónov do energii 1 
GeV (mezónové fabriky). Oba zdroje si vyžadujú vysoké investičné a prevádzkové náklady. Tento 
fakt je hlavným nedostatkom metódy. 

 

2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1 Odber vzoriek 
Odber vzoriek vzduchu sa uskutočnil v lokalite Meteorologickej stanice neďaleko budovy Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave – Mlynskej doline. Použilo sa odberové zariadenie 
s prietokom vzduchu okolo 30 m3.h-1 . Doba presávania sa pohybovala v rozpätí 7 – 10 dni, pričom boli 
exponované membránové nitrocelulózové filtre PRAGOPOR, s veľkosťou pórov 0,85 μm. Účinnosť 
záchytu týchto filtrov je blízka k 100 %. Boli analyzované aj 2 vzorky s membránovým textilným 
filtrom s účinnosťou záchytu okolo 80 %. Priepustnosť textilných filtrov je omnoho väčšia v porovnaní 
s nitro-celulózovymi, preto celkový objem presávaného vzduchu bol vyšší.  

Odberové zariadenie pozostáva z držiaku filtrov, čerpadla, plynomeru a riadiacej elektroniky. 
Počas expozície filtre sa nachádzali vo výške 2,85 m nad zemským povrchom. Filtre boli vymieňané 
každý týždeň a objem presávaného vzduchu sa do r. 2004 pohyboval okolo 3000 m3 pre každú vzorku, 
po renovácii odberového zariadenia v r. 2004 okolo 7000 m3 pre každú vzorku.  

2.2 Analýza vzoriek. 
V Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne sa nachádza impulzný rýchly reaktor IBR-2. 

Tento reaktor sa využíva hlavne na výskum v oblasti fyziky tuhých látok a na iné jadrovo-fyzikálne 
merania. V neutrónovom poli tohto reaktora sa môžu ožarovať rôzne vzorky za účelom stanovenia 
majoritných a stopových koncentrácii prvkov s využitím metódy neutrónovej aktivačnej analýzy. 
Najčastejšie sa analyzujú vzorky zo životného prostredia.  

Reaktor IBR-2 je vybavený štyrmi kanálmi (Ch1 – Ch4), v ktorých je možné ožarovať tepelnými 
a epitermálnymi, alebo len epitermálnymi neutrónmi [4]. Ožarovacie kanály sú umiestnené vo vnútri 
moderátora, kde hustota toku neutrónov dosahuje hodnoty radové 1012cm-2s-1. Kanál Ch1 je obalený 1 
mm hrubou vrstvou Cd, ktorý absorbuje prakticky všetky tepelné neutróny s energiou E<0,4 eV. To 
znamená, že vo vnútri tohto kanála sú prítomné len neutróny ktoré sú označované ako epitermálne 
(rezonančné + rýchle). Kanály Ch3 a Ch4 sú chladené vodou, kanály Ch1 a Ch2 sú chladené 
vzduchom. V našich meraniach boli využívané iba kanály Ch1 a Ch2. 

