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Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia! 
 

Vítam Vás na tradičnej medzinárodnej rádioenvironmentalistickej konferencii – 

17.Štiavnických dňoch. Schádzame sa v čase, kedy národné autority radiačnej ochrany krajín 

združených v Európskej únii finišujú s implementáciou Smernice rady 2013/59/EURATOM, 

nakoľko do konečného termínu 06.02.2018 ostáva už len 15 mesiacov. Iba Úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky hľadá cestu, ako článok 76 Smernice obísť. Je smutné,  

že čosi také sa deje v krajine hlásiacej sa k následníctvu po Československu, ktoré vždy bolo 

v radiačnej ochrane riadenej doporučeniami ICRP o krôčik vpred. Hanbím sa za pracovníkov 

Úradu verejného zdravotníctva, lebo viac ako 20 rokov postupovali proti záujmom 

obyvateľstva tejto krajiny. Práve v čase, keď majú podľa citovaného článku smernice svoj 

úrad odovzdať nestrannému orgánu, zámerne brzdia postup zavádzania minimálnych 

bezpečnostných štandardov. Hľadajú škáru, ktorá by im umožnila v škodlivej činnosti 

pokračovať.  

Rastie zaťaženie obyvateľstva ionizujúcim žiarením z lekárskej diagnostiky,  

nakoľko moderné techniky CT a PET sú dostupnejšie. Viac sa využíva RTG diagnostika, lebo 

sa namiesto filmov používajú elektronické snímače, čo znížilo expozíciu na výkon, ale počet 

výkonov stúpa rýchlejšie ako je únosné.  Naviac, mnohé  veľké štátne lekárske zariadenia 

nemajú dostatok prostriedkov na zavedenie nových snímacích metód. Napriek tomu sa 

lekárom nepáči, že ich ožiarenia majú byť regulované tým istým predpisom, akým sa regulujú 

emisie rádionuklidov z jadrovej energetiky. Akoby účinok žiarenia z ruky lekára bol menej 

nebezpečný. Pripomína mi to čosi z čias normalizácie: „Alkohol podávaný rukou lekára  

nie je droga ale liek” hovorilo sa a liečebne drogových závislostí boli plné lekárov, magistrov 

farmácie a ich kamarátov.  

Každý z nás, z vlastnej skúsenosti vie, že využívanie ionizujúceho žiarenia  

a rádionuklidov vo vedeckej praxi, v technologickom výskume, v defektoskopii materiálov 

i konštrukcií stále narastá. Úmerne k tomu by mala rásť špecifická vzdelanosť spoločnosti 

o účinkoch ionizujúceho žiarenia, výhodách a rizikách jeho využívania a najmä o potrebe 

chrániť sa pred každou expozíciou žiarenia, ktorú vieme regulovať. Namiesto toho úradníci 

ÚVZ hovoria o nebezpečnosti fajčenia a zabúdajú, že žiarenie je takisto nebezpečné  

pre fajčiarov ako aj pre nefajčiacich. Cielené znižovanie expozície žiarenia je prospešné celej 

populácii. Boj proti fajčeniu cigariet nesúvisí s radiačnou ochranou jednotlivcov  

pred žiarením. Je vynakladaním energie a prostriedkov na prospech skupiny, ktorá si riziko 

z fajčenia zvolila ako svoj životný štýl. Sústreďme sa na úlohy radiačnej ochrany a žiadajme 

to isté od národných autorít. Nadnárodné autority radiačnej ochrany už tak postupujú. 

Priatelia, za iných okolností by som tu skončil a poprial vám pohodu k práci na tomto 

odbornom zasadnutí, ale mám smutnú povinnosť požiadať Vás o chvíľku tichej spomienky  

na iniciátora tejto konferencie, na profesora Jána Chrapana. Svoj posledný referát nestihol 

dopísať, lebo smrť ho prekvapila ešte pred uzávierkou, nadránom 23.júla. Ukončila tak dráhu 

veľkého propagátora matematicko–fyzikálneho vzdelávania na Slovensku, autora prác 

v oblasti radiačného datovania a fyziky nízkych aktivít. 

Ďakujem Vám za pietnu spomienku na nášho priateľa, kolegu, učiteľa a človeka, ktorý 

sa nerád  zviditeľňoval, ale o to aktívnejšie posúval pálčivé témy k riešeniu.  

 

 

Ing. Petr Škrabálek
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Spomíname... 
 

     
 

prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc.        RNDr. Ivan Križáni 
 

Stojím pred ťažkou úlohou, rozlúčiť sa s dvomi skvelými mužmi, ktorí významným 

spôsobom ovplyvnili moju životnú cestu. Obaja sa narodili v ten istý deň, 21.9.1936 a žiaľ, 

spoluprácu s nami definitívne ukončili v ten istý rok 2016. Profesor RNDr. Ján Chrapan DrSc. 

nás opustil dňa 23.júla a RNDr. Ivan Križáni dňa 7.októbra.  

Spomínam na našu spoluprácu, veď Dr. Ivan Križáni ešte vlani viedol v teréne 

prednášku o stopách rudného baníctva v Malachove.  Profesor Jano Chrapan, i keď mu už 

choroba nedovolila zúčastniť sa konferencie osobne, poslal referát o vývoji aplikácií 

ionizujúceho žiarenia v medicíne. Každý z nich bol významnou a výraznou  osobnosťou 

Slovenskej vedy. Profesor RNDr. Ján Chrapan DrSc. sa viac venoval pedagogickej činnosti, 

RNDr. Ivan Križáni naopak praktickej stránke vedy v ústave SAV, kde sa zaoberal štúdiom 

environmentálnych dopadov banskej činnosti. 

Ivan Križáni má istú zásluhu na tom, že som odišiel z Prahy. Čosi nevyšlo a tak som si 

otvoril laboratórium na meranie radónu. Po nejakom čase ma oslovil profesor Chrapan.  

Bol dekanom Fakulty ekológie a environmentalistiky, ktorá sa v tom čase sťahovala  

zo Zvolena do Banskej Štiavnice. Vedel, že mám zariadenie na merane radónu a  skúsenosti  

v radiačnej chémii a ochrane. Bol pragmatik a v rámci Rádioenvironmentalistiky - odboru, 

ktorý hádam sám vymyslel a na Katedre environmentálneho inžinierstva zaviedol, potreboval 

niekoho, kto by  viedol dozimetrické a rádiochemické cvičenia. Sám by som do vzdelávacieho 

systému nevstúpil. Rok som na fakulte robil bez platu a pán profesor chodil a vždy hovoril: 

„Viete od 15. už to naisto bude, no viete nevyšlo to, ale teda od 1. už určite...” Prešiel celý rok 

a prvá „odkočírovaná“ diplomovka, po nej to konečne vyšlo. Dievča malo namerané akési 

radónové dáta, ale ich spracovanie podľa názoru jej bratislavského konzultanta nedávali 

zmysel. Pán docent však mal pocit, že už pre ňu urobil dosť a ja som bol prvý po ruke. 

Hľadať riešenia, ktoré nie sú ani na druhý pohľad vidieť, to bolo  

v predchádzajúcom zamestnaní v ÚVVVR bežnou praxou. Tam som bol doma  

a po preštudovaní dát a absolvovaní niekoľkých telefonátov s meteorológmi som našiel 

riešenie. Bolo len potrebné to dievča správne nasmerovať, aby nadobudlo rovnakú víziu, ako 

ja. Úspešná prvá diplomovka pracovnej skupiny Rádioenvironmentalistika bola krokom 

k tomu, aby bol  pán profesor hrdý na svoj tím.   

Prvý rok fakulty v Banskej Štiavnici bol celkom zvláštny. Študenti ešte pôsobili  

vo Zvolene a tu na fakulte sme väčšinou boli traja - ja, Peťo Hybler a profesor. Roznášali sme 

nábytok a spriadali plány na rádioenvironmentálnu skupinu a neskoršie katedru. 

Vypracovávali sme študijné programy, napríklad i pre výcvik meračov radónu, pre potreby 

Slovenského radónového programu.  

Koncom leta nás Dr. Kapusta pozval na ekologickú konferenciu, ktorú usporiadalo 

CHKO Štiavnické Vrchy. „No chlapci, s prázdnou by sme tam chodiť nemali”, povedal  

pán profesor mne a Peťovi Hyblerovi. Do rána som „spráskal“ príspevok o radóne 
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v centrálnej časti regiónu CHKO a Peťo mal celé doobedie na nácvik prezentácie toho 

referátu. Publikum referát prijalo zdvorilo, ale chladne. Poďakovali sa za pozitívnu 

informáciu. Záťaž ľudí zložkami životného prostredia ich evidentne nezaujímala. Konferencia 

skončila asi o šiestej poobede. Vrátili sme sa na fakultu a hodnotili úspešnosť účasti  

na podujatí. ,,Chlapci, dôležité je, že už o nás vedia“, utešoval nás pán profesor. ,,Takú 

konferenciu zvládneme aj my“, povedal a do desiatej bol projekt konferencie Štiavnické dni 

hotový. Peťo Hybler je rodený Košičan, neznalý miestneho lokálpatriotizmu. Nevedel, že si 

nikto na svete nemôže zmýliť tú pravú a jedinú Štiavnicu, samozrejme Banskú so Štiavnicou 

dakde pri Košiciach. Svojvoľne vložil ten prívlastok do názvu konferencie. Od kamaráta 

grafika vymámil symbol, ktorý doteraz používame. Grafikova dcéra si na oplátku odniesla 

študentskú vedeckú prácu - Radón na pukline skalného masívu. Pán profesor bol s našou 

prácou spokojný a na konferenciu pozval hádam všetkých najvýznamnejších fyzikov 

Slovenska. Vtedy som pochopil, že sme obeťou veľkého manipulátora so záľubou stále čosi 

organizovať. Nastrčiť ľudí do situácie a potom nechať veciam voľný priebeh. Do začatia 

konferencie sme ešte stihli zorganizovať, založiť a zaregistrovať Združenie pre reguláciu 

rizika z radónu. V zostave Škrabálek predseda, Hybler sekretár a Chrapan - tajomník  

pre zákulisné ťahy, nie pre vedu a výskum. Prvého ročníka konferencie sa zúčastnilo asi 25 

ľudí. Pri nasledujúcom ročníku sa už pracovalo v troch sekciách. Psychotronika, ktorú tam 

Jano zapracoval, niektorým kolegom nešla veľmi pod fúzy.„Prečo by sme chlapci nedali 

priestor i alternatívnym vedám?” povedal profesor. Natlačiť ľudí do napätej situácie a  spoza 

buka pozorovať, ako to zvládajú, to bol jeho štýl. Typický príklad: „No tak chlapci postavte tú 

hmlovú komoru, veď to nie je žiadny problém!”. Teoreticky nie, ale s ohľadom na rozmery  

na kolene vyrábať komoru 1 m × 1 m × 1/2 m sa tých problémov našlo až až . Pričom on ju už 

na 100 % niekomu sľúbil, ako by sme ju mali kdesi v magazíne, len z nej zotrieť prach. 

Zdôrazňujem, toto nie je o mne a Peťovi Hyblerovi, my sme boli len obete. 

Je to o pánovi profesorovi Jánovi Chrapanovi, ten s nami nonšalantne manipuloval. 

S malou skupinou to vedel, ale manažérske schopnosti neboli jeho devízou. Najmä 

v pedagogickej branži prirodzená selekcia, tak ako si Jano predstavoval personalistiku, 

nefunguje. Jano na ňu tak spoliehal. Spoliehal sa na to, že každý človek sám pochopí, že 

zastávaný post je nad jeho schopnosti a sám z neho odíde. Neodišli a ešte sa mu „odvďačili“. 

Napriek tomu, že mnohým z fakulty pomohol (použil svoj vplyv a vplyv priateľov a potlačil 

ich k akademickým titulom), mal z mnohých z nich nakoniec vážnych nepriateľov, lebo stále 

volal po zvýšení úrovne výučby matematiky, fyziky a matematickej štatistiky. To sa najmä 

šéfovi katedry environmentálneho inžinierstva nepáčilo. Trochu pomohla choroba 

z prepracovania, potom  nasledovalo odvolanie z funkcie a veľké odinštalovávanie všetkého, 

čo na fakulte i na katedre vybudoval. Keď prišlo sťahovanie späť do Zvolena, opustil katedru. 

Do Štiavnice sa vrátil, až keď chceli zrušiť i Štiavnické dni. Konferenciu sme si napriek 

všetkému obhájili a je len na nás, či a ako dlho jeho odkaz ponesieme ďalej. 

S Ivanom Križánim som sa osobne zoznámil až pri študentských prácach. Do tej doby 

bol len hlasom v telefóne, s ktorým som kedysi neúspešne dohodol svoje budúce zamestnanie. 

Spočiatku sa ku mne choval rezervovane. Možno očakával nejaké výčitky, lebo dobre vedel, 

že som po príchode na Slovensko ostal tak povediac ,,v lufte“. Nemal som v úmysle mu 

čokoľvek vyčítať. Miesto zaniklo s baňou, na tom nemohol nič zmeniť. Seminárka, neskôr 

diplomovka a doktorská práca o možnom využití úpravárenských a hutníckych depónií  

na Lintichu boli prvé styčné plochy. Výborne sme sa dopĺňali. Ivan vedel všetko o uložených 

materiáloch, ja o možnostiach ich využitia a študent spracoval a odovzdal skvelú prácu. 

Nasledovali práce o Šobove a ďalších lokalitách, ktoré by bez Ivanovej účasti nemali takú 

vysokú úroveň. Spolupráca s ním, či už pri študentskej odbornej činnosti, alebo riešení 

výskumných úloh bola vždy užitočná. Zmysluplne dopĺňal a obohacoval konkrétnej fakty 

o poznatky, ktoré do tej doby neboli verejne publikované a dalo sa na nich stavať.  



XVII. Štiavnické dni 2016 – Zborník príspevkov  

4. – 6. október 2016   

7 

 

 Tuším to bol Peťo Hybler, kto ho požiadal o exkurziu mestom Banská Štiavnica ako 

program pre sprevádzajúcich. Velikán, ktorý mal nepredstaviteľný rozsah vedomostí o histórii 

Slovenských rudných revírov, polohách opustených banských diel, úložísk odvalov 

a procesoch teraz v nich prebiehajúcich, o geologických zaujímavostiach. Mal jedinečnú 

schopnosť podávať vedomosti laikom takým spôsobom, že sa necítili menejcenní. Sprievodný 

program Ivan pretvoril exkurzie na plnohodnotnú súčasť konferenčného programu  

pre všetkých účastníkov. Zrazu ostala len fotodokumentácia tých úžasných in situ referátov, 

podávaných účastníkom na konkrétnom mieste v teréne.  

 Bez nádeje na ďalšiu kapitolu Ivanovho diela, sme nútení zmieriť sa s tým, že táto 

kniha sa navždy zavrela. Tlačená, ani žiadna iná forma neexistuje. Zachovajme si v pamäti jej 

obsah, ktorý je zároveň posolstvom.  

 

 

 

Ing. Petr Škrabálek 
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Využití a perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví 

Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. 

Ústav stavebního zkušebnictví, FAST, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, Česká republika 

hobst.l@fce.vutbr.cz 

 

ANOTACE 

Jedním z nejdůležitějších parametrů, potřebných pro posouzení stavu železobetonových konstrukcí, je 

určení počtu, druhu a rozmístění výztuže v jednotlivých průřezech konstrukce bez jejího porušení. 

K tomuto účelu bylo vyvinuto několik nedestruktivních metod kontroly, které však mají určitá 

omezení v dosahu a interpretaci výsledků. Jako metoda kontroly s nejvyšší vypovídací schopností se 

již po řadu let jeví radiografická metoda, jejíž vývoj stále pokračuje. 

1. ÚVOD 

Snaha po zhospodárnění investičního zajištění technického vývoje společnosti vede stále ve větším 

měřítku k navrhování rekonstrukcí starších průmyslových objektů, aby v nich bylo možné zavádět 

nové technologie. Významné jsou i návrhy rekonstrukcí starších dopravních a inženýrských staveb, 

které musí být v mnoha případech dodatečně zesilovány přídavnou výztuží, aby vyhověly moderním 

nárokům na dopravu. Rekonstruují se v zásadě stavby fyzicky nebo morálně opotřebené, anebo stavby,  

ve kterých se mění účel jejich využívání. Před každým návrhem rekonstrukce je třeba zjistit, zda 

nedošlo ke změně původní únosnosti stavebních konstrukcí, popř. zda je možné zvýšit užitečné 

zatížení. Pro přesné zodpovězení těchto otázek chybí ve většině případů projektová dokumentace, 

podle které byly konstrukce, určené k rekonstrukci, vystavěny. Mimo to je třeba počítat také 

s rozdílným stupněm opotřebení konstrukcí a jejich částí, a to v závislosti na jejich stáří, údržbě, 

instalovaném technologickém zařízení a v neposlední řadě i na pečlivosti, s jakou tyto stavby byly 

vystavěny.  

