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Presence of soil gas and indoor Radon in volcanic areas located 
in Latium and Campania Regions, Italy 

Mgr. Giuseppe Buccheri1; Dr. Ing. Pasquale Addonizio1; Dr. Alessio Rinaldini2 
1 INAIL - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli - Via 
Nuova Poggioreale (angolo S.Lazzaro) - Complesso INAIL, Edificio 11 - 80143 Napoli, IT 
2 INAIL – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti ed 
Insediamenti Antropici – Via Roberto Ferruzzi 38 – 00143 Rome, IT 
g.buccheri@inail.it 

Abstract 
In Italy, Radon highest concentrations concern all Tyrrhenian belt. The abundant distribution  
of the radioactive elements in Latium and in Campania, often accompanied by emissions  
of endogenic gas (CO2, CO and H2S), is strictly related to quaternary alkali-potassic volcanism. 
This article reports about connection between Radon presence and geology (which also influences 
the most used building materials) within two active areas in Latium and Campania Regions (Italy). 
Colli Albani are located in Latium. This area is considered as a quiescent volcano, whose last 
eruptive phase dates back to 41-36 kya, with deposition of Peperino di Albano, a lithoid granular 
tuff that Romans commonly used as a building and decorative material (lapis albanus). 
Campania is the second Region of Italy as for population (and more than 50 % of its 6 million  
of inhabitants are concentrated in the Province of Naples), and volcanism is mainly connected there 
to the presence of a deep and large volcanic complex, related to a mantle anomaly.  
INAIL is busy in research activity for evaluation and management of risk for health at workplaces, 
connected to exposure to indoor radon, taking into account of active laws. Starting from knowledge 
about geologic activity in Latium and in Campania, the aim of INAIL research activity is 
estimation of hazard, because of Rn, CO2 and other endogenic toxic gases, at workplaces located  
in both Regions. In order to estimate risk from Radon, INAIL carried out soil gas measurements  
in Alban Hills area, and one more series of Radon measurements has been planned downtown  
in Naples, where many commercial and artisanal activities are located underground (mainly  
in tuffaceous buildings). 
According to the indications provided by the Directive 2013/59/Euratom, INAIL measurements 
will be aimed to realize Radon Potential Maps (RPM), that may help Italian Institutions to identify 
hazard areas, realize an effective territorial plan and to assess health risk. 
 
Introduction 
Indoor Air Quality (IAQ) in public, private and residential buildings has become a highly important 
health and environmental issue, especially in large and densely populated urban areas. On average, 
people spend about 80-90 % of their lifetime in confined spaces (homes, workplaces, schools, etc.) 
and this percentage rises for children, elderly, patients, etc. Monitoring health in such environments 
represents a priority task to reduce the exposure of population to pollutants.  
In addition to numerous chemical contaminants of artificial origin (i.e. combustion products, 
VOCs, etc.), there are some types of gaseous chemicals (mainly Rn and CO2), naturally present 
both in atmosphere and in soils, that in some cases can accumulate in confined spaces and represent 
a risk to human health, namely with effects on respiratory system, tumors and allergic reactions. 
Radon is a gaseous trace element, chemically inert and ubiquitous in soil and groundwater. Radon 
is produced by decay chain of primordial radionuclides 238U, 232Th and 235U. The most abundant 
isotope is 222Rn, with a half-life of 3.82 days. Radon gas is colorless, tasteless, odorless and it is not 
detected by the human senses even at high concentrations. Inhalation of radon (222Rn) and of its 
progeny contributes for 50 % of the annual dose from ionizing radiation.  
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Radon was classified as cancerous since 1988 by IARC (International Agency for Research  
on Cancer). It is estimated that about 9 to 15% of the approximately 14,000 annual cases of lung 
cancer in Europe can be attributed to radon and its progeny (Darby et al., 2004). More recently, 
health effects linked to indoor radon exposure have been considered in the EC Directive 2013/59/ 
EURATOM. 
Whereas radon concentrations are extremely low in outdoor air, concentrations can become 
dangerously high indoor because of its accumulation in closed spaces. Sources for indoor radon 
include seepage from the surrounding soil and rock geology (geogenic radon), from the used 
building materials, or degassed from tap water having a groundwater origin. Accumulation is  
a function of ventilation within the building. 
In this context, soil-gas geochemical prospecting represents an innovative methodology although it 
has been successfully applied for years in the study of dispersion of pollutants in the subsoil. Based 
on these considerations, as well as in the light of the existing correlation between the radon indoor 
and high concentration in soils, it is very important to conduct this kind of preliminary 
investigation to assess the presence of areas potentially subject to higher risks of harmful gas 
emanations. 
The variability of radon concentration in shallow soil and indoor is a quite complicated 
phenomenon because the spatial variation of radon levels in houses primarily depends  
on the geologic features of the investigated areas, and because soil permeability controls Rn 
migration towards surface. These studies can provide the individuation of Radon Prone Areas 
(RPAs). In particular, for radon mapping studies the predisposing factors such as geological 
features, environmental factors and structural characteristic of the buildings should be considered 
as affecting the risk of radon exposure to population. Therefore, the development of soil gas radon 
maps can provide important information for the identification of areas with risk and for effective 
land use planning, when compared with indoor data. 
 