Reaktor IBR-2 je vybavený rýchlou pneumatickou poštou REGATA. Transport vzoriek do 
ožarovacej a meracej polohy sa uskutočňuje stlačeným vzduchom vo vnútri trubiek z nehrdzavejúcej 
ocele. Vzorky sa ukladajú buď do polyetylénových, teflónových alebo hliníkových kontajnerov, 
umiestňujú do vstupného otvoru pneumatickej pošty a presunujú do vybraného ožarovacieho kanála. 
Podrobnejší popis celého systému môže čitateľ nájsť v publikácii [5]. 
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Indukovaná aktivita sa meria gama spektrometrami s Ge(Li) a HPGe detektormi, elektronikou 
firmy ORTEC a softwarovým vybavením vyvinutým v laboratóriu. Uvedenou metodikou [6] je možné 
súčasne určiť až 42 prvkov. Ak si uvedomíme, že prevážna väčšina prvkov sa skladá z 2 – 5 izotopov 
a každý z nich môže emitovať gama kvanta s niekoľkými energiami to namerané spektrum by bolo 
príliš komplikované (superpozícia píkov). Na zjednodušenie spektra sa využíva nasledujúci postup. 
Vzorky sa najprv ožarujú v kanále Ch2 počas doby 3 – 5 minút. Za túto dobu rádioizotopy s  krátkym 
polčasom rozpadu dosiahnu nasýtenú aktivitu, ale izotopy s dlhým polčasom rozpadu budú aktivované 
len slabo. Po uplynutí 5 min od skončenia ožiarenia vzorky boli merané dva krát, prvý raz 5 min. a 
potom 15 min. Dlhodobé ožarovanie vzoriek (okolo 5 dní) sa uskutočňuje v kanále Ch1, ktorý je 
obalený kadmiom. Týmto výberom sa potlačí aktivita prvkov, ktoré obsahujú izotopy s vysokou 
hodnotou aktiváčneho účinneho prierezu pre termálnu oblasť a zvýrazní sa aktivita izotopov s vyššou 
hodnotou rezonančného integrálu. Potom meranie aktivity sa uskutočňuje až po rozpade krátko 
žijúcich izotopov, obyčajne prvý krát na 4-5 deň po ožiarení (počas doby 40 – 50 min.) a druhý krát po 
uplynutí 20 dní od konca ožiarenie počas doby 2 – 4 hod. Práve z týchto meraní sa určuje koncentrácia 
väčšiny prvkov a preto často sa táto metodika označuje ako epitermálna inštrumentálna neutrónová 
aktivačná analýza. 

Tab. 1  Rozdelenie prvkov podľa metódy analýzy.  
 

Metóda Počet 
prvkov Prvky (Neistoty stanovenia v percentách) 

NAA 
krátkodobé 15 Na (9), Al (8), Cl (11), K (6), Ca (20), Ti (24), V (8), Mn (6), As (14), 

Br (17), In (20), Sb (22), I (8), Dy (26), W (48), U (16) 

NAA 

 

dlhodobé 23 
Fe (6), Co (20), Ni (34), Zn (7), As (16), Se (34), Rb (16), Sr (70), Zr 
(82), Mo (14), Ag (14), Sb (8), Cs (20), Ba (15), La (13), Ce (31), Sm 
(10), Gd(32), Tb (35), Hf (27), Ta (99), Au (16), Th (12) 

AAS 6 Cr (6), Ni (6), Cu (2), Zn (10), Cd (10), Pb (3) 

Na výpočet koncentrácie prvkov sa používa relatívna metóda (porovnanie s etalónom) a aj 
absolútna (na základe známych údajov o neutrónmi indukovaných reakciách).  Ako etalón sa 
používajú medzinárodne atestované štandardy. Na monitorovanie hustoty toku neutrónov sa používa 
zlato (cca 1 mg), ktoré je všeobecne uznávaný štandard na určenie toku neutrónov.  

Koncentrácie niektorých ťažkých kovov vo vzorkách boli určené metódou AAS na Geologickom 
ústave na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V Tab. 1 sú zoradené prvky podľa použitej 
metódy analýzy. Dva prvky As a Sb boli určené pri krátkodobom i dlhodobom ožarovaní, dva ďalšie 
(Ni aZn) boli súčasne určené NAA a aj AAS. V zátvorkách sú uvedené neistoty stanovenia 
koncentrácie pre daný prvok.  
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Tab. 2 Aritmetický priemer, mediána, min. a max. hodnota koncentrácie 41 prvkov [ng.m-3] v 
atmosferickom aerosóle určenom z analýzy 8 filtrov. 