Vzhledem k tomu, že posouzení inženýrských a průmyslových objektů probíhá obvykle ve značném 

časovém předstihu před vlastní rekonstrukcí, tj. v době, kdy u nich nelze omezit stávající provoz (resp. 

výrobu), nelze průzkum uskutečnit jinak, než některou z metod nedestruktivního zkušebnictví. Metody 

nedestruktivního zkušebnictví se však uplatňují i u novostaveb, u kterých mnohdy vznikají poruchy 

vlivem chybné nebo neodborné výstavby, a je nutno bez poškození konstrukce stanovit příčiny těchto 

poruch. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů, potřebných pro statický přepočet, je znalost množství, rozložení  

a profilu ocelové výztuže v železobetonové konstrukci a její aktuální stav. K získání těchto informací 

bylo vyvinuto několik nedestruktivních metod – georadar, magnetický indikátor výztuže, radiografie 

a.j. Právě radiografie umožňuje z nedestruktivních metod nejlépe stanovit veškeré požadované 

parametry. Jejím vývojem a praktickým využitím se již po mnoho let zabývá Ústav stavebního 

zkušebnictví Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (Česká republika). 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RADIOGRAFII ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Radiografická metoda je běžně využívána při kontrole vad svarů a odlitků ve strojírenství. Dá se však 

s výhodou využít i pro kontrolu makrostruktury železobetonových konstrukcí. Radiografická kontrola 

uložení a profilu výztuže se používá především v silně vyztužených železobetonových konstrukcích,  

 

 

 

 

mailto:hobst.l@fce.vutbr.cz
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v nichž jsou jednotlivé pruty výztuže uloženy relativně těsně vedle sebe, popř. v několika vrstvách  

nad sebou a v průřezech, kde ocelová výztuž má velké krytí betonem. 

2.1 Principy a zásady radiografického zjištění polohy a profilu výztuže 

Radiografická metoda kontroly výztuže je založena  

na specifických vlastnostech rentgenového záření, záření 

gama a brzdného záření betatronů a lineárních 

urychlovačů. Záření je zeslabováno prostředím, kterým 

prochází a míra zeslabení je závislá na tloušťce  

a objemové hmotnosti prostředí, na jeho chemickém 

složení, na energii záření apod. Je tedy zeslabováno 

výrazněji ocelovou výztuží než betonem. Míra zeslabení 

záření po průchodu materiálem je nejčastěji 

zaznamenávána na rentgenový film, který po vyvolání 

určuje makrostrukturu kontrolovaného místa.  

U železobetonu se rozložení výztuže v prozařované části 

konstrukce projevuje světlejšími stopami zmenšeného 

zčernání na záznamovém prostředku (rentgenový film 

nebo paměťová folie). Přitom dochází ke geometrickému 

zkreslení, které je způsobeno centrálním průmětem 

výztuže na záznamový prostředek (Obr. 1). Při kontrole 

železobetonových konstrukcí je výhodné volit gamazářič 

s velkou energií E, s velkým poločasem rozpadu T1/2  

a velkou aktivitou A. Těmto požadavkům vyhovuje 

radioaktivní kobalt 
60

Co (E=1,25 MeV,  T1/2  = 5,3 roku). 

Gamazářič je umístěn v krytu, který se v současné době 

nejčastěji zhotovuje z ochuzeného uranu (Obr. 2). 

Velikost krytu limituje aktivitu zářiče. Gamazářiči je 

možno prozařovat železobetonové konstrukce až  

do celkové tloušťky 400 až 500 mm. Velkou předností 

gamazářičů je jejich mobilnost a nezávislost na zdrojích 

energie. Pomocí dálkového ovládání lze zářič zasunout  

i do špatně přístupných míst.     

Rentgenové filmy, nejčastěji používané při kontrole 

stavebních konstrukcí, mají zpravidla rozměry  

300 x 400 mm. Jsou umisťovány buď do kovových 

kazet, nebo se od výrobce dodávají v denním balení. 

Doba expozice se určuje z expozičního nomogramu, 

nebo početně na základě vstupních údajů, kterými jsou: 

energie a expoziční vydatnost záření, ohnisková 

vzdálenost, tloušťka prozařovaného betonu a citlivost použitého filmu.     

2.2 Volba míst a způsob radiografické kontroly na železobetonové konstrukci 

Místa kontroly se volí na konstrukcích v průřezech, kde se předpokládá, že na konstrukci působí 

největší zatížení (způsobuje velké ohybové momenty nebo velké posouvající síly). 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Centrální průmět nehomogenit 

na záznamový prostředek. 

  

 

 
 

Obr. 2 Radiografický kryt TECH/OPS, 

           Mod. 741 pro 1 TBq 
60

Co. 
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U prostých trámů, popř. desek, se proto kontroluje nejčastěji pouze dolní tahová výztuž uprostřed 

rozpětí a smyková výztuž u podpory. U spojitých trámů a desek se zjišťuje navíc horní tahová výztuž  

nad podporou (Obr. 3). 

Přesné uložení a profil jednotlivých prutů výztuže se stanoví stereoskopickým snímkováním  

 

kontrolovaného průřezu postoupně ze dvou ohnisek. U trámů o šířce 200 až 250 mm se zářič obvykle 

umisťuje na povrch konstrukce (Obr. 4). Při větších šířkách trámů je možné zkrátit dobu  

 
expozice tak, že se zářič umístí do otvorů vyvrtaných do trámu tak, aby vzdálenost ohnisek byla 

minimálně 200 mm (Obr. 5). Tímto způsobem se dají kontrolovat trámy bez omezení šířky (šířka 

trámů je omezena pouze délkou vrtáků pro vývrt otvoru). Pro úspěšné finální vyhodnocení radiogramů 

je nutno u spodního líce trámu připevnit jednu nebo více fixačních olověných značek. Při každém 

snímkování se rentgenové filmy připevní těsně na konstrukci v místech předpokládaného průběhu 

výztuže. Smyková výztuž u podpory se zjišťuje bočním prozářením trámu při vzdálenosti 

rentgenového filmu od ohniska zářiče alespoň 800 mm (Obr. 6). Při kontrole smykové výztuže se 

stereoskopická metoda nepoužívá, protože profil výztuže je již znám. 

 
Obr. 3  Volba míst radiografické kontroly na konstrukci (A-smyková výztuž, B-   výztuž nad 

podporou, C- výztuž uprostřed rozpětí trámu). 

 
Obr. 4  Snímkování trámu do šířky 250mm 

1- ohnisko zářiče, 2 – radiografický 

film, 3- olověná značka. 

 
Obr. 5  Snímkování trámu nad 250 mm 

1- ohnisko zářiče, 2 – radiografický 

film, 3- olověná značka. 
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U desek železobetonových stropů o tloušťce 100 až 200 mm postupujeme tak, že konstrukci podlahy 

odstraníme alespoň na ploše 800 x 600 mm.  

Na tuto plochu, označenou olověnými značkami, 

rozmístíme 4 rentgenové filmy. Pod desku 

umístíme ohnisko zářiče tak, aby bylo ve vzdálenosti 800 mm od filmu (Obr. 7). Pro přesné stanovení 

výztuže v desce používáme opět stereoskopickou metodu. Po zhotovení základního snímku posuneme 

zářič alespoň o 200 mm a při ponechaných olověných značkách pořídíme druhý snímek na vyměněnou 

čtveřici filmů. 

 
2.3 Závěrečné vyhodnocení radiogramů 

Konečným procesem radiografické kontroly je vyvolání a následné vyhodnocení radiogramů, které  

 

 
Obr. 6 Snímkování smykové výztuže 

v trámové konstrukci 1- ohnisko 

zářiče, 2 – radiografický 

film, 3- olověná značka. 

 

 
Obr. 7 Snímkování výztuže ve stropní desce 

1- ohnisko zářiče, 2 – radiografický 

film, 3- olověná značka. 

 

 
Obr. 8  Postup při vyhodnocování radiogramů (1-první středová projekce, 2-první 

ohnisko středového promítání, 3-první středový průmět výztuže na obrys trámu, 

4-první radiogram, 5-průmět olověné fixační značky, 6-druhá středová projekce, 

7-druhé ohnisko středového promítání, 8-druhý středový průmět výztuže na  

obrys trámu, 9-druhý radiogram, 10-vyhodnocená poloha výztuže. 
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Obr. 9 Mobilní betatron MegaScan

TM
 7,5. 

většinou probíhá v laboratořích ústavu. Rozložení výztuže v průřezu se zjišťuje graficky vynesením 

geometrie, při které byl průřez snímkován, na papír. U menších průřezů se volí měřítko 1:1, u větších 

průřezů 1:2. Na vynesený profil se zaznačí fixační body z radiogramu (zobrazené olověné značky na 

filmu) a od nich se na obě strany začnou vynášet stopy výztuže, zaznamenané na rentgenových 

filmech. Stopy výztuže se pospojují s oběma ohnisky. Na průsečících příslušných spojnic dostáváme 

polohu a profil kontrolované výztuže (Obr. 8). 

3 PERSPEKTIVY DALŠÍHO ROZVOJE RADIOGRAFICKÝCH METOD KONTROLY 

Další vývoj radiografie je zaměřen do dvou oblastí. Jednak je to vývoj nových, mobilních 

vysokoenergetických zdrojů ionizujícího záření a též se zaměřuje na vývoj záznamových prostředků 

radiografického obrazu.  

3.1 Využití záření o vysoké energii 

Jeden ze zásadních požadavků radiografie ve stavebnictví je možnost prozařovat stále větší tloušťky 

železobetonových konstrukcí. Z umělých zdrojů záření o vysoké energii se používá vlastně jen 
60

Co. 

Při jeho použití jako zdroje záření se vývoj zaměřil na zvyšování stínících schopností radiografických 

krytů, které by umožnily přepravovat a manipulovat se zářiči (
60

Co) o co největších aktivitách. 

Významným vývojovým krokem bylo použití ochuzeného uranu jako stínícího materiálu (měrná 

hmotnost ρ = 19 300 kg·m
-3

). To umožnilo zhotovovat radiografické kryty přenosné (hmotnost  

do 150 kg) pro aktivitu 
60

Co do 1 TBq (30 Ci). 

Další zvyšování aktivity zářiče a tím  

i hmotnosti radiografického krytu by bylo  

na úkor mobilnosti krytu. 

Pro další vývoj radiografie bylo proto nutno se 

zaměřit na oblast využití vyšších energií záření 

nežli má 
60

Co (E = 1,25 MeV). K tomu mohou 

být použity např. mobilní betatrony a lineární 

urychlovače, jejichž vývoj ve světě dále 

pokračuje. Poslední typy mobilních betatronů, 

jako je např. MegaScan
TM

7,5, umožňují díky 

vysoké energii (E = 7,5 MeV) prozařovat 

betonové konstrukce až do tloušťky 1500 mm.  

3.2 Nové záznamové prostředky radiografického obrazu (on line) 

 V posledních letech byly vyvinuty nové citlivé materiály, ze kterých jsou zhotoveny deskové 

převaděče obrazu, schopné okamžitě zaznamenat vysokoenergetické záření gama od kobaltu 
60

Co, 

nebo brzdného záření betatronů a lineárních urychlovačů. Ve vývoji jsou prakticky tři systémy, které 

umožňují digitalizaci radiografického obrazu s následným počítačovým zpracováním a archivací:  

3.2.1 Digitalizace stávajících radiografických filmů skenery 

Byly vyvinuty speciální skenery, které umožňují digitalizovat hotové rentgenové snímky do vysokých 

hodnot zčernání D=4. Cílem digitalizace není přitom jenom archivace radiografických snímků, ale  

i následné počítačové zpracování obrazu, poskytujícím možnost upravit některé parametry obrazu, 

např. zvýšit kontrast. 

3.2.2 Využití polovodičových detektorů 

Polovodičové detektory se jeví jako nejperspektivnější zobrazovací systémy. Jejich nevýhodou je 

vysoká cena a vysoké nároky na zacházení. Navíc jsou také ovlivňovány teplotou pracovního 

prostředí. Podle způsobu zobrazování se rozlišují systémy s přímou konverzí záření (na bázi 

amorfního selenu) nebo nepřímou konverzí záření (na bázi amorfního křemíku). 
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Obr. 10 Skener paměťových folii. 

Obecně platí, že polovodičové detektory na bázi amorfního křemíku mají větší rozlišení, avšak proti 

detektorům na bázi amorfního selenu mají menší dynamiku (dynamikou se rozumí citlivost v široké 

oblasti energií).  

3.3  Paměťové folie  

K novým záznamovým prostředkům patří paměťové folie, tj. 

folie na bázi fosforu, které se vkládají do kazet, obdobně jako 

rentgenové filmy. Při dopadu rentgenového nebo gama záření 

jsou na nich vybuzeny elektrony v krystalické struktuře folie  

a ty se posouvají do vyšších energetických vrstev, kde 

zůstávají v kvazistabilním stavu. Ve speciálním skeneru,  

do kterého se exponovaná folie vkládá, se tyto elektrony 

pomocí laserového svazku uvolňují, takže ve fluorescenční 

vrstvě vznikne viditelný obraz, který je sejmut a digitalizován. 

Paměťové folie mají velkou dynamiku, což je výhodné při 

prozařování materiálů o různých tloušťkách.  Právě tato jejich 

vlastnost dává předpoklad, že paměťové folie budou při 

zkouškách stavebních konstrukcí vhodnou náhradou 

radiografických filmů, neboť se dají po oskenování znovu 

vícenásobně použít. 

4. VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ 

Počítačová tomografie je zobrazovací metoda, která umožňuje trojrozměrně stanovit vnitřní strukturu 

materiálu. Stejně jako rentgenografie využívá při zobrazení vnitřní struktury materiálu rentgenové 

záření, ale na rozdíl od rentgenogramu, který je dvojrozměrný (2D), tomografie umožňuje 

z rentgenových záznamů matematicky zrekonstruovat kontrolovaný předmět prostorově, v zobrazení 

3D (Obr. 11). Pomocí počítačové tomografie se nedají vyšetřovat celé konstrukce, ale spíše jejich 

vybrané části, u kterých potřebujeme bezpečně určit jejich vnitřní strukturu (vzorky drátkobetonu). 

Pro tomografické vyšetření kalibračních vzorků drátkobetonu byl využit počítačový tomograf GE 

phoenix v|tome|x  L 240. Tomograf je umístěn v laboratoři rentgenové nano a mikro tomografie (VUT 

v Brně) a je osazen rentgenkou do 240 kV. Nejdříve byl odzkoušen válcový vzorek drátkobetonu, 

který byl umístěn do manipulátoru tomografu (Obr. 12) a po jeho fixaci došlo k postupnému 

prozařování kalibračního vzorku.  

Následným matematickým zpracováním jsou rekonstruovány virtuální řezy vzorku. Tato data byla  

získána s voxelovým rozlišením 100 µm (voxel = „třírozměrný pixel“). Vhodnými počítačovými 

softwary lze z těchto řezů vyseparovat drátky a vytvořit 3D model vzorku. Zpracování tomografických 

dat trvalo 2 hod. 

 

 

 

 
Obr. 11  Schéma průmyslového tomografu. 

 

Obr. 12  Válcový vzorek upevněný 

v manipulátoru. 
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Výsledkem je axonometrické zobrazení 

kalibračního válce se zobrazením rozložení 

jednotlivých drátků. Toto axonometricky 

zobrazené těleso lze „řezat“ ve všech 3 osách (x, 

y a z) a je možné v tomto tělese najít „anomálie“ 

v tělese válce (Obr. 13). 

 

Následně byla odzkoušena drátkobetonová 

kalibrační krychle (rozměr 150 x 150 x 150 

mm). Větší rozměry krychle však způsobily, že 

se snížila rozeznatelnost drátků uvnitř krychle a 

vnitřek krychle proto nešel jednoznačně 

vyhodnotit. Bylo proto využito nabídky firmy 

GE, která vystavovala v rámci BVV obdobný 

tomograf, avšak s vyšším výkonem. Napětí na 

rentgence se dalo nastavit až na 300 kV.  

Při tomto napětí bylo možné s úspěchem 

prozářit a počítačově zpracovat i kalibrační kostku (Obr. 14). Počítačový tomograf se tak stal 

významným pomocníkem při zjišťování mikrostruktury stavebních materiálů. 

 

5.  ZÁVĚR 

Předpisy, které umožňují využívat ionizující záření jak v průmyslu, tak v energetice se celosvětově rok  

od roku zpřísňují. Promítají se do nich jednak racionální výsledky výzkumu z oblasti ochrany obyvatel 

proti účinkům ionizujícího záření, ale též iracionální obavy části obyvatelstva před možnými následky 

radiačních katastrof.  Pro ionizující záření platí v plné míře přísloví, že je „dobrým služebníkem, ale 

zlým pánem“. Je proto na pracovnících defektoskopických pracovišť, zabývajících se diagnostikou 

stavebních konstrukcí, aby využívali pozitivních vlastností ionizujícího záření a s respektem se 

chránili před jeho, negativními účinky.  

Radiografická metoda kontroly stavebních konstrukcí, doplněná ostatními nedestruktivními metodami 

(např. kontrolou magnetickým indikátorem výztuže), umožňuje rychle a přesně stanovit rozložení 

výztuže v kontrolovaných kritických průřezech železobetonových konstrukcí. Je proto dobrým 

pomocníkem při posuzování stavu a zachovalosti železobetonových konstrukcí a měla by v praxi 

nacházet stále větší uplatnění. 

 

   

půdorys čelní pohled boční pohled 

Obr. 13 Jednotlivé CT snímky vzorku s vyobrazením shluků. 

 
Obr. 14 Axonometrické zobrazení separovaných 

drátků z kalibračního vzorku kostky. 
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ABSTRAKT 

 Cieľom práce bolo optimalizovať metódu destilácie pre separáciu 
79

Se. Na sledovanie výťažku 

selénu sa pridával stopovací rádionuklid 
75

Se a na detekciu bol použitý HPGe detektor. Sledovali sa 

podmienky pre účinnú destiláciu selénu v prostredí HCl s rôznou koncentráciou, vplyv objemu  

18,31 mol·dm
-3

 HBr a množstvo odoberaného destilátu. Najvyššie výťažky 
75

Se (90,6 - 91,5) % sa 

pohybovali v prostredí (4 - 6,5) mol·dm
-3

 HCl spolu s HBr s objemom (3 - 7) cm
3
. Maximálne 

výťažky (86 – 91) % pri destilácii 50 cm
3
 roztoku sa dosiahli pri odoberanom destiláte s objemom  

35 cm
3
. V súčasnosti sa optimalizuje množstvo nosiča Se

4+
 a následne bude separačný postup  

pre stanovenie 
79

Se aplikovaný na reálne vzorky rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich z jadrových 

elektrární na území SR.  

ÚVOD  

Na Slovensku na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR je uzákonená povinnosť 

deklarovať 19 kritických rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch, medzi ktoré patrí aj 
79

Se. 

Stanovenie týchto rádionuklidov je náročné z technologického ale aj z ekonomického hľadiska, a preto 

je dôležité neustále vyvíjanie nových  metód [1]. 

V prírode je selén zložený zo zmesi stabilných izotopov 
74

Se (0,89 %), 
76

Se (9,36 %),  
77

Se (7,63 %), 
78

Se (23,78 %), 
80

Se (49,61 %),  
82

Se (8,73 %) [2]. Selén má 26 rádioizotopov, 

v niektorých literatúrach je uvádzaných až 39 rádioizotopov [3,4]. Najvýznamnejšie z nich sú 
75

Se  

a 
79

Se. Rádioizotop 
75

Se má dobu polpremeny 120 dní, je produktom neutrónovej aktivácie stabilného 
74

Se a je používaný ako stopovací rádionuklid aj pre biomedicínske účely [4]. Rádioizotop 
79

Se vzniká 

neutrónovou aktiváciou 
78

Se a tiež ožiarením jadrového paliva v jadrovom reaktore pomocou štiepenia 
235

U v aktívnej zóne reaktora. 
79

Se je ß
-
 žiarič s maximálnou hodnotou beta energie Emax=150,9 keV 

a premieňa sa na 
79

Br [5]. Doba polpremeny selénu nie je jednoznačná, v niektorých odborných 

literatúrach sa doba polpremeny uvádza ako T1/2 = 6,5·10
4
 r, v iných T1/2 = 1,13·10

6
 r, T1/2 = 295 000 r 

alebo T1/2 = 3,7·10
5
 r [6,7,4]. Práve prehodnotením doby polpremeny tohto rádionuklidu sa zvýšila 

pravdepodobnosť možnosti preniknutia selénu z jadrových elektrární a aj z úložísk jadrového odpadu  

do podzemných vôd a tiež tým aj jeho následná migrácia v pôde.  

Akumulácia selénu závisí hlavne od environmentálnej matrice, klimatických faktorov a od pH 

prostredia [8]. V kyslých a neutrálnych pôdach sa selén nachádza vo forme selenidov a seleničitanov, 

pričom dochádza k silnej sorpcii prevažnej časti seleničitanov na oxidy a hydrooxidy železa za tvorby 

zlúčenín typu Fe(OH)SeO
3
. Selén sa takto stáva pre rastliny neprístupným. V zásaditých pôdach sa 

selén vyskytuje vo väčšom množstve vo forme selénanov, ktoré sú pre rastliny dostupnejšie [9].  

Vedecký názor na funkciu a vplyv selénu na ľudský organizmus sa v priebehu posledných 

desaťročí výrazné menil a vyvíjal. Z pôvodného hodnotenia selénu ako silno toxickej látky sa  

v súčasnosti zaraďuje k prvkom esenciálnym s relatívne veľmi malým rozpätím medzi priaznivými  

a toxickými účinkami. Deficit selénu v organizme zvyšuje riziko kardiovaskulárnych a nádorových 

ochorení, avšak vyšší príjem selénu u človeka je príčinou vážnych selenotoxikóz [10].  

Na separáciu selénu sa používa viacero metód ako destilácia, extrakčná chromatografia 

s využitím aniónvýmenných sorbentov, extrakcia rozpúšťadlom, zrážanie a papierová chromatografia 

[11].  
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Pri destilácii sa selén separuje zo zmesi kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny bromovodíkovej, 

pričom koncentrácia kyselín má byť vyššia ako 6 mol·dm
-3

 a destilácia prebieha pri teplote vyššej ako 

je 200 °C. Fogg a Wilkinson sa venovali štúdiu destilácie selénu a zistili, že selén sa najlepšie separuje 

z prostredia zmesi kyselín HBr/Br2/H2SO4 [11]. Lehto a Hou skúmali destiláciu selénu z odpadov 

a environmentálnych vzoriek. Do vzoriek pridávali nosič selénu vo forme Na2SeO3. Vzorky digerovali 

v zmesi kyselín HNO3 a H2SO4. Roztok prefiltrovali a filtrát vysušili skoro do sucha. Po pridaní 

H2SO4 a zmesi HBr-HCl, sa selén destiluje vo forme SeBr4 pri teplote 230 °C. Destilovaný SeBr4 je 

zachytávaný do roztoku HCl. Plyn SO2 prebubláva roztok na redukciu selénu na elementárny selén, 

ktorý je následne vyzrážaný a scentrifugovaný. Selén je rozpustený v HNO3. Po pridaní 9 mol·dm
-3

 

H2SO4 a 1,5 mol·dm
-3

 HCl, selén vytvára komplex SeCl4, ktorý sa extrahuje nitrobenzénom. SeCl4 je 

v organickej fáze reextrahovaný s H2O, komplex sa rozloží na vodou rozpustný SeO3
2-

. Po pridaní HCl 

a prebublávaní roztoku s SO2 sa roztok scentrifuguje, vyzráža a gravimetricky sa zistí výťažok selénu. 

Selén sa rozpustí pridaním HNO3, zriedi sa s vodou a zmieša so scintilačným koktailom. 
79

Se sa meria 

pomocou kvapalinového scintilátora [4].    

Metóda extrakčnej chromatografie sa stala jednou z najpoužívanejších separačných metód  

a postupne nahrádza kvapalinovú extrakciu využívajúcu často nebezpečné činidlá. Na separáciu 

rádionuklidov boli vyvinuté chromatografické živice obsahujúce organické činidlá a polymérne 

zlúčeniny ukotvené na inertnom nosiči. Jedným z nich je aj TEVA Resin, ktorý sa používa  

na separáciu prevažne štvormocných aktinoidov.  

Pre stanovenie nízkych koncentrácií selénu sú známe viaceré metódy ako spektrometrické 

(AAS, ETA-AAS, HG-AAS, fluorescenčná spektrometria, ICP-MS), elektrochemické (pulzná 

polarografia, katodická rozpúšťacia voltampérometria), rádiochemické (neutrónová aktivačná analýza, 

rádionuklidová röntgenofluorescenčná analýza) a chromatografické (plynová a kvapalinová 

chromatografia) [12]. 

Predložená práca sa venuje optimalizácii metódy destilácie v prostredí HCl a HBr  

pre  stanovenie 
79

Se v reálnych vzorkách rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární v Slovenskej 

republike. 

METODIKA PRÁCE 

 Výber vhodného separačného postupu závisí od mnohých parametrov určujúcich separačnú 

schému. Prvotným cieľom práce bolo vyvinutie novej metódy na separáciu 
79

Se najprv pomocou 

extrakčno chromatografického sorbentu TEVA Resin od firmy Eichrom Industries, Inc. Selén sa 

vyskytuje prevažne v oxidačnom stave Se
4+

, v prostredí HCl vytvára komplex SeCl4, z toho dôvodu 

bol sorbent TEVA Resin vybraný pre testovanie možnosti separácie selénu. Doteraz ešte neboli 

publikované vedecké práce využívajúce na separáciu 
79

Se práve tento typ sorbentu.  

Nová separačná metóda stanovenia 
79

Se sa najprv optimalizovala na modelových vzorkách.  

Na sledovanie výťažku jednotlivých separačných krokov sa pridával stopovací rádionuklid 
75

Se 

s dobou polpremeny 119,78 dňa. 
75

Se je na rozdiel od 
79

Se gama žiarič s maximálnou energiou  

Eγ = 279,5 keV. Na detekciu 
75

Se bol použitý HPGe detektor (EG&G ORTEC GEM 20190P). Ako 

prvé sa testovalo vhodné prostredie pre účinnú adsorpciu selénu na sorbente TEVA Resin.  

Na separáciu selénu sa použilo 0,3 g sorbentu TEVA Resin, ktorý bol  kondiciovaný  

s 10 cm
3
 9 mol·dm

-3 
HCl. V prvej fáze optimalizačného procesu sa sledoval vplyv koncentrácie Cl

-
 

iónov na adsorpciu Se
4+

 na sorbente TEVA Resin. Po vyhodnotení však výsledky neboli 

aplikovateľné, nakoľko sa selén na danom sorbente nezachytával. Keďže stopovací rádionuklid 
75

Se 

bol vo forme Na2SeO3 v NaOH a nie v roztoku HCl, boli realizované pokusy na prekonvertovanie 

prostredia na Cl
-
. Zistilo sa, že po odparení selénu a následnom pridaní HCl 

75
Se difunduje a tento 

postup teda nie je možné aplikovať. 

Po realizovaní metodiky separácie Se
4+

 na sorbente TEVA Resin na modelových vzorkách, 

a po komplikáciách, ktoré sprevádzali celé testovanie sa ukázala táto metóda ako nevhodná  

na separáciu selénu a prešlo sa k  metóde separácie selénu pomocou destilácie.   

Optimalizácia separačného postupu 
79

Se pomocou destilácie  

Destilácia je jedným z najjednoduchších a najstarších spôsobov separácie kvapalných sústav. 

Použitá destilačná aparatúra bola pomerne jednoduchá, skladala sa z destilačnej banky o objeme  
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250 cm
3
, Liebigovho chladiča, zbernej nádoby (centrifugačná skúmavka 50 cm

3
) a z elektrického 

hniezda (Obr. 1).   
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     Vzorka

Elektrické hniezdo Zberná nádoba
 

 

Obr.1 Použitá destilačná aparatúra. 

Testovanie prostredia pre účinnú destiláciu selénu 

a) Vplyv množstva destilátu na účinnú destiláciu selénu 

Ako prvé sa sledoval vplyv množstva odoberaného destilátu na analýzu selénu. Modelová vzorka 

sa skladala z 6,5 mol·dm
-3

 HCl s 0,5 mg 
75

Se a 5 cm
3
 18,31 mol·dm

-3
 HBr, pričom sa zachytávalo  

20 cm
3
 destilátu. Každá destilácia trvala približne 20 min. Výťažky selénu pri objeme destilátu 20 cm

3
 

sa pohybovali v rozsahu (71 – 86) %. Z dôvodu nižších výťažkov sa pri rovnakých modelových 

vzorkách zachytávalo vyššie množstvo destilátu 35 cm
3
. Destilácie trvali cca 40 min. Zvýšením 

objemu destilátu o 15 cm
3
 sa zvýšili aj výťažky selénu o (5 – 15) %. Testovala sa aj destilácia celého 

objemu, avšak výťažky boli rovnaké ako v prípade odoberaného destilátu s objemom 35 cm
3
. 

Závislosť výťažkov selénu od množstva odobraného selénu je uvedená v Tab.1.  

Tab.1 Vplyv množstva odobraného destilátu na destiláciu selénu. 

Vzorky 

 

V (destilát) 

[cm
3
] 

R 

[%] 

5 cm
3
 HBr na 50 cm

3
 vzorky 20 (71 - 86) % 

5 cm
3
 HBr na 50 cm

3
 vzorky 35 (86 - 91) % 

5 cm
3
 HBr na 50 cm

3
 vzorky 50 90 % 

 

b) Vplyv koncentrácie HCl na destiláciu selénu 

Modelová vzorka bola zložená zo zmesi 50 cm
3
 HCl o rôznej koncentrácii, 0,5 mg 

75
Se  

a 7 cm
3
 18,31 mol·dm

-3
 HBr. Následne sa destilačná banka umiestnila do elektrického hniezda, kde sa 

zohrievala na teplotu 300 °C. Destilát o objeme 35 cm
3
 sa zachytával do zbernej nádoby, 

centrifugačnej skúmavky. Po predestilovaní vzorky sa výťažok selénu v skúmavke stanovil pomocou 

gama spektrometrického merania pri Eγ = 136 keV a Eγ = 264,8 keV. Najvyššie výťažky 
75

Se sa 

pohybovali v prostredí (4 - 6,5) mol·dm
-3

 HCl. Na ďalšie experimenty sa používala HCl o koncentrácii  

6,5 mol·dm
-3

. Pri koncentrácii HCl vyššej ako 7 mol·dm
-3

 výťažky destilácie selénu klesali. Dané 

výsledky sú uvedené na Obr. 2.   
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Obr. 2 Závislosť výťažkov selénu od koncentrácie HCl. 

 

c) Vplyv objemu  HBr na destiláciu selénu 

V ďalšom kroku sa sledoval vplyv objemu 18,31 mol·dm
-3

 HBr na účinnú destiláciu selénu  

v testovanom rozsahu (0,5 - 10) cm
3
 v 50 cm

3
 6,5 mol·dm

-3
 HCl s 0,5 mg 

75
Se. Pri destilácii  

bez pridania HBr nedochádzalo k  destilácii selénu. Destilát o objeme 35 cm
3
 sa zachytával do zbernej 

nádoby a po predestilovaní vzorky sa výťažok selénu meral na HPGe gama spektrometri. Pri zmene 

objemu 18,31 mol·dm
-3

 HBr sa vyskytli rozdiely vo výťažkoch destilácie. Už pri použití 0,5 cm
3
  

18,31 mol·dm
-3

 HBr sa dosiahli výťažky 68 %, najvyššie však boli pri použití 7 cm
3
 18,31 mol·dm

-3
 

HBr - 92 %. Závislosti vplyvu objemu 18,31 mol·dm
-3

 HBr na destiláciu selénu sú uvedené na Obr.3.   

 
Obr. 3 Závislosť výťažkov selénu od zmeny objemu 18,31 mol·dm

-3
 HBr. 

ZÁVER 

Cieľom práce bolo optimalizovanie metódy destilácie pre separáciu 
79

Se, pričom sa testovalo 

vhodné prostredie HCl, vplyv objemu HBr a množstvo odoberaného destilátu. Selén sa vyskytuje 

prevažne v oxidačnom stave Se
4+

 a v prostredí HCl vytvára komplex SeCl4, bola medzi prvými 

metódami skúmaná separácia 
79

Se pomocou extrakčno chromatografického sorbentu TEVA Resin  

od firmy Eichrom Industries, Inc, ktorá sa ukázala ako nevhodná pre separáciu selénu.  
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Zistilo sa, že pri destilácii 50 cm
3
 modelovej vzorky (6,5 mol·dm

-3
 HCl + 5 cm

3
  

18,31 mol·dm
-3

 HBr) je potrebné odoberať cca 35 cm
3
 destilátu. Odoberanie väčšieho množstva 

nemalo vplyv na výťažky destilácie. Ako vhodné prostredie sa zvolilo prostredie (4 - 6,5) mol·dm
-3

 

HCl. Destilácia selénu neprebieha bez prídavku HBr, (vznik SeBr4). V ďalšom kroku sa sledoval 

vplyv objemu 18,31 mol·dm
-3

 HBr v rozsahu (0,5 - 10) cm
3
 na 50 cm

3
 vzorky. Najvyššie výťažky sa 

dosiahli pri použití 7 cm
3
 18,31 mol·dm

-3
 HBr, a to 92 %.  