Prvok Aritmetický 
priemer Median Minimálna 

hodnota 
Maximálna 
hodnota 

Na 100 83 47 253 
Al 231 183 40 682 
Cl 79 41 26 276 
K 158 150 101 212 
Ca 228 256 52 345 
Ti 12 10 3 23 
V 1,05 0,93 0,56 1,7 
Cr 0,45 0,40 0,26 0,68 
Mn 5,0 4,3 1,9 9,2 
Fe 317 317 129 505 
Co 0,10 0,10 0,04 0,16 
Ni 0,68 0,56 0,39 1,08 
Cu 5,9 5,1 4,3 8,3 
Zn 28 25 20 45 
As 0,51 0,48 0,21 0,83 
Se 2,0 2,0 1,0 2,9 
Br 2,59 2,34 0,68 4,07 
Rb 0,75 0,75 0,42 1,08 
Sr 1,08 1,08 0,65 1,52 
Zr 3,96 3,96 1,65 6,27 
Mo 0,35 0,35 0,27 0,42 
Ag 0,104 0,104 0,029 0,179 
Cd 0,098 0,108 0,068 0,120 
In 0,0020 0,0016 0,0007 0,0046 
Sb 1,01 0,90 0,33 2,29 
I 1,15 1,12 0,79 1,65 

Cs 0,058 0,058 0,035 0,081 
Ba 4,2 4,2 1,7 6,6 
La 0,35 0,35 0,17 0,53 
Ce 0,39 0,39 0,10 0,68 
Sm 0,028 0,028 0,006 0,050 
Gd 0,31 0,31 0,06 0,57 
Tb 0,0034 0,0034 0,0007 0,0061 
Dy 0,017 0,014 0,010 0,036 
Hf 0,027 0,027 0,009 0,046 
Ta 0,0081 0,0081 0,0021 0,0140 
W 0,37 0,13 0,09 1,46 
Au 0,0011 0,0011 0,00078 0,0013 
Pb 34 25 23 55 
Th 0,045 0,045 0,009 0,080 
U 0,018 0,016 0,010 0,031 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Metódou ENAA na reaktore IBR-2 v kombinácii s AAS boli stanovené koncentrácie 41 prvkov. V 

Tab. 2 sú uvedené priemerné (aritmetický priemer a medián), minimálne a maximálne hodnoty, ktoré 
sa získali analýzou 8 vzoriek aerosólových filtrov. Časť filtrov bola exponovaná v r. 2001, časť v r. 
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2004 a 2005. Namerané hodnoty koncentrácie ťažkých kovov vzťahované ku konkrétnemu roku 
odberu sú označené šípkou na obr. 1. 
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Z obr. 1 vyplýva, že od roku 1981, objemové koncentrácie ťažkých kovov (Mn, Cu, Zn, Cd a Pb) 
v prízemnej vrstve atmosféry v Bratislave sa postupne znižovali. Hlavná príčina takéhoto trendu 
spočíva v sprísnení environmentálnej legislatívy, v postupnej realizácii projektov čistiacich zariadení, 
prechodom na bezolovnatý benzín používaným v automobiloch, ale aj poklesom priemyselnej 
produkcie, ktorá bola zaznamenaná v SR po roku 1989. Údaje z obdobia 1981-1987 sú prevzaté z [7]; 
údaje z obdobia r. 1992 – 2003 pre Cd a Pb sú z [8]. Naše údaje sú zvýraznené šípkou (↓). 

Tab. 3  Koncentrácia prvkov [ng.m-3] v atmosferickom aerosóle v 6 lokalitách. 
 

 

Nami namerané hodnoty objemových koncentrácii prvkov v Tab. 2 sa porovnávajú s inými 
lokalitami vo veľkých mestách (Tab. 3). Relatívne nižšie hodnoty koncentrácii Cl, Na a Br v 
prízemnej vrstve atmosféry v Bratislave možno objasniť väčšou vzdialenosťou danej lokality od morí 
a oceánov, ktoré sú dominantným zdrojom týchto prvkov v atmosfére. Podobne aj hodnoty 
koncentrácii V, Ni a As odzrkadľujú nižšiu spotrebu vykurovacích olejov v Bratislava ako v 
porovnávacích lokalitách. Na nižších hodnotách objemových koncentrácii stabilných prvkov sa 
podieľa aj veterné počasie, charakteristické pre rozohranie Záhorskej a Podunajskej nížiny a taktiež 
absencia významnejších zdrojov polutantov neďaleko odberového miesta. Na presnejšiu identifikáciu 
zdrojov znečistenia je potrebné analyzovať filtre exponované v niekoľkých miestach Bratislavy 
a Slovenska. Sériu meraní podobného charakteru pripravujeme uskutočniť v priebehu r. 2006. 