Po zvolení vhodných podmienok na účinnú destiláciu selénu - 6,5 mol·dm
-3

 HCl,  

7 cm
3
 18,31 mol·dm

-3
 HBr, a množstvo odoberaného destilátu o objeme 35 cm

3
, bude testované 

množstvo nosiča Se
4+

 a následne bude metóda aplikovaná pre stanovenie 
79

Se v reálnych vzorkách 

rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich z jadrových elektrární na území SR.  
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Wolffov prešmyk cyklických 2-diazo-1,3-diketónov v hmotnostnej 

spektrometrii s elektrónovým úderom – ovládanie ich 

molekulárnej fragmentácie pomocou nízkoenergetických 
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ABSTRACT 

 The electron-impact-induced fragmentations (the mass spectra, 17 – 70 eV) of cyclic 2-diazo-1,3-

diketones were studied. As the suitable compounds were selected the following cyclic 2-diazo-1,3-

diketones: 2-diazo-1,3-cyclohexanedione, Ia; 2-diazo-4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, Ib; 2-

diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, Ic; 2-diazo-4,6-dioxa-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 

Id; and 2-diazo-5-phenyl-1,3-cyclohexanedione, Ie). 

The mass spectra were measured with Varian MAT 111 instrument with direct introduction  

of samples, with a source temperature of 120°C, energy of ionising electrons was in the range  

(17 – 70) eV. 

The elimination of the diazo group is the typical reaction of the fragmentation of the cyclic diazo-

1,3-diketones after ionization of molecules by electron impact. All our studied cyclic diazo-1,3-

diketones have a molecular ion with a relative intensity from 0.7 to 86.4%. Typical ions are [M]
+

,  

[M-N2]
+

, [M-N2-CO]
 +

, [M-N2-CO-CH2]
 +

, [M-N2-CO-CH3]
 +

. For all treatment cyclic diazo-1,3-

diketones have been registered 3D mass spectra, for each cyclic diazo-1,3-diketone was proposed 

fragmentation scheme, including the general fragmentation scheme. The Wolff rearrangement is 

observed in all studied cyclic diazo-1,3-diketones after cleavage of nitrogen molecules. The energy 

 of ionizing electrons ~ 20 eV in the case of compounds Ib, Id – Ie dominating ions are fragments  

of the [M-N2]
 +

, in the compound Ia at 18 and 20 eV is dominant fragment [M-N2-CO-C2H2-H]
 +

  

and for the Ic at 30 eV becomes a dominant fragment [M-N2-CH3]
+

 (m/z = 123) but at (25 – 18) eV 

the most intensive ion is [M-N2]
+

 (m/z = 138). 

INTRODUCTION 

 Diazo groups refer to a type of organic compound called diazo compound that has two linked 

nitrogen atoms (azo group) as a terminal functional group. The general formula is R2C=N2.  

The simplest example of a diazo compound is diazomethane. The electronic structure of diazo 

compounds involves a positive charge on the central nitrogen and negative charge distributed between 

the terminal nitrogen and the carbon. Most of alkyldiazo compounds are explosive. Four resonance 

structures of alkyldiazo compounds can be drawn: 
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*
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It is commonly believed that the first diazo compound of aliphatic series was synthesized by German 

chemist Theodor Curtius in 1988 [1]. Aromatic diazo compounds are more stable [2]. Diazo 

compounds are light sensitive, they are widely used in synthetic chemistry [3–10] and photochemistry 

[11, 12] as well as in polygraphy, UV lithography [13] and reprography. The Wolff rearrangement  

of α-diazo carbonyl compounds is typical reaction induced thermally, photochemically or catalytically, 

affords ketenes [14, 15]. Julian et al. proposed [16] potential carbene scrambling via oxirene (not 

observed). Electron beam processing systems are also foreseen in future, e.g. in lithography, 

microelectronics, nanotechnology etc. [17]. It can be assumed that diazo compounds will be applied 

also in electron lithography [18]. At the present time the methods of electron lithography are intensive 

developed [19]. 

Electron ionization (EI, formerly known as electron impact) is an ionization method in which 

energetic electrons interact with atoms or molecules in vacuum to produce ions. This technique is 

widely used in mass spectrometry (MS), particularly for gases and volatile organic compounds. EI is 

widely used for study of processes of molecular fragmentation in electron beam radiolysis  

of compounds in gaseous phase [20, 21]. 

Mass spectrometry of diazo compound was also studied [22]. It is notified that electron induced 

Wolff rearrangement of α-diazo carbonyl compounds but the Wolff rearrangement does not proceed  

in some α-diazo carbonyl compounds [23, 24]. 

 For the study of radiolytic processes with electron-impact mass spectrometry is suitable, most 

of all when processes run in gaseous phase under vacuum. It is known that fragmentation, intensity 

and contribution of fragment ions strongly depend on the energy of ionizing electrons [25]. Also, 

using of pulse radiolysis is suitable technique for the study of photolysis and radiolysis of substituted 

diazomethanes [26]. 

EXPERIMENTAL PART 

 In our work we attempted to study fragmentation of 2-diazo-1,3-diketones at ionization using 

electron impact with low energy of electrons from 17 to 70 eV in gaseous phase at ~(10
-2

 – 10
-3

) Pa. 

 The electron-impact-induced fragmentations (the mass spectra, 17 – 70 eV) of cyclic 2-diazo-1,3-

diketones were studied. As the suitable compounds were selected the following cyclic 2-diazo-1,3-

diketones: 2-diazo-1,3-cyclohexanedione, Ia; 2-diazo-4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, Ib; 2-

diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, Ic; 2-diazo-4,6-dioxa-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 

Id; and 2-diazo-5-phenyl-1,3-cyclohexanedione, Ie). The applied 2-diazo-1,3-diketones were 

synthesised by conventional methods [4]. 

     
Ia Ib Ic Id Ie 

 The mass spectra were measured with Varian MAT 111 instrument with direct introduction  

of samples, with a source temperature of 120°C, energy of ionising electrons was in the range 

17 – 70 eV with the current 150 A and sample reservoir at a laboratory temperature.  

RESULTS AND DISCUSSION 

 Obtained mass spectra of Ia – Ie in the range 17 – 70 eV are presented as 3D graphs on Fig.  

1 – 5 and their electron-impact mass spectra at 70 eV are presented on Fig. 6 – 10.  
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Fig. 1 The 3-dimensional mass spectrum of the 2-diazo-1,3-cyclohexanedione (Ia). 

 

Fig. 2 The 3-dimensional mass spectrum of the 2-diazo-4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione (Ib). 
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Fig. 3 The 3-dimensional mass spectrum of the 2-diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione (Ic). 

 

Fig. 4 The 3-dimensional mass spectrum of the 2-diazo-4,6-dioxa-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 

(Id). 
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Fig. 5 The 3-dimensional mass spectrum of the 2-diazo-5-phenyl-1,3-cyclohexanedione (Ie). 

 

Fig. 6 The electron impact mass spectrum of the 2-diazo-1,3-cyclohexanedione (Ia), 70 eV. 
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Fig. 7 The electron impact mass spectrum of the 2-diazo-4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione (Ib), 70 

eV. 

 

Fig. 8 The electron impact mass spectrum of the 2-diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione (Ic), 70 

eV. 
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Fig. 9 The electron impact mass spectrum of the 2-diazo-4,6-dioxa-5,5-dimethyl-1,3-

cyclohexanedione (Id), 70 eV. 

 

Fig. 10 The electron impact mass spectrum of the 2-diazo-5-phenyl-1,3-cyclohexanedione (Ie), 70 eV. 

 Dependencies of abundance of molecular ions as well as of significant ionic fragments are 

presented in the Tab. 1. 
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Tab. 1 The percent from total ionic current (numerator) and relative abundance (%, denominator)  

of molecular ions and ionic fragments of cyclic diazo-1,3-diketones at 70 eV and at 20 eV. 

 

No. eV [M]
+.

 [M-N2]
+.

 [M-N2-CO]
+.

 [M-N2-CO-CH2]
+
 [M-N2-CO-CH3]

+
 

Ia 70 10.98/86.4 3.9/30.8 0.99/7.8 1.7/13.4 - 

 20 15.75/37 11.02/26 2.36/5.6 - - 

Ib 70 5.94/29.1 2.71/13.3 0.89/4.4 0.78/3.8 12.24/60 

 20 2.67/13.5 8.53/43.2 1.6/8.1 1.53/6.8 19.73/100 

Ic 70 2.18/13.4 3.9/24 0.94/5.8 1.4/8.6 2.6/16 

 20 6.82/42.1 14.79/91.2 2.96/18.3 - 14.79/91.2 

Id 70 2.58/5.1 0.28/0.5 1.2/0.6 - - 

 20 3.85/8.4 9.78/21.4 0.14/0.3 - - 

Ie 70 0.21/0.7 3.07/31 1.45/5 0.37/1.3 - 

 20 2.48/10.6 23.36/100 10.36/44.4 2.34/10 - 

 

 The elimination of the diazo group is the typical reaction of the fragmentation of the cyclic diazo-

1,3-diketones after ionization of molecules by electron impact [22]. We also observed the elimination 

of diazo group after electron impact in our previous study of mass spectrometry of diazodiarymethanes 

as well as dependence of fragmentation on energy of ionizing electrons [27]. All our studied cyclic 

diazo-1,3-diketones have a molecular ion with a relative intensity from 0.7 to 86.4%. Typical ions are 

[M]
+

, [M-N2]
+

, [M-N2-CO]
 +

, [M-N2-CO-CH2]
 +

, [M-N2-CO-CH3]
 +

. For all treatment cyclic diazo-

1,3-diketones have been registered 3D mass spectra, for each cyclic diazo-1,3-diketone was proposed 

fragmentation scheme, including the general fragmentation scheme, in all studied cyclic diazo-1,3-

diketones after cleavage of nitrogen molecules Wolff rearrangement is observed. At the energy  

of ionizing electrons ~ 20 eV in the case of compounds Ib, Id – Ie are dominating ions the fragments 

of the [M-N2]
 +

, in the compound Ia at 18 eV and 20 eV is dominant fragment [M-N2-CO-C2H2-H]
 +

 

and for the Ic at 30 eV becomes a dominant fragment [M-N2-CH3]
+

 (m/z = 123) but at (25 – 18) eV 

the most intense ion is [M-N2]
+

 (m/z = 138). Preliminary results were presented in our previous works 

[28–30]. For all investigated cyclic diazo-1,3-diketones were proposed the fragmentation schemes 

(Sch. I – V). 

 

Sch. I The proposed fragmentation scheme for the 2-diazo-1,3-cyclohexanedione (Ia). 
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Sch. II The proposed fragmentation scheme for the 2-diazo-4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione (Ib). 

 

Sch. III The proposed fragmentation scheme for the 2-diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione (Ic). 



XVII. Štiavnické dni 2016 – Zborník príspevkov  

4. – 6. október 2016   

31 

 

 

Sch. IV The proposed fragmentation scheme for the 2-diazo-4,6-dioxa-5,5-dimethyl-1,3-

cyclohexanedione (Id). 

 
Sch. V The proposed fragmentation scheme for the 2-diazo-5-phenyl-1,3-cyclohexanedione (Ie). 
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 These fragmentation schemes of the cyclic diazo-1,3-diketones under electron impact are very 

similar and therefore we propose the general fragmentation Sch. VI. 

 
Sch. VI The proposed general fragmentation scheme for the substituted  

cyclic diazo-1,3-diketones (Ia – Ic). 

 In all studied cyclic diazo-1,3-diketones after cleavage of nitrogen molecules was observed  

the electron impact induced Wolff rearrangement : 

 
Sch. VII The proposed scheme for electron impact induced Wolff rearrangement of  

cyclic diazo-1,3-diketones. 

 We assumed that Wolff rearrangement of cyclic diazo-1,3-diketones include formation of oxirane 

cation-anion which is transformed into -keto-ketene with following elimination of carbon monoxide 

molecule. Only in diazo diketone Id we didn´t observe the elimination of carbon monoxide from 

 the -keto-ketene with m/z = 142 (formation of cation-radical with m/z = 114). Instead the elimination 

of carbon monoxide proceeds elimination of carbon dioxide – it is observed formation of the cation-

radical with m/z = 98. In fragmentation of molecular ion Id we also observed the elimination  

of oxygen atom (formation of ion with m/z = 154 during which time the diazo group was not 

eliminated). 

CONCLUSION 

The elimination of the diazo group is the typical reaction of the fragmentation of the cyclic diazo-1,3-

diketones after ionization of molecules by electron impact. All our studied cyclic diazo-1,3-diketones 

at energy of electrons 70 eV have a molecular ion with a relative intensity from 0.7 to 86.4%. Typical 

fragmentation ions are [M]
+

, [M-N2]
+

, [M-N2-CO]
 +

, [M-N2-CO-CH2]
 +

, [M-N2-CO-CH3]
 +

. For all 

studied cyclic diazo-1,3-diketones have been registered 3D mass spectra, for each cyclic diazo-1,3-

diketone was proposed fragmentation scheme, including the general fragmentation scheme. In all 

studied cyclic diazo-1,3-diketones after cleavage of nitrogen molecules was observed the Wolff 

rearrangement. At the energy of ionizing electrons ~ 20 eV in the case of compounds Ib, Id - Ie are 

dominating ions the fragments of the [M-N2]
 +

, in the compound Ia at 18 and 20 eV is dominant 

fragment [M-N2-CO-C2H2-H]
 +

 and for the Ic at 30 eV becomes a dominant fragment [M-N2-CH3]
+

 

(m/z = 123) but at (25 – 18) eV the most intensive ion is [M-N2]
+

 (m/z = 138). We concluded that 

controlling of molecular fragmentation of cyclic diazo-1,3-diketones can be realised by electron 

ionization using low energy electrons about 18 eV. By varying the energy of ionizing electrons can be 

varied relative abundance of ions in the spectrum. 
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ABSTRAKT 

 V práci bol pripravený vhodnou modifikáciou biosorbent z drevokazných nelupenatých 

a chorošovitých húb s cieľom využiť biosorbent pre separáciu 
137

Cs. Príprava povrchovo 

modifikovaného sorbentu sa realizovala v otvorenom systéme a bola modifikovaná za pomoci chloridu 

železitého, síranu meďnatého a hexakyanoželeznatanu draselného. Modifikovaný biosorbent bol 

následne použitý na charakterizáciu sorpčných vlastností pre separáciu 
137

Cs z vodných roztokov. 

V práci bola testovaná kinetika sorpcie cézia. Vplyv koncentrácie roztokov kyseliny dusičnej 

a kyseliny chlorovodíkovej, a aj vplyv pH na sorpciu cézia. Ďalším dôležitým faktorom, ktoré môžu 

ovlyvňovať rádiochemické separácie a  sorpciu rádionuklidov je vplyv konkurenčných iónov. 

V danom experimente bol sledovaný vlpyv dvoch katiónov (K
+
, Na

+
). Pri výbere vhodného prostredia 

separácie je dôležité zohladniť aj celkovú koncentráciu náboja v roztoku. Vplyv iónovej sily bol 

sledovaný pomocou roztoku dusičnanu sodného o rôznej koncentrácii. Na záver bola metóda 

aplikovaná pre zakoncentrovania 
137

Cs na reálnej vzorke vody zo studne v obci Závod. 