Element 
Bratislava 
2001/2005 

(naše údaje) 

Singapúr 
1994   
[10] 

Antwerpy 
Belgicko 

1986   
[11] 

Bíly Kríž, ČR 
1993/1994 

[12] 

Detroit 
USA 
1996  
[13] 

Lund 
Švédsko 

1993  
[14] 

Na 100 802     
Al 231 281   861  
Cl 79 1376 190 11 163 514 
K 158 280 170 191 313 224 
Ca 228 303 300 54 2630 320 
Ti 10,1 33,0 21,0 7,1 86,0 20,0 
V 1,05 4,08 13,00 2,32 8,58  
Cr 0,446  2,100  2,730 21,580 
Mn 4,97 8,63 9,60 5,87 45,20 8,37 
Fe 317 296 330 130 3080 233 
Co 0,100    0,320  
Ni 0,682 4,675 6,100 1,260 8,200 2,080 
Cu 5,90 20,50 7,50 4,71 13,70 4,57 
Zn 27,8 30,5 41,0 50,8 103,0 28,5 
As 0,512  8,900 4,000 2,070  
Se 1,97  5,70 1,01  1,26 
Br 2,59 16,08  4,12   
Rb 0,751 1,450   0,360  
Sr 1,08 17,20 3,80 0,78 9,59  
Mo 0,346    1,050  
Ag 0,104    0,048  
Cd 0,098    0,450  
Sb 1,01    1,81  
Ba 4,15  11,00  30,70  
La 0,353    0,530  
Ce 0,388    0,940  
Sm 0,028    0,071  
W 0,367    0,240  
Pb 34,2 33,8 110,0 28,7 21,5 19,8 
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Použitie dvoch typov filtrov bolo diktované vysokou horľavosťou nitrocelulózových filtrov a tieto 
vydržali len krátkodobé ožarovanie v reaktore. Počas dlhodobého ožarovania sa vznietili, 
pravdepodobne v dôsledku nahrievania spôsobeného exoenergetickou reakciou 14N(n,p)14C. Textilné 
filtre sa ukázali dostatočne stabilne aj počas  dlhodobého ožarovania.  

Pozaďové merania, t.j. určenie koncentrácie prvkov v materiály nitrocelulózových a textílnych 
filtroch, ukázali, že tieto obsahujú významné množstvá (od 1 do 100 ppm) takých prvkov ako Na, Al, 
Cl, Ca, K, Ti a W. S výnimkou Al, In, Ta a W hodnoty sú v medziach neistoty meraní približne 
rovnaké pre oba druhy. Takmer 100 násobné vyšší obsah Ta a W bol zaznamenaný v textilných 
filtroch. Podrobné údaje o koncentrácii stopových prvkoch v materiály použitých filtroch sú uvedené 
[9]. 

 

4. ZÁVER 
Koncentrácie stabilných prvkov v prízemnej vrstve atmosféry vykazuje typické hodnoty pre 

európsky kontinent, avšak v porovnaní s inými lokalitami koncentrácia ťažkých kovov je nižšia. Naše 
údaje potvrdzujú skutočnosť, že znečistenie atmosféry ťažkými kovmi (Mn, Cu, Zn, Cd, and Pb) v 
lokalite Bratislavy má za posledných 20 rokov klesajúcu tendenciu. Prvý krát v tejto lokalite boli 
získané údaje o atmosferickej koncentrácii takmer 30 prvkoch.  

Analýza filtračného materiálu, z ktorého sú vyhotovené nitrocelulózové a textilné filtre, ukázala, 
že tieto obsahujú porovnateľné množstvá majoritných i stopových prvkov s výnimkou Al, In, Ti a W. 
Koncentrácia uvedených prvkov je omnoho vyššia vo filtre z textilného materiálu. 
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