ÚVOD  

Jednou zo sľubných oblastí takzvanej „zelenej chémie“ je vývoj procesov s využitím 

obnoviteľných surovín. Veľké množstvo biologického materiálu dostáva stále rastúcu pozornosť 

vzhľadom na ich nízku cenu a k faktu, že je ich k dispozícii veľké množstvo. Prírodné biopolyméry 

rastlín a húb majú rad cenných vlastností, vďaka ktorým sú zaujímavé v mnohých priemyselných 

odvetviach. Zvlášť zaujímavá je možnosť využitia obnoviteľných surovín pri výrobe materiálov 

a výrobkov určených na zlepšenie ekológie životného prostredia a riešenie problémov týkajúcich sa 

umelého znečistenia vôd rôznymi toxickými kovmi vrátane rádionuklidov. Biosorbent na rozdiel  

od ionovýmenných živíc obsahujú rad funkčných skupín (kyboxylové, karbonylové amino, amini, 

sulfátové, tioéterové, hydroxylové, fosfátové, fenolové...). Biosorbenty sú lacnejšia a účinnejšia 

alternatíva na odstránenie kovových elementov a najmä ťažkých kovov z vodných roztokov. Je 

potrebný neustály vývoj, výskum, spracovanie a úprava nových biosorbentov  s cieľom zlepšiť ich 

sorpčnú schopnosť s potenciálom aplikácie do budúcnosti [1,2]. Nové biologické metódy ponúkajú 

nové možnosti efektívnej eliminácie a selektívneho odstraňovania kontaminantov, pričom 

nepredstavujú hrozbu pre životné prostredie. Vlastnosti pripraveného sorbentu sa sledovali  

na modelových roztokoch s prítomnosťou 
137

Cs, testovala sa vhodnosť prostredia, vplyv 

konkurenčných  katiónov a stabilného nosiča Cs
+
. Stanovenie výťažkov sorbcie sa sa uskutočnilo 

meraním 
137

Cs pomocou  gama spektrometrie.   

MATERIÁL A METÓDY  

Biosorbenty na báze mycelí húb vykazujú špecifické vlastnosti, ktoré sa môžu odvodiť  

od chemických štruktúr ,,stavebných jednotiek mycelí a od ich pevnosti. V tomto zmysle sa môžu 

vlastnosti výsledného sorbentu modifikovať. Celkový charakter sorpčných vlastností závisí  

od funkčných skupín biosorbentu po vhodnej modifikácii. Selektivita biosorbentu ako celku je daná 

zložkami ako sú proteíny a polysacharidy, ovplyvňujú mechanické i retenčné vlastnosti [3]. Cieľom 

práce bolo pripraviť kompozitný biosorbent obsahujúci zlúčeniny prechodných kovov na pórovitom 

nosiči. Ako biosorbent bola použitá drevokazná huba, ktorá sa odobrala z lesa na západnom 

Slovensku. Prvá chemická modifikácia vysušenej a na elektrickom mlynčeku rozomletej huby sa 
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uskutočnila pomocou zmesi roztoku chloridu železitého a síranu meďnatého. Po vysušený pri izbovej 

teplote sa uskutočnila druhá modifikácia pomocou roztoku hexakyanoželeznatanu draselného. Zmes 

bola v kontakte po dobu dvoch dní. Výsledný produkt bol prefiltrovany a vysušený pri teplote  40 °C 

po dobu 24 hodín [4] – Obr. 1. Pred testovaním bol impregnovaný biosorbent preosiaty, na separáciu 

sa použil sorbent s veľkosťou 0,5 mm. Takto pripravený modifikovaný biosorbent bol následne 

použitý na charakterizáciu sorpčných vlastností pre separáciu 
137

Cs. 

  
Obr. 1 Drevokazná huba a výsledný biosorbent úprava. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Po impregnácii drevokaznej huby sa sledovala v dynamických podmienkach časová závislosť 

sorpcie 
137

Cs. Odobralo sa 0,05 g modifikovaného biosorbentu do centrifugačnej skúmavky, následne 

sa pridalo 10 cm
3
 destilovanej vody a 200 µl 

137
Cs. Sledovala sa časová závislosť adsorpcie 

137
Cs. 

Gama spektrometrickým meraním roztoku odobratého po dobe kontaktu s biosorbentom sa zistilo, že 

k sorpcii dochádza pomerne rýchlo, už v prvých minútach kontaktu (Obr. 2).  

 

  
 

Obr. 2 Percento soprcie
137

Cs na sorbente v závislosti od doby kontaktovania. 

 V ďalšej časti práce sa testovalo vhodné prostredie pre adsorpciu 
137

Cs. Na testovanie 

sa použilo 0,3 g biosorbentu. Ako prvé sa testovalo prostredie deionizovanej vody, pričom pH 

sa menilo v širokom rozsahu od (0 - 10), na sledovanie účinnosti sorpcie sa pridal 
137

Cs  

a 1 mg stabilného nosiča Cs
+
. pH sa upravilo pomocou 1 mol·dm

-3
 HCl v kyslej oblasti  

a s 1 mol·dm
-3

 NaOH v zásaditej oblasti. Po nanesení pripravenej vzorky s vhodným pH sa 

zachytila pretečená frakcia a následne sa merala na gama spektrometri (HPGe detektore). 

Zistilo sa, že pripravený biosorbent má vysokú sorpčnú schopnosť pre testovaný rádionuklid  

v celom rozsahu pH (Obr. 3). Preto sa testovala možnosť použitia v kyslých roztokoch (HCl 

a HNO3). Pri použití modelovej vzorky s koncentráciou HNO3 vyššou ako 4 mol·dm
-3

 

dochádzalo k poklesu sorpcie cézia na 71 %, a v prípade HCl až pri koncentrácii vyššej ako  
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6 mol·dm
-3

. V ďalšej časti práce sa sledovala závislosť iónovej sily (použil sa roztok NaNO3 

s rôznou koncentráciou) v širokom rozsahu pH na sorpciu 
137

Cs. Iónová sila predstavuje 

množstvo všetkých nabitých častíc nachádzajúcich sa v roztoku. Výsledky sú uvedené  

na Obr. 3, % sorpcie cézia predstavuje 100 % v širokom rozsahu pH a vysokej iónovej sile 

roztoku. K čiastočnej desorpcii dochádzalo až pri použití kyseliny dusičnej s koncentráciou 

vyššou ako 4 mol·dm
-3

.  

 
Obr. 3 Percento soprcie 

137
Cs na sorbente v závislosti od pH a prostredia. 

Kompozitný sorbent vykazoval vysokú schopnosť adsorpcie 
137

Cs aj pri vyšších 

koncentráciách HCl a HNO3. 

Na modelových roztokoch bol sledovaný vplyv stabilného nosiča Cs
+
 a konkurenčných iónov 

Na
+
 a K

+
. V práci bola stanovená maximálna sorpčná kapacita 120 mg Cs

+ 
 na 1 g impregnovaného 

sorbentu. V prípade vplyvu konkurenčných katiónov sa nezistil významný vplyv K
+
, výťažky sorpcie 

neklesli v testovanej oblasti (0,1- 17) g pod 100 %, v prípade Na
+ 

došlo k zníženiu % sorpcie cézia  

pri použití 7 g Na
+ 

. V súčastnosti sa testuje vplyv konkurenčných iónov Ca
2+ 

a Mg
2+

.  

 
Obr. 4 Percento soprcie 

137
Cs na sorbente v závislosti od vplyvu konkurenčného katiónu 

draslíka. 
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Obr. 5 Percento soprcie 

137
Cs na sorbente v závislosti od vplyvu konkurenčného katiónu 

sodíka. 

Metóda možného zakoncentrovania cézia pomocou impregnovaného biosobentu bola 

aplikovaná na reálnej vzorke vody zo studne odobratej v obci Závod, ktorá bola pred aplikáciou  

na sorbent filtrovaná (zbavená hrubých nečistôt). Na 0,5 g sorbentu bolo nanesených 10 dm
3
 vody 

s obsahom 100 µl stopovacieho rádionuklidu 
137

Cs a 1 mg stabilného nosiča Cs
+
. Cézium bolo 

eluované s 40 cm
3
 5 mol·dm

-3
 NH4NO3 v 5 mol·dm

-3
 HNO3 [5]. V budúcnosti bude metóda 

aplikovaná na väčšie objemy reálnych vzoriek vôd. 

ZÁVER  

V práci bol pripravený a následne testovaný impregnovaný biosorbent z drevokaznej huby. 

Modifikovaný biosorbent pripravený z huby vykazuje vysokú selektivitu testovaného rádionuklidu 
137

Cs
 
v rôznom prostredí s pH v rozsahu (4 - 9), rovnako tak možnosť použitia v kyslých roztokoch 

kyseliny dusičnej a kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou do 4 mol·dm
-3

 HNO3 a  v prípade HCl  

do koncentrácii 6 mol·dm
-3

. Testovaný vplyv celkovej koncentrácie náboja v roztoku t.j. iónovej sily  

na možnosť sorpcie 
137

Cs sa uskutočnil s roztokom NaNO3 s rôznou koncentráciou, sorbent vykazoval 

vysokú schopnosť sorpcie až do koncentrácie 5 mol·dm
-3

. Pri sledovaní vplyvu konkurenčných iónov  

Na
+
 a K

+
 na stabilný nosič Cs

+
 bola stanovená maximálna sorpčná kapacita 120 mg Cs

+
  

na 1 g impregnovaného sorbentu. V prípade vplyvu konkurenčných katiónov sa nezistil významný 

vplyv K
+
, výťažky sorpcie neklesali v testovanej oblasti (0,1 - 17) g pod 100 %, v prípade Na

+ 
došlo  

k zníženiu % sorpcie cézia pri použití 7 g Na
+
. V ďalšej časti práce sa bude sledovať vplyv množstva 

vápenatých a horečnatých katiónov na percento sorpcie Cs
+ 

na biosorbent, testovanie  elučných 

činidiel, vhodná modifikácia biosorbentu pre možnosť sorpcie trojmocných a štvormocných 

rádionuklidov s cieľom aplikácie na reálne vzorky zo životného prostredia. 
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Kritický pohľad na vývoj ochrany pred nebezpečnými účinkami 

radónu a jeho dcérskych produktov v legislatíve Slovenska 

Ing. Petr Škrabálek 

Meranie aktivít radónu–Škrabálek, 969 81 Štiavnické Bane 178 

marn.skrabalek@gmail.com   

Nebezpečné účinky radónu a najmä účinky jeho dcérskych krátkožijúcich rádionuklidov  

na zdravie ľudí boli preukázané epidemiologicky na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia. 

Terčovou skupinou boli baníci uránových a iných rudných baní, terčovým tkanivom priedušky 

a pľúca. Vo vtedajšom Československu problém expozície baníkov radónu, najmä v uránových 

baniach riešila vyhláška č.59/1972 Sb. individuálnym limitom ročného príjmu d.p.Rn 8×10
10

 MeV. 

Rezortným nariadením Ústredný banský úrad v Prahe, po dohode s hlavným hygienikom, hodnotu 

limitu zvýšil na 9×10
10

 MeV na prechodnú dobu, do vykonania súboru opatrení vo všetkých rudných 

baniach. Autorizovaný limit individuálneho príjmu latentnej energie radónu 8×10
10 

MeV·r
-1 

ÚBÚ 

znovu zaviedol Smernicou č.2/1984. Publikácia 32 ICRP (1981) Limity pre inhaláciu dcérskych 

produktov radónu pri práci doporučovala limit príjmu latentnej energie 12×10
10

 MeV·r
-1

.  

Publikácia 39 ICRP (1984) 

Prvé doporučenie k limitovaniu expozície obyvateľstva radónu bola Publikácia 39 ICRP 

Princípy limitovania expozície verejnosti prírodným zdrojom žiarenia, vyšlo ešte v papierovej dobe, 

v roku 1984. Vtedy k dokumentom ICRP mala prístup len vybraná skupina odborníkov. Preto máme 

len sprostredkované informácie. V publikácii Klener V. a kol.: Hygiena záření, Avicenum 1987, str. 

429 „Podľa orientačného prieskumu v bytoch a s prihliadnutím k hodnotám uvedeným v ICRP 39 bola 

u nás predbežne za hornú medzu pre celoročný priemer ekvivalentnej rovnovážnej aktivity radónu 

doporučená hodnota 100 Bq·m
3
.” Na inom mieste Klener píše: „Pre riešenie doterajších situácií 

v expozícii obyvateľov v bytoch sa javí vhodným použiť referenčných akčných úrovní okolo  

200 Bq·m
3
 ekvivalentnej objemovej aktivity radónu ktorá zodpovedá asi 20 mSv ročného efektívneho 

dávkového ekvivalentu.” Pre okamžité nápravné opatrenia je vhodným indikátorom hodnota  

500 Bq·m
3
. U pitnej vody nie je potrebné ustanovovať obecný”. Tieto úvahy budú neskoršie použité  

pri vyhláške MZ ČR č.76/91Sb o požiadavkách na zníženie expozície prírodným rádionuklidom. 

Doporučenie 90/143/Euratom (1990) 

Európska komisia vydala s odvolaním sa na ICRP Publikácie 39 a 50 nezáväzné doporučenie 

k ochrane obyvateľstva pred radónom a jeho dcérskymi rádionuklidmi v interiéroch budov vo februári 

1990. Odvoláva sa na vtedy známe poznatky o priemerných koncentráciách radónu v interiéroch 

budov členských štátov, ktoré sú v rozpätí (20 – 50) Bq·m
-3

 s tým, že pri konverznom expozičnom 

faktore 20 Bq·m
-3 

/ 1 mSv·r
-1

 sa dajú v obydliach očakávať dávky (1 – 2,5) mSv·r
-1

, s výnimkou 

niektorých krajín, v ktorých malé percento obyvateľov môže dostávať dávky vyššie ako 20 mSv.  

Koncentrácie radónu v budovách sa dajú regulovať stavebnými konštrukčnými opatreniami, a preto by 

mal byť vypracovaný súbor pokynov na vytváranie nápravných a preventívnych stavebných opatrení. 

Súčasne sa má vypracovať systém posudzovania stavebných výrobkov z hľadiska emanácie radónu  

a základových pôd založený na hodnotách priepustnosti základových pôd pre plyny a vodu  

a objemovej aktivity Rn v pôdnom vzduchu. Ďalej sa odporúča vypracovať systém primeraného 

informovania obyvateľstva, s cieľom vyvolať záujem verejnosti na znižovaní koncentrácie radónu 

v obydliach. Pre užívané budovy je doporučená referenčná úroveň efektívnej dávky z radónu  

20 mSv·r
-1

ako ekvivalent ročného pobytu v interiérovej aktivite 
222

Rn  400 Bq·m
-3

.  

Pri prekročení referenčnej úrovne je na zváženie, či sú potrebné nápravné opatrenia. 

Pri projektovaní a výstavbe nových stavieb sa odporúča postupovať tak, aby nové stavby vyhovovali 

referenčnej úrovni 10 mSv·r
-1

, čo odpovedá maximálnej koncentrácii 
222

Rn 200 Bq·m
-3

. 

 

Na konci osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia bolo 

publikovaných mnoho radónových epidemiologických štúdií. Regionálne vyhodnocované štúdie 
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neobjasňovali kauzálny vzťah radón, fajčenie, rakovina pľúc, a preto neboli vzaté do úvahy. Dobré 

výsledky dávali štúdie vedené metódou prípad - kontrola v baníckom prostredí. Výsledky štúdií prípad 

– kontrola v obydliach s relatívne nízkymi koncentráciami radónu neboli jednoznačné. V niektorých sa 

vplyv radónu prejavil, v niektorých nie. Neskoršie sa ukázalo, že problém bol v malých rozsahoch 

študovaných súborov. 

Nahromadil sa dostatok skúseností s používaním stavebných i technických nápravných opatrení  

v budovách. Ukázalo sa, napríklad, že utesňovanie základovej konštrukcie asfaltovými pásmi 

s kovovou vložkou, do ktorého sa vkladali veľké nádeje, nie je spoľahlivé riešenie. Kovové vložky 

hydroizolácií sa trhajú už pri malej deformácii. Ako priamo nevhodné sa ukázali nopové fólie, lebo sa 

nedajú spoľahlivo plynotesne spojiť.  

Publikácia 60 ICRP (1991) a 65 ICRP (1993) 

V tejto situácii pretrvávajúcej neistoty oprávnenosti zásahov do súkromia jednotlivcov vzniká 

aktualizovaný súbor doporučení k radiačnej ochrane Publikácia 60 ICRP (1991).  

ICRP nové poznatky o radóne v interiéroch budov skúmajú z hľadiska možnej intervencie. 

Doporučenia na zníženie expozície radónu sa vzťahujú nie len na užívané budovy, ale  

i na projektovanie a výstavbu budov nových. Stanovenie zásahovej úrovne ponechávajú ICRP  

na národných autoritách s tým, že podľa ich názoru sa majú použiť hodnoty z intervalu  

(3 – 10) mSv·r
-1 

(Tab.1) s ohľadom na geologické, ekonomické a sociálne pomery v konkrétnej 

krajine. 

Tab. 1 Interval pre zásahové úrovne expozície radónu a jeho dcérskym produktom ICRP 65. 

Zásahová úroveň (efektívna dávka) 3 mSv·r
-1

 10 mSv·r
-1

 

Zásahová úroveň obydlia (aktivita 
222

Rn, Ci) 200 Bq·m
-3 

600 Bq·m
-3 

Zásahová úroveň pracoviska (aktivita 
222

Rn, Ci) 500 Bq·m
-3 

1500 Bq·m
-3 

Ročná expozícia radónu (
222

Rn, f=0,4) 

1,4 

(MBq·h·m
-

3
) 

4,2 (MBq·h·m
-3

) 

Ročná expozícia d.p.Rn (latentná energia) 
3,11 

(mJ·h·m
-3

) 
9,33(mJ·h·m

-3
) 

Ročná expozícia (alfa potenciálna energ.) 0,88 WLM 2,63 WLM 

 

Takisto sa ponecháva na národných autoritách, či zásah po prekročení intervenčnej úrovne bude 

povinný alebo len doporučený. Vychádza sa z úvahy, že tam, kde je obvyklý nájomný vzťah 

k obydliam, by mohli byť zásahy povinné a naopak tam, kde prevažujú vlastnícke vzťahy k bytom by 

taká povinnosť mohla byť považovaná za nežiaduci nátlak. ICRP požadujú ako tak vlastníci,  

i nájomcovia boli riadne poučení o rizikách z inhalácie radónu a o možnostiach efektívne riziko znížiť. 

Pre výstavbu nových budov sa odporúča dávať prednosť podtlakovým ochranným opatreniam  

pred pasívnym utesňovaním suterénnych konštrukcií.  

Publikácia 65, obsahuje podrobne diskutované vtedajšie poznatky, z ktorých vychádzali doporučenia 

ICRP 60, postupy rozhodovania a doporučené spoľahlivé nápravné a preventívne opatrenia  

s uvedením pre ktorú situáciu sa najlepšie hodia a poznámky k ekonomickej náročnosti.  

 
Vyhláška MZ SR č.406/92 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších 

prírodných rádionuklidov (1992) 

Vyhláška je obrazom vôle Medzirezortnej radónovej komisie na ochranu obyvateľstva pred radónom 

v budovách v Slovenskej legislatíve. Autori českej predlohy predpisu, Vyhláška MZ ČR č:76/91Sb., 

vychádzali z ICRP 39 a poznatkov z prieskumov stavieb, neverejne uskutočňovaných v ČR už  

v 80tych rokoch. Po vydaní vyhlášky Medzirezortná komisia ukončila svoju činnosť. 

Vyhláška ustanovuje zásahovú úroveň ekvivalentnej objemovej aktivity radónu (EOAR) v pobytových 

miestnostiach, obytných a verejne prístupných stavieb hodnotou 200 Bq·m
-3

, čo zodpovedá objemovej 

aktivite 
222

Rn 500 Bq·m
-3 

pri faktore rovnováhy 0,4 a pri expozícii 7000 hod/r ročná efektívna dávka 
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nepresiahne 20 mSv. Súčasne sa ustanovuje, že pri výstavbe nových stavieb sa postupuje tak, aby 

v miestnosti na bývanie v ročnom priemere ekvivalentná objemová aktivita radónu nepresiahla 

hodnotu 100 Bq·m
-3 

a príkon dávkového ekvivalentu nepresiahol hodnotu 1 µSv·h
-1

. 

Obmedzuje sa príkon dávkového ekvivalentu H gama žiarenia zo stavebných konštrukcií tak, aby 

v užívaných budovách nepresahoval hodnotu 2 µSv·h
-1

, čo zodpovedá dávke 14 mSv·r
-1

.  

Tretím kritériom radiačnej ochrany pre užívané budovy je pravidlo, že súčet (EOARmer/200 Bq·m
-3

) + 

(Hmer/2 µSv·h
-1

) ≤ 1. 

Keď nie je niektoré kritérium splnené, pristúpi sa k nápravným stavebnotechnickým opatreniam.  

Na zabezpečenie primeranej radiačnej ochrany platili všetky tri kritéria súčasne. Súčtové kritérium 

zabezpečovalo, že celková dávka ani v nepriaznivých podmienkach nepresiahne hodnotu 15 mSv  

za rok. Vyhláška stratila účinnosť 24. augusta 1994, lebo bol zrušený zákon 20/66 Zb, a nový zákon 

272/94 Z.z. o zdraví ľudí celých nasledujúcich 6 rokov neobsahoval žiadne ustanovenia o radiačnej 

ochrane.  

Zákon NR SR č 470/2000 Z.z. a vyhláška MZ SR č 12/2001 Z.z. 

Odborná verejnosť očakávala kvalitný predpis k radiačnej ochrane v duchu doporučenia ICRP 60. 

V oblasti ochrany pred prírodnými rádionuklidmi a radónom v interiéroch stavieb nás čakalo 

sklamanie, neodbornosť, amaterizmus, arogancia. § 17d Ožiarenie obyvateľstva prírodným 

ionizujúcim žiarením v prvom pláne upravuje požiadavky na stavebné materiály, balenú vodu a vodu 

dodávanú z vodovodných sietí z hľadiska obsahu prírodných rádionuklidov. Rozpitvávajú sa postupy 

evidencie, obehu a archivovania dokladov. Predpis, ktorý má viesť k preventívnym a ochranným 

opatreniam proti prenikaniu radónu z podložia do interiérov domov nekompetentne zasahuje  

do povinností osôb nastavených  zákonom o stavebnom konaní a stavebnom poriadku. Oslobodzuje 

stavebníka od povinností pri príprave stavebného konania (zabezpečenie potrebných prieskumov 

a posudkov k stavebnej dokumentácii) a tieto povinnosti určuje zhotoviteľovi stavby, nezávisle na vôli 

stavebníka. Citujem: §17d; ods. (5), Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorých 

predmetom činnosti je výstavba stavieb uvedených v odseku 2, sú povinné 

a) pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu  

a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku, viesť evidenciu výsledkov merania a uchovávať ju 

najmenej päť rokov od skončenia výstavby, 

b) údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25), 

c) pred odovzdaním stavieb do užívania vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia stavby  

pri prekročení odvodenej zásahovej úrovne ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným 

podľa § 17y písm. f). 

Stavebný zákon ukladá zhotoviteľovi stavať podľa projektu schváleného stavebným úradom, v ktorom 

je v grafickej a verbálnej časti vyznačený spôsob ochrany stavby proti prenikaniu radónu z podložia. 

Postup podľa ods.(5) vedie k zmenám projektu vyhradených konštrukcií a flagrantne porušuje zákon 

o Slovenskej metrológii, zakazuje zabezpečovanie posudkov pre tretí osoby bez vedomia majiteľa. 

 

Vyhláška MZ SR č.12/2001. V § 12 sa podobne ako zákon predovšetkým venuje meraniu aktivity 

prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch, v §13 sa upravujú podmienky merania aktivity 

dodávanej balenej vody a vody z verejných vodovodov. 

§14 Obmedzenie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi, vyhlasuje zásahové 

úrovne: 

 objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu 10, 20, a 30 kBq·m
-3

, podľa priepustnosti  

pre plyny, pri ktorých prekročení je potrebné pri výstavbe použiť ochranné opatrenia proti 

prenikaní radónu, 

 500 Bq·m
-3 

 na obmedzenie ožiarenia v stavbách s pobytovými priestormi, odhad OAR v interiéru 

sa vykonáva z krátkodobého merania, 

 príkon priestorového dávkového ekvivalentu 1 µSv·h
-1

, postup merania je uvedený. 

§ 15 Obmedzovanie ožiarenia na pracovisku s výskytom radónu v ovzduší ustanovuje: 

 odvodenú zásahovú úroveň 1000 Bq·m
-3 

, na občasnom pracovisku platí len občas, 

 na pracovisku, kde je zásahová úroveň prekročená sa zavádza sústavné monitorovanie a evidencia 

doby pobytu pracovníkov, ak je prekročená 1,5× zavádza sa osobné monitorovanie pracovníkov. 
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Zákon NR SR č 355/2007 Z.z. a vyhláška MZ SR č 528/2007 Z.z. 

Pokrok v Slovenskej radiačnej ochrane sa od zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia neočakával. Návrh vychádzal z toho istého pracoviska ako norma 

predchádzajúca. Usmerňujúcim doporučením je ICRP 60 a pribúda Doporučenie 90/143/Euratom. 

Ochranu pred expozíciou ľudí prírodným rádionuklidom v zákone upravuje §47, ktorého text je až  

na výnimky zhodný s § 17d zákona 470/2000 Z.z.  

Pridaná je povinnosť zabezpečiť meranie objemovej aktivity radónu a príkonu dávkového ekvivalentu 

gama žiarenia na pracovisku, ak podnikateľský subjekt predpokladá, alebo má podozrenie, že má  

na pracovisku zvýšené úrovne prírodného ionizujúceho žiarenia.  

Vypustené je ustanovenie o zabezpečovaní merania pôdneho radónu zhotoviteľmi stavieb. 

 

Vyhláška MZ SR 528/2007, ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia  

z prírodného žiarenia definuje regulačné opatrenie smernú hodnotu takto: e) smernou hodnotou  

na vykonanie opatrení hodnota priamo merateľnej veličiny, po ktorej prekročení by sa malo uvažovať  

o vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia. 

§3 sa detailne zaoberá problematikou stavebných výrobkov, v§4 je starostlivosť venovaná vode. 

Meranie aktivity prírodných rádionuklidov v stavivách a vo vode stále zabezpečujú pracoviska ÚVZ. 

 

§5 Obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi.  

Odsek 1.definuje smerné hodnoty objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, pri prekročení sa 

vykonajú opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia podľa normy STN 73 0601;  

Odsek 2 informuje :postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu je v prílohe č.6; 

rozoberať kvalitu prílohy je na samostatnú prednášku, predkladateľ tam riadne popustil uzdu fantázii.  

V odseku 3 je určená smerná hodnota na vykonanie opatrení na obmedzenie expozície radónu  

v existujúcich stavbách s pobytovými priestormi 400 Bq·m
-3

,
 
čo odpovedá efektívnej dávke 20 mSv·r

-1
  

Odsek 4.hovorí, že opatrenia na obmedzenie koncentrácie radónu pri navrhovaní nových stavieb 

a rekonštrukcií sa majú projektovať tak, aby nebola prekročená objemová aktivita 200 Bq·m
-3 

v priemere za rok.  

Účinnosť vykonaných nápravných alebo ochranných opatrení sa má podľa odseku 5. preveriť 

krátkodobým meraním, ktoré prítomnosť radónu objektívne potvrdí. 

6.odsek ustanovuje smernú hodnotu na reguláciu vonkajšieho ožiarenia zo stavebných konštrukcií 

a má hodnotu 0,5 µSv·h
-1

. 

Odsek 7. ustanovuje najvyššie prípustné hodnoty:  

a) priemernej interiérovej objemovej aktivity radónu 4 kBq·m
-3 

,  

b) príkon priestorového dávkového ekvivalentu v pobytových priestoroch 10 µSv·h
-1

;  

8. odsek odkazuje na prílohu 7, vzor evidencie radónového prieskumu pozemku; na tomto dokumentu 

o vykonanom terénnom prieskumu a vypracovanom posudku základových pôd je zaujímavé len to, že 

ho vyplňuje a podpisuje stavbár. Autorizovaná osoba oprávnená na vykonanie prieskumu  

a vyhotovenie posudku základových pôd je na dokumentu zastúpená číslom autorizácie, ktoré si 

možno pri troche trpezlivosti vyhľadať na internetovej stránke ÚVZ.  

Publikácia 103 ICRP (2007) 

Publikácia 103 ICRP bola schválená v marci 2007 ako súhrnné doporučenie k radiačnej ochrane, 

zodpovedajúce súčasnému stavu poznania o účinkoch ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus  

a skúsenostiam z doterajšieho vykonávania radiačnej ochrany. Proti doporučeniu ICRP 60 sa mení 

stratégia radiačnej ochrany zavedením systému expozičných situácií a zvýšením dôrazu  

na uplatňovanie princípu optimalizácie. V určitých medziach sa mení i prístup k interpretácii 

základných princípov radiačnej ochrany. Radiačná ochrana sa otvára a dopady zmeny expozície 

žiareniu alebo ciest expozície sa posudzujú i z iných hľadísk ako je samotné zníženie individuálnej 

dávky.  

V uplynulých rokoch boli získané poznatky z epidemiologických štúdií metódou prípad – kontrola, 

vedených pri relatívne nízkych koncentráciách radónu v interiérovom vzduchu. Preukázali kauzálnu 

súvislosť medzi veľkosťou expozície radónu a vznikom rakoviny pľúc pri objemových aktivitách 

radónu obvyklých v obydliach ľudí. Ukázalo sa, že medzi koeficientom rizika rakoviny pľúc 
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odvodeným z baníckych kohortových štúdií a koeficientom stanoveným metódou prípad – kontrola 

panuje neobyčajne dobrá zhoda.  

Stratégia začatá doporučeniami ICRP 65 bola adaptovaná na používanie expozičných situácií 

a dôslednú optimalizáciu zhora ohraničenú referenčnými úrovňami. Preto stratilo zmysel uvádzať 

dolnú hranicu rozpätia expozície, lebo teraz vyplynie z optimalizácie. Vyhlásenie konkrétnych 

referenčných úrovní je ponechané na národných autoritách s dôverou v to, že referenčné úrovne 

stanovia zodpovedne a optimalizované koncentrácie radónu budú v obydliach i na pracoviskách ležať 

dostatočne hlboko pod referenčnou úrovňou. Zodpovednosť za vykonanie ochranných alebo 

nápravných opatrení proti radónu v budovách spočíva na vlastníkoch. Komisia od nich neočakáva, že 

by boli ochotní vykonávať riadnu optimalizačnú analýzu pre každú nehnuteľnosť. Preto Komisia 

pripúšťa, i keď si je vedomá, že to nie je systémovo správne, že by v takom prípade národné autority 

mohli vyhlásiť i spodnú hranicu, pod ktorou sa situácia bude považovať za optimalizovanú.  

ICRP považujú za užitočné vymedzovať „radónove oblasti”, lebo očakávajú, že sa tým sústredí 

pozornosť do miest, kde je náprava existujúcich expozičných situácií v užívaných obydliach 

naliehavejšia. 

Z dôvodu medzinárodnej harmonizácie základných bezpečnostných štandardov (BBS) sa horná medza 

optimalizácie koncentrácií radónu na pracoviskách znižuje na 1000 Bq·m
-3

, lebo takú hodnotu v roku 

1996 vyhlásila IAEA ako horný limit pre pracoviska. 

Publikácia 115 ICRP (2010) 

 Publikácia sa podrobne zaoberá problematikou epidemiológie rizika vzniku rakoviny pľúc  

vo vzťahu k expozícii radónu a jeho dcérskym krátkožijúcim rádionuklidom v obydliach,  

na pracoviskách a v banskom prostredí. Sú porovnávané poznatky z epidemiologických štúdií 

vedených rozličnými epidemiologickými postupmi. Kohortovým spôsobom, používaným v počiatkoch 

štúdia účinku radónu na zdravie ľudí, predovšetkým baníkov a neskoršie používanou metódou prípad 

– kontrola, využívanou predovšetkým na hodnotenie účinkov relatívne nízkych expozičných rýchlostí 

v obydliach a na pracoviskách nepodliehajúcich regulácii z hľadiska radiačnej ochrany zamestnancov. 

 Pre prax radiačnej ochrany pred účinkami radónu sú dôležité nasledujúce poznatky: 

 obyvateľstvo ako celok je vystavené sústavnej expozícii fotónovému žiareniu prírodných 

rádionuklidov a inhalácii dcérskych produktov premeny radónu v budovách, 

 prevalencia rakoviny pľúc je ovplyvňovaná expozíciou zdrojom ionizujúceho žiarenia, 

účinkami karcinogénov ako je azbest, berýlium, tálium, antimón, arzén, kremenný prach 

a zlými životnými návykmi jednotlivcov ako je napríklad fajčenie cigariet, 

 koeficienty rizika vzniku rakoviny pľúc vztiahnuté na jednotku expozície radónu zistené  

u baníkov i v nebaníckej populácii majú takú istú hodnotu, 

 relatívne zvýšenie výskytu rakoviny pľúc vztiahnuté na jednotku expozície je také isté 

u fajčiarov ako u nefajčiarov, 

 prírastok rizika ochorenia rakovinou pľúc je lineárnou funkciou kumulovanej dávky, resp. 

sumárnej expozície dcérskym produktom premeny radónu. 

Vykonané analýzy potvrdili, že systém ochrany verejnosti i pracovníkov včítane baníkov všetkých 

podpovrchových rudných baní doporučený ICRP 103 je odôvodneným krokom v radiačnej ochrane. 

Národným autoritám sa zveruje zodpovednosť za to, že národné referenčné úrovne nebudú podliehať 

nežiaducim tlakom záujmových skupín, ale budú vychádzať z geologických, ekonomických  

a sociálnych daností príslušnej krajiny. 

Smernica rady 2013/59/Euratom 

Smernica 59/2013 je dlhodobo pripravovaný predpis radiačnej ochrany zapadajúci do systému 

minimálnych bezpečnostných štandardov európskych štátov združených v Európskej únii. Úlohou 

Smernice bolo zlúčiť celý rad čiastkových predpisov k radiačnej ochrane a zjednotiť Európsky predpis  

s doporučeniami ICRP 103. Zámer sa napriek odporu lekárskej obce podaril. Smernica reguluje 

ožiarenie v troch kategóriách exponovaných: ožiarenie pracovníkov, lekárske ožiarenie a ožiarenie 

obyvateľstva v troch expozičných scenároch, expozičných situáciách. Podľa ICRP 103 to sú 

plánované expozičné situácie, havarijné expozičné situácie a jestvujúce alebo existujúce expozičné 

situácie. Do naposledy menovanej patrí expozícia radónu v budovách. Zámer chrániť ľudí  
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pred účinkami dcérskych produktov radónu v obydliach i na pracoviskách všetkých druhov je 

viditeľný už v dôvodovej správe (10 článkov z 54 hovorí o regulácii expozície radónu a prírodným 

rádionuklidom v stavivách).  

Článok 54 Radón na pracoviskách 

Usmernenie sa vzťahuje na pracoviská umiestnené na stavebne prvom nadzemnom podlaží alebo 

pracoviská v suterénoch stavieb, v ktorých expozícia radónu nesúvisí s vykonávanou činnosťou. 

Expozície radónu sa obmedzujú podľa postupov určených v Národnom akčnom pláne pre radón. 

Referenčná úroveň pre pracoviska má hodnotu 300 Bq·m
-3

. Hodnota referenčnej úrovne je veľmi 

ústretová voči zamestnancom, ale je možné, že na niektorých územiach nebude reálne dosiahnuteľná. 

Len v takých prípadoch je možné žiadať o výnimku. Na pracoviskách, kde sa ani nápravnými 

opatreniami nepodarilo objemovú aktivitu radónu znížiť pod referenčnú hodnotu bude regulácia 

ožiarenia usmerňovaná ako na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami. Zamestnanci ale nebudú 

evidovaní ako pracovníci s rádioaktívnymi látkami. 

Článok 74 Expozícia radónu vo vnútri budov 

Ústrednou témou regulácie expozície obyvateľstva radónu (aerosólom dcérskych produktov) je 

Národný akčný plán, ktorý je predstavený v článku 103. Tu je v prvom odseku stanovená horná 

hladina referenčnej úrovne objemovej koncentrácie 
222

Rn v interiérovom vzduchu 300 Bq·m
-3

. 

V druhom odseku je stanovená povinnosť vyhľadávať obydlia, v ktorých koncentrácia radónu 

prekračuje referenčnú úroveň a technickými i inými prostriedkami podporovať prijatie nápravných 

opatrení. Tretí odsek požaduje, aby štát zabezpečil dostatok miestnych a celoštátnych pravdivých 

informácií o rizikách expozície radónu v budovách, zdravotných rizikách, ktoré z toho vyplývajú 

a o postupoch, ktoré vedú k znížení existujúcich koncentrácií radónu. 

Článok 75 Gama žiarenie zo stavebných materiálov 

V článku sa ustanovuje referenčná úroveň vonkajšieho ožiarenia gama žiarením prírodných 

rádionuklidov, obsiahnutých v stavebných materiáloch vyrobených z prírodných surovín a surovín 

recyklovaných z energetiky a iných priemyselných odvetví. Referenčná úroveň má hodnotu 1 mSv·r
-1

.  

V ďalších ustanoveniach sa požaduje aby hmotnostná alebo objemová aktivita prírodných 

rádionuklidov v stavivách bola pri výrobe kontrolovaná a postupovalo sa v duchu Nariadenia (EÚ) 

č.305/2011  

o harmonizovaných podmienkach pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh.  

Používanie stavebných materiálov s vyšším obsahom prírodných rádionuklidov v stavbách môže byť 

národnými autoritami regulované čo do množstva a zamýšľaného umiestnenia. 

Článok 76 Príslušný orgán 

Obsah článku je možné zhrnúť do jednej vety: Žiadna zložka ministerstva zdravotníctva ani ÚVZ 

nemôže byť príslušným orgánom radiačnej ochrany. Toto ustanovenie má príslušnému orgánu 

zabezpečiť podmienky na nezávislé rozhodovanie a samostatné financovanie radiačnej ochrany. 

Článok 103 Akčný plán pre radón 

Radón vo všetkých obydliach a na všetkých uzatvorených pracoviskách spôsobuje jestvujúcu 

expozičnú situáciu. Úlohou národného regulátora je vyznačiť hranicu, nad ktorou je expozícia radónu 

spoločensky neprijateľná, hranicu, od ktorej je rozumné koncentráciu radónu znižovať za cenu 

použitia rozumných nákladov. Smernicou je stanovená maximálna hodnota 300 Bq·m
-3

  
222

Rn. 

Akčný plán je celkom nový prvok v radiačnej ochrane. Je to dlhodobý projekt na sústavné znižovanie 

záťaže obyvateľstva ionizujúcim žiarením radónu v domácnostiach a na pracoviskách. Objekty 

s vyššou koncentráciou radónu je potrebné postupne vyhľadávať a podľa výsledku dlhodobého 

monitorovania (pol až 1 rok) rozhodnúť o tom, či sa v daných konkrétnych podmienkach budú alebo 

nebudú realizovať nápravné opatrenia. Ak vychádzame striktne z doporučení ICRP, každá expozícia 

radónu v obydlí, verejne prístupnej budove a na pracovisku by mala byť optimalizovaná.  
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Smernica článkom 103 ukladá národným autoritám vypracovať Akčný plán, oznámiť jeho obsah 

Komisii, a akčný plán pravidelne aktualizovať. 

ZHRNUTIE 

Vyhláška 406/92 Zb. v čase svojho vzniku zodpovedala požiadavkám Publikácie 39 ICRP (1984) 

i nezáväznému doporučení Smernice 90/143/Euratom (1990). Vyhovovala i požiadavkám doporučení 

Publikácie 60 ICRP(1991). Mala charakter imperatívneho predpisu. Malým nedostatkom bola chyba  

pri preklade z českej predlohy, kde chybné slovo znamenalo že sa má v užívaných stavbách na dobu  

do vykonania trvalých nápravných opatrení dávať prednosť vysťahovanie z objektu, ako pokračovať 

v bývaní s použitím náhradných, možno menej účinných opatrení. 

Zabezpečovala ochranu pred efektívnou dávkou z radónu a gama žiarenia stavebných konštrukcií, 

ktorá i za nepriaznivých podmienok nemohla presiahnuť 15 mSv·r
-1

. Ochranné opatrenia pri výstavbe 

mali byť dimenzované tak, aby celková ročná efektívna dávka nepresiahla 8 mSv·r
-1

. Parametre 

vyhlášky spoľahlivo zapadajú do opatrení nastavených ICRP 60 i ICRP 103. 

Ustanovenia zákona 272/94 Z.z. v znení zákona 470/2000 Z.z. spolu s vyhláškou 12/2001 Z.z. mali 

zodpovedať požiadavkám Publikácie 60 ICRP (1991) a Smernice 90/143/Euratom. Ustanovenie 

zákona §17d; ods.(5) ukazuje neschopnosť, alebo aroganciu Úradníkov zdravotného ústavu  

k medziodborovej komunikácii a spolupráci. V čase prípravy zákona 470/2000 Z.z. prebieha s malým 

predstihom príprava novely Stavebného zákona na odb. Štátnej stavebnej správy MŽP SR.  

Do stavebného poriadku boli vložené ustanovenia na ochranu stavieb proti prenikaní radónu 

z podložia do interiérov podľa požiadaviek vyhlášky 406/92 Zb. Konzistentné stavbárske riešenie sa 

opieralo o nezrušenú ale neúčinnú vyhlášku 406/92 Zb. a bolo v rozpore s laicky nesystémovým 

zásahom úradníkov ŠŠZÚ do stavebného konania. Rozpor nikto neriešil a ochrana stavieb  

pred prenikaním radónu z podložia sa k spokojnosti ŠŠZÚ nevykonávala.  

Vyhláška 12/2001 Z,z, ustanovovala len jednu hodnotu zásahovej úrovne pre užívané stavby  

a projektovanú objemovú aktivitu radónu pri výstavbe 500 Bq·m
-3

. Hodnota zapadá do rozpätia 

doporučeného Komisiou ale s ohľadom na miestne geologické, ekonomické a sociálne pomery, to je 

hodnota pre obe použitia privysoká. Smernica rady 90/143 odporúča podľa ICRP 39 hodnotu  

200 Bq·m
-3

 ako projektovanú interiérovú aktivitu, ale je nezáväzná.  

 

Zákon 355/2007 Z.z. a vyhláška 528/2007 Z.z. boli vydané hlavne preto, aby ustanovili premenovanie 

Štátneho zdravotného ústavu na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) s celou jeho štruktúrou. 

K ochrane pred nebezpečnými účinkami radónu sú stále tie isté dve nadnárodné doporučenia, 

Publikácia 60 ICRP (1991) a nezáväzná Smernica 90/143/Euratom. Nedá sa teda očakávať nič nové. 

V časti o ochrane pred prírodnými zdrojmi žiarenia sa predkladatelia vzhliadli v rétorike Smernice 

90/143, ale zabudli, že ta má v záhlaví napísané NEZÁVÄZNÁ. Preto imperatívne ustanovenia 

kombinované s neurčitým nejednoznačne definovaným regulačným nástrojom znejú prinajmenšom 

čudne. 

Zákon 355/2007; § 47 ožiarenie prírodným ionizujúcim žiarením, odsek 1. ak má podnikateľský 

subjekt podozrenie, alebo predpokladá že má na pracovisku zvýšené žiarenie je povinný zabezpečiť 

meranie.  

Čo keď nemá podozrenie, nepredpokladá, alebo nechce mať podozrenie, potom je radiačná ochrana 

bezmocná alebo nechce obťažovať? 

V ods.7. obytné a pobytové stavby na pozemkoch s vyšším ako nízkym radónovým rizikom musia 

mať ochranu proti prenikaniu radónu z podložia. Ustanovuje sa týmto implicitne povinnosť preskúmať 

pozemky pod všetkými užívanými stavbami, aby sme vedeli či dom musí mať ochranu pred radónom?  

Ostatné ustanovenia sú komerčného charakteru, na zabezpečenie ÚVZ príjmov za merania 

hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov v stavivách, surovinách na výrobu stavív, a v balenej  

a vodovodnej vode. 

O vyhláške 528/2007Z.z. platí to isté, čo o zákone. Nezaväzujúce formulácie ustanovení. Už definícia 

regulačného opatrenia Smernej hodnoty §2;pis. e) smernou hodnotou na vykonanie opatrení hodnota 

priamo merateľnej veličiny, po ktorej prekročení by sa malo uvažovať o vykonaní opatrení  

na obmedzenie ožiarenia.  
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Teda, po prekročení kritickej hodnoty začneme rozmýšľať, či ozaj by sa malo čosi urobiť alebo ešte 

nie, a kedy vlastne sa musí? Na to dáva vyhláška 528/2007 jednoznačnú odpoveď v §5; ods.(7)  

V existujúcich stavbách s pobytovými priestormi najvyššie prípustné hodnoty sú: a) 4 000 Bq·m
-3

  

v priemere za rok pre objemovú aktivitu radónu, b) 10 µSv·h
-1

 pre príkon priestorového dávkového 

ekvivalentu zo stavebných konštrukcií. Keby som tých, čo toto do zákona navrhli osobne nepoznal, 

vyjadril by som sa o ich odbornosti a obsahu hláv veľmi nepekne. Ustanovili, že pre obyvateľstvo sú 

prijateľné všetky efektívne dávky z radónu do 65 mSv·r
-1

 a z príkonu dávkového ekvivalentu gama 

žiarenia do 70 mSv·r
-1

. K hranici deterministických účinkov to má ešte ďaleko, ale etický alebo 

odborný problém tu v každom prípade je. Tie maximálne prípustné hodnoty sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou  

na Slovensku nevyskytujú, lebo pri reprezentatívnom prieskume 0,2 % bytového fondu SR (cez 1800 

bytov; Nikodémová a spol. 1991–3) sa našlo len doslova pár domov, kde sa priemerná aktivita radónu 

blížila k 2500 Bq·m
-3

.  

ZÁVER 

Z predstavených Slovenských zákonných ustanovení na ochranu obyvateľstva pred prírodnými 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia a najmä radónu v ľudských obydliach vidíme, že efektívne opatrenie 

bola len vyhláška 406/1992, ktorá vtedy postavenými regulačnými opatreniami je šetrnejšia 

k obyvateľstvu ako všetky neskoršie predpisy. 

V zákonoch k radiačnej ochrane vydaných od roku 1994 štátny orgán zákon zneužil na naháňanie si 

vlastných kšeftov s meraním hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov v stavivách, surovinách  

na ich výrobu a v balenej a vodovodnej vode.  

Reguláciu objemovej aktivity radónu štátny orgán usmerňoval tak, aby zakonzervoval stav, ktorý 

existoval pred rokom 1992. Zmätočnými ustanoveniami zákona 470/2000Z.z. zablokoval zákonodarnú 

iniciatívu Odboru Štátnej stavebnej správy MŽP SR, ktorá profesionálne prepracovaným nariadením 

ustanovovala povinnosti pri výstavbe a generálnej rekonštrukcii budov projektovať a vykonávať 

opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia do interiérov. 

Ľudová tvorivosť terajších pracovníkov ÚVZ šla tak ďaleko, že vo vyhláške 528/2007 svoje 

legislatívne výtvory podporovali odkazom na neexistujúcu Slovenskú technickú normu. Vágna 

definícia Smernej hodnoty a ustanovenie maximálnych prípustných hodnôt, blížiacich sa hranici,  

nad ktorou sa dajú pri opakovaných ročných dávkach očakávať tkanivové reakcie, najmä u objemovej 

aktivity radónu, je neprofesionálne vybočenie z medzí doporučených tak ICRP ako Smernicou rady. 

Podobne zdanlivo odborné zásahy do metodiky radónového prieskumu stavebných pozemkov  

a hodnotenia základových pôd z hľadiska rizika prenikania radónu do interiérov svedčia 

o nedostatočnej odbornej pripravenosti úradníkov ÚVZ na usmerňovanie ožiarenia z prírodných 

rádionuklidov. Existuje ešte iné vysvetlenie, že všetky excesy v zákonoch k ochrane pred radónom 

vznikli ako reakcia na neprípustný nátlak nadriadeného orgánu, Ministerstva zdravotníctva SR. To by 

vysvetľovalo neprimerané reakcie zainteresovaných pracovníkov, keď som ich na chyby v legislatíve 

upozorňoval. 

Publikácie 103 ICRP (2007), a 115 ICRP (2010), a Smernica 2013/59/Euratom 

Tieto tri dokumenty tvoria os budúcnosti radiačnej ochrany štátov združených v EÚ. Je dôležité aby si 

pracovníci radiačnej ochrany členských štátov osvojili novú filozofiu radiačnej ochrany, postavenú  

na optimalizácii a prijali fakt, že radiačná ochrana je multidisciplinárne riadenie expozície ľudí, 

pacientov a pracovníkov so žiarením. Ak chceme hovoriť o ochrane pred účinkami radónu 

v budovách, musíme vedieť, že ICRP 115 jednoznačne určuje povinnú osobu na zabezpečenie 

primeranej ochrany, a tou je vlastník objektu. ICRP 103 určuje horné optimalizačné medze  

na usmernenie expozície ľudí radónu v budovách na celom svete, vrátane známych oblastí s vysokým 

obsahom prírodných rádionuklidov v základových pôdach. Koniec excesom okolo prípustných 

interiérových aktivít radónu v Európskej únii robí Smernica rady 2013/59/Euratom. Smernica má pre 

členské štáty imperatívny charakter a predpisuje minimálne bezpečnostné štandardy. V článkoch 54 

a 74 ustanovuje referenčnú úroveň objemovej aktivity 
222

Rn ako hornú medzu, od ktorej sa robí 

optimalizácia smerom dole, jednotne pre interiéry obydlí i pracovísk 300 Bq·m
-3

. Článok 103 

ustanovuje povinnosť vypracovať Národný akčný plán pre radón, ktorého nosným motívom je 
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identifikovať tie expozičné situácie v obydliach ľudí, v ktorých je prekročená referenčná úroveň 

a technicky i finančne podporiť vykonanie nápravných opatrení. Otvára priestor pre odborníkov 

zúčastnených na vykonávaní ochranných a nápravných opatrení v riadiacich zložkách radiačnej 

ochrany. Článok 76 Smernice rady implicitne hovorí, že žiadna zložka ministerstva zdravotníctva 

nemôže byt orgánom radiačnej ochrany, lebo by nebolo zabezpečené nestranné rozhodovanie 

a pracovníci by mohli byť vystavení nežiaducemu nátlaku. 

Je čudné, že vláda SR poverila implementáciou Smernice práve Úrad verejného zdravotníctva, alebo 

nikto z okolia premiéra tiež Smernicu nečítal? 

Úradníci Úradu verejného zdravotníctva svojou viac ako 20 ročnou riadiacou a najmä legislatívnou 

činnosťou v oblasti ochrany pred najvážnejším reálnym zdrojom expozície ľudí ionizujúcemu žiareniu 

prírodných rádionuklidov preukazovali svoju profesionálnu nekompetentnosť, na ktorú doplatila celá 

spoločnosť. Vďaka nim nie je Slovensko pripravené zvládať úlohy vyplývajúce z požiadaviek 

Smernice 2013/59/Euratom. Preto odporúčam, aby kompetencie k radiačnej ochrane boli v zmysle 

článku 76 Smernice 2013/59/Euratom bez prieťahov prenesené na Úrad jadrového dozoru, aby sa 

minimalizovali vzniknuté škody. 
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ÚVOD 

 Riešenie rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia je dlhodobý problém. Rádionuklidy, 

ktoré sa do životného prostredia dostali ľudskou činnosťou sa cez vodu a pôdu dostávajú  

do potravového reťazca človeka. V súčasnosti sa využívajú mnohé chemické a fyzikálne techniky  

na odstraňovanie alebo zníženie koncentrácie rádionuklidov z kontaminovanej oblasti zahŕňajúce 

kropenie pôdy, odstraňovanie postihnutej vegetácie, vypúšťanie kontaminovanej vody a jej následné 

chemické prečisťovanie a mnoho ďalších. Keďže takéto dekontaminačné techniky často krát 

poškodzujú životné prostredie, výskum sa začal zaoberať biologickou a ekologickou formou 

dekontaminácie – bioremediáciou. Bioremediácia predstavuje dekontaminačnú techniku prostredia  

za využitia živých alebo neživých organizmov. Podľa určenia sa používa bioremediácia ex-situ 

(dekontaminácia mimo miesta znečistenia, ktorá sa uskutočňuje vyťažením kontaminovanej pôdy 

alebo odčerpaním vody s následným transportom na miesto, kde sa vykonáva dekontaminácia) alebo 

in-situ (dekontaminácia sa vykonáva priamo na kontaminovanom mieste), ktorou sa zaoberáme v tejto 

práci. Bioremediáciein-situ predstavujú prirodzený spôsob dekontaminácie prostredia pri činnosti 

organizmov. Vhodné organizmy predstavujú huby, vďaka tomu, že majú vlastnosti „prírodnej 

špongie“, rastliny, ktoré sa používajú aj na odstraňovanie ťažkých kovov a predstavujú pozitívne 

výsledky [1], ako aj kvasinky a iné mikroorganizmy. Napriek zisteným vhodným vlastnostiam rastlín 

pre použitie na bioremediáciu sa čoraz viac dostávajú do popredia mikroriasy, ktoré sú oproti 

rastlinám ekonomicky nenáročnejšie, ich kultivácia môže prebiehať pri laboratórnych podmienkach, 

dokážu prežiť v extrémnych podmienkach, vyskytujú sa vo všetkých biotopoch a majú rýchlejší rast 

[2]. 

 V predloženej práci sa zameriavame na mikroriasy Dunaliella salina a Chlorella vulgaris. 

Halofilná zelená D. salina dokáže akumulovať ťažké kovy ako sú Zn, Cu a Cd [3]. Vyskytuje sa 

v hypersalinnom prostredí s toleranciou (0,2 – 35) % NaCl. Obsahuje vysoké množstvo karotenoidov, 

ktoré ju chránia pred tvorbou voľných radikálov z UV žiarenia [4]. Vysoký obsah glycerolu chráni 

bunku pred osmotickým tlakom, vďaka čomu sa používa v biotechnológiách alebo aj v iných 

priemyselných odvetviach kvôli jej zloženiu a vlastnostiam. Chlorella vulgaris predstavuje zástupcu 

zelených eukaryotických mikrorias s najväčším obsahom chlorofylu , vyskytuje sa v sladkovodnom 

prostredí a taktiež má uplatnenie v rôznych odvetviach. Jej fykoremediačné schopnosti boli zistené  

pri N a P, ktoré používa ako svoje nutričné prvky [5], ale aj pri Cu, Cr, Cd, Pb, Au [6]. Bioremediácia 

pomocou mikrorias môže prebiehať biosorpciou, ktorá predstavuje rýchly proces (obvykle počas 

prvých 5 min) adsorpcie kontaminantov na povrch bunky, pričom nie je ovplyvnená metabolická 

aktivita bunky. Na rozdiel od biosorpcie, bioakumulácia závisí od metabolickej aktivity bunky 

z dôvodu akumulácie kontaminantov do bunky s tým, že nesmie byť narušená jej životaschopnosť. 

Posledný proces predstavuje biotransformácia, ktorá prebieha z dôvodu mikrobiálnej neštiepiteľnosti 

kovov a metaloidov[7]. 

 Medzi rádionuklidy vznikajúce ako štiepne produkty v jadrových elektrárňach patrí 
137

Cs, 

s dobou polpremeny 30 rokov. Emituje beta a gama žiarenie a najväčší problém predstavuje kvôli jeho 

rýchlej inkorporácii do biologických systémov ako analóg draslíka[8]. Ďalším rádionuklidom, ktorý sa 

dostáva do životného prostredia činnosťou jadrových a medicínskych zariadení je 
60

Co, s dobou 

polpremeny 5,27 roka sprevádzanou emitovaním beta a gama žiarenia [9]. 
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MATERIÁL A METÓDY 

 Mikroriasy boli komerčne dodané spoločnosťou CCALA (Culture Collection of Autotrophic 

Organisms), Třeboň, Česká republika. 30 cm
3
Chlorella vulgaris, BEIJERINCK/CCAP 211-11b  

a 30 cm
3
Dunaliella salina, MAINX/SAG 19-3 spolu s 1 dm

3
 BBM média pre C. vulgaris  

a 1 dm
3
 Dunaliella média pre D. salinu. 

 Kultivačné médium pre C. vulgaris bolo zarobené v 1 dm
3 

Erlenmeyerovej banke podľa 

návodu na zarobenie BBM média [10]. Médium pre D. salinu bolo zarobené podľa pokynov  

na prípravu Dunaliella média [11]. Médiá boli zarobené do Erlenmeyerových baniek s objemom  

1 dm
3
 s mikroriasami a premiešavané v 48 hodinovom intervale pri izbovej teplote. 

 Pre roztoky na meranie bol použitý 0,2 cm
3
 roztok 

137
Cs s 

60
Co (v chloridovej forme),  

25 cm
3
 zásobný roztok (médium) jednotlivých mikrorias a následne ak bolo potrebné 1mol·dm

-3
 HNO3 

alebo 0,05 mol·dm
-3

 NaOH na úpravu pH.  

 Experimenty boli realizované využitím peristaltickej pumpy ISMATEC Model:ISM851 

(prietok 2 cm
3
·min

-1
) a následne sa sledovala časová závislosť poklesu aktivity v roztokoch  

s mikroriasami. Na vyhodnotenie vzoriek bol použitý gama spektrometer s HPGe detektorom (doba 

merania vzoriek 600 s) od firmy ORTEC a namerané spektrá boli vyhodnotené softvérom 

GammaVision od firmy ORTEC. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

 Cieľom predloženej práce bolo stanovenie podmienok na účinnú fykoremediáciu 

rádionuklidov vybranými mikroriasami. Kontaminovaný kvapalný roztok s 
137

Cs a 
60

Co 

s mikroriasami sme modifikovali zmenou pH a následným premeraním poklesu aktivity v roztoku. 

 Z merania vzoriek  Dunaliella salina v roztoku s pH 3 vyplýva, že remediácia 
60

Co prebiehala 

konštantne vzhľadom na čas (najvyšší pokles bol zaznamenaný o 16,5 %), čo môže byť spôsobené 

približujúcim sa pH k hodnote pH kultivačného média (pH 5), ale aj kvôli schopnosti D. salina sorpcie 

dvojmocných katiónov. Pokles aktivity 
137

Cs bol pri danej vzorke minimálny (nameraná počiatočná 

aktivita 
137

Cs 26,9 Bq s najvýraznejším poklesom aktivity 12,7 %), čo mohlo byť spôsobené vymytím 
137

Cs kvôli vysokej kyslosti roztoku. 

  

 
 

Obr. 1 Vľavo je znázornená časová závislosť poklesu aktivity v roztoku, vpravo je znázornený 

percentuálny pokles aktivity v čase pre vzorku Dunaliella salina pri pH 3. 

 Keďže je pH 8 blízke neutrálnemu prostrediu, očakávalo sa, že výsledky pri tomto pH budú 

lepšie ako pri iných vzorkách. Pri vzorke Dunaliella salina pri pH 8 bola doba merania 600 s, takže aj 

doba premývania v roztoku peristaltickou pumpou prebiehala počas 600 s, resp. 10 minút. Z obrázkov 

vyplýva, že pri pH 8 prebiehala fytoremediácia 
137

Cs, ktoré dosiahlo až 31,8 % pokles aktivity 

(z 14,3Bq na 9,8 Bq), ako aj 
60

Co, pri ktorom úbytok aktivity mikroriasou D. salina z roztoku 

predstavoval najvyššiu hodnotu 65,1 %, z počiatočnej aktivity 43,8 Bq na 15,3 Bq. 
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Obr. 2 Vľavo je znázornená časová závislosť poklesu aktivity v roztoku, vpravo je znázornený 

percentuálny pokles aktivity v čase pre vzorku Dunaliella salina pri pH 8. 

 Posledné pH, ktoré bolo merané pri vzorkách Dunaliella salina bolo pH 9. Na Obr. 3 

znázorňujúcom percentuálny pokles aktivity v roztoku je vidieť nepravidelné hodnoty jednotlivých 

rádionuklidov. Nekonštantnosť poklesu hodnôt mohla byť spôsobená, buď opakovaným vypustením 

mikrorias do roztoku, alebo zlým zachytením mikrorias na polyuretánový materiál. 

 
Obr. 3 Percentuálny pokles aktivity v čase pre vzorku Dunaliella salina pri pH 9. 

 Výsledky sérií experimentov odhalili, že najvhodnejšie  pH roztoku vzorky Chlorella vulgaris 

je pH 6, ktoré predstavuje hodnotu kultivačného BBM média, v ktorom sa kultivovali mikroriasy.  

Pri vzorke C. vulgaris pri pH 6 je z Obr. 4 vidieť, že pri 
137

Cs bol percentuálny pokles aktivity 

výrazný, pričom hodnota poklesu dosiahla najviac 22,51 %, ale neskôr sa krivka ustálila, čo mohlo byť 

spôsobené nasýtením mikroriasy týmto rádionuklidom. Z teórie je známe, že organizmus dokáže prijať 

len limitné množstvo rádionuklidov a po prekročení tejto hodnoty je príjem látok zastavený. Pri 
60

Co 

bol pozorovaný výrazný pokles aktivity, ako je vidieť na Obr. 4, s tým, že najvyšší dosiahnutý pokles 

aktivity predstavoval hodnotu 30,96 %. Dá sa preto zhodnotiť, že C. vulgaris mala pri pH 6 vhodné 

fykoremediačné schopnosti. 

 

Obr. 4 Vľavo je znázornená časová závislosť poklesu aktivity v roztoku, vpravo je znázornený 

percentuálny pokles aktivity v čase pre vzorku Chlorella vulgaris pri pH 6. 
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ZÁVER 

 Pri vzorke Dunaliella salina pH 3 bola nameraná počiatočná aktivita 
137

Cs 26,9 Bq 

s najvýraznejším poklesom aktivity 12,7 % a pre 
60

Co to bola hodnota 16,5 % pri počiatočnej aktivite 

105,2 Bq. Kvapalné vzorky s D. salina pri pH 8 boli stanovené ako najlepšie pre uplatnenie 

fykoremediačných účinkov D. salina vzhľadom na približne konštantný pokles aktivity v roztoku  

pre oba rádionuklidy. Počiatočná aktivita 
137

Cs predstavovala hodnotu 14,3 Bq a najvýraznejší pokles 

aktivity bol 31,8 %, pre 
60

Co to bolo 65,1 % pri počiatočnej aktivite 43,9 Bq. Posledným skúšaným pH 

bolo pH 9, kedy sa zistilo, že nie je vhodné pre ďalšie použitie vzhľadom na veľké rozdiely  

v hodnotách. Po sérii experimentov sa zistilo, že najvhodnejšie prostredie pre fykoremediáciu 

pomocou Chlorella vulgaris predstavuje pH 6, čo je aj hodnota kultivačného BBM média danej 

mikroriasy. Nameraná počiatočná aktivita 
137

Cs  predstavovala hodnotu 31,1 Bq s najvýraznejším 

percentuálnym poklesom aktivity 22,5 % a pre 
60

Co najvýraznejší pokles aktivity nastal pri 31,0 % 

pri počiatočnej aktivite 126,7 Bq.  Z nameraných  výsledkov vyplýva, že najúčinnejšia fykoremediácia 

mikroriasy Dunaliella salina prebiehala v prostredí pH 3 a ešte výraznejšie pri pH 8. Skutočnosť, že je 

D. salina schopná fykoremediácie pri tak kyslom pH môže prispieť k jej aplikáciám v extrémnejších 

podmienkach alebo v prímorských oblastiach vzhľadom na to, že je halofilná. Pri sladkovodnej 

mikroriase Chlorella vulgaris bol zistený najlepší fytoremediačný potenciál v jej prirodzenom 

prostredí pri pH 6. Tým, že je táto mikroriasa sladkovodná, môže nájsť uplatnenie vo vnútrozemí 

alebo pri kvapalných rádioaktívnych odpadoch z jadrových zariadení. 
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Both the Fukushima Dai-ichi NPP accident in Japan in 2011 and the Chernobyl NPP accident  

in USSR in 1986 similarly to the first one have shown a necessity to find a way how to improve 

confidence of the public to official authorities. It is important especially in such a case of severe 

accidents with significant consequences in large inhabited areas around the damaged NPP. A lack  

of public confidence to officials was caused mostly by rather poor communication between official 

authorities and the public, as well by restricted access to the information for the public. It may have 

extremely negative impacts on the public understanding of actual situation and its possible risks,  

on public acceptance of necessary protective measures and participation of the public in remediation 

of the affected areas. 

One of possible ways to improve the situation can be implementation of citizen radiation 

monitoring on voluntary basis. Making sure, the official results are compatible with public self-

measured ones, the public probably has more confidence in them.  

In the Czech Republic the implementation of such an approach is tested in the framework  

of security research founded by the Czech Ministry of the Interior - the research project RAMESIS 

solved by SURO. 

The paper shows selected results reached during the first two years of this project. 
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Cílem práce je hodnocení rizika plicní rakoviny při kombinované expozici radonu a kouření. 

Metodologicky je hodnocení založeno na studii případů a kontrol vnořené ve dvou kohortových 

studiích, a to 11 000 horníků a 12 000 obyvatel exponovaných vysokým koncentracím radonu  

v domech. Expozice radonu u jednotlivých osob je doplněna informacemi o kouření získaných osobně 

od těchto osob nebo od jejich příbuzných. Celkem je studie založena na 1 073 případech plicní 

rakoviny mezi horníky a na 372 případech ve studii obyvatel. Kontrolní osoby byly v každé studii 

náhodně vybrány s ohledem na pohlaví, rok narození a dosažený věk. Kombinovaný účinek radonu  

a kouření je hodnocen pomocí tzv. geometrických smíšených modelů, jejichž speciálním případem je 

aditivní nebo multiplikativní model. Výsledný model rizika je blíže k aditivní interakci (parametr 

smíšeného modelu 0.2). Důsledky výsledného modelu ve studii obyvatel jsou ilustrovány odhady 

celoživotního rizika v hypotetické populaci kuřáků a nekuřáků. Oproti multiplikativnímu modelu 

rizika je celoživotní riziko podle nejlepšího geometrického smíšeného modelu podstatně větší, 

zejména v populaci nekuřáků. Studie vznikla v rámci projektu Interní grantové agentury MZ ČR 

(projekt NS10596). 
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