Geolological settings 
Alban Hills area 
Ciampino and Marino dwellings are located about 20 km southeast of Rome, in the Alban Hills 
Quaternary volcanic complex (Fig. 1): the volcanic structure was formed between 600 and 25kya 
(Voltaggio & Barbieri, 1995), in the frame of the extensive tectonics linked with the opening  
of the Tyrrhenian sea basin. Volcanic products are constituted by low-silica alkali-potassic lavas, 
tephra and pyroclastic flows (Trigila et al., 1995). The Meso-Cenozoic carbonatic basement 
underlying the volcanic edifice, is disarticulated by tectonics in horst and graben sequences  
and hosts the main aquifer, deep about 700 m. Superficial aquifers are placed into the volcanic 
deposits and are isolated by the Ligurian Unit, a low-permeable Plio-Quatenary flysh layer  
of allochthonous deposits (Boni et al., 1995). 
Frequent seismic swarms, typical of recent volcanism domains, are concentrated along a NW-SE 
belt, that intersects the western sector of the volcanic structure in correspondence of the main 
gaseous manifestations (Amato et al., 1994; Delaney et al., 1996). The studied area is placed  
on a structural high, bounded by extensional trending NW-SE and N-S faults, where the main 
endogenic gas leakages are located. 
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Fig. 1. Geologic sketch map of the Alban Hills volcanic complex; the investigated area is also 
shown. 
 
Due to the presence of a relatively shallow magma body, the anomalously high heat flow, 
associated with the occurrence of faults, led to a consistent steady-state diffuse natural gases 
exhalation in the area. Significant amounts of endogenic gases (mainly CO2 and H2S) are produced 
and released to the atmosphere in a number of vents throughout the area (Giggenbach et al., 1988; 
Carapezza et al., 2005). Episodes of high degassing flux often occur in occasion of seismic events 
(Quattrocchi et al., 1998). One of main emanation site is located at Cava dei Selci, and covers  
an area of about 10,000 m2. Previous soil exploration studies (Annunziatellis et al., 2003) have 
identified concentration abnormalities of some gaseous species (CO2 up to 93%, He  
up to 5,746 ppb, and CH4 up to 564 ppm), indicating the probable origin of CO2 caused  
by the metamorphic alteration of the carbonatic basement. 
Endogenic gas hazard of the area was dramatically illustrated on the 29th of September 1999, when 
a total of 30 cows, pastured in a small field within the city limits, died as a result of CO2 
asphyxiation. Although cattle had been held in this particular field for many years, an elevated gas 
flux was released that day, due to seismic activity within the Alban Hills volcanic complex.  
It is believed that the seismic event caused a decrease in the confining hydrostatic pressure, as well 
as a renewal or temporary opening of the fault structures located in the area. 
 
Naples area in Campania Region 
Campania shows naturally high radioactivity, especially in some areas, because of a widespread 
presence of alkaline volcanic rocks. 
From a geological point of view, lithologies of Campania Region (Fig. 2) can be grouped into three 
domains (Albanese et. Al., 2008): 
 
(1) Mountainous sector, represented by the Campanian Apennine Range (mostly formed  
by limestones and classified as a Neogenic Nappe) 
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(2) Plain sector, made up by graben structures forming the Campanian Plain and other structures, 
where is occurrence of pre-, syn-, and postorogenic sedimentation (mostly fine-grained sediments) 
(3) Volcanic sector, made up by volcanics of the Neapolitan potassic province (Somma-Vesuvio, 
Campi-Flegrei, Ischia, and Roccamonfina) (Peccerillo, 2005). 
 

 
Fig. 2. Simplified geological map of Campania region, Italy. 
 
The town of Naples is mainly located over Phlegrean Fields, an extended volcanic complex 
characterized by two large Plinian eruptions, occurred about 39 and 15 kya and accompanied  
by calderic collapses: the first one is associated to Ignimbrite Campana (which covered all the area 
of Campana Plain) the second one to Yellow Neapolitan Tuff – TGN. Composition of the eruption 
associated to TGN is from trachytic to phonolitic, and the main part of Naples was built on rests  
of this eruption (Deino et al., 2004).  
Products of magmatic activity were deposited up to 31 km from the source and, during the last 
eruptive event, collapse was caused because of draining of an enormous volume of magma.  
The caldera is about 10 km in diameter and it is currently buried by products from more recent 
activity, connected to a deep magmatic reservoir (Scarpati  et al., 1993). 
TGN mainly outcrops as thick tuffaceous and pozzolana deposits, at borders of Phlegrean Fields 
area, within Naples area and in Campana Plain (Orsi et  al., 1992, 1996; Scarpati  et al., 1993; 
Valentini et al., 2007).  
INAIL interest in TGN is due to its use as a building material since the first human settlements. 
This material, in fact, played a primary role in the architecture and in the development  
of the territory (Cardone,  1990). 
One of the main concerns for human health in Campania is the total gamma radiation and Rn 
potential, mostly related to alkaline volcanism of the Neapolitan volcanic district. In particular, 
geothermal activity occurring in all Campanian volcanic areas represents a potential hazard for Rn 
gas. The atlas reporting cancer mortality in the resident population of Campania during the period 
1989–1992 shows that in some areas of the Region (Fig. 3), the Standardized Mortality Ratio 
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(SMR) on overall regional population for all kind of neo-plasms (expressed as a percentage) is 
always above 100: it means that the mortality rate for cancer, mostly for males, is higher than  
the regional average in these areas. Risk areas more or less correspond to the zones where 
measured radioactivity is naturally high (Lima et. al, 2005). 
 

 
Fig. 3. Standardized Mortality Ratio (SMR) on overall regional male population for all types  
of neo-plasms (Atlas of Cancer Mortality in the Campania Region, 1995). 
 

Furthermore, in Campania, a roughly spatial correspondence has been found between the highest 
values of the Regional SMR for lung cancer (in Naples and Caserta Provinces) and the strong 
amount of gamma radiation emitted by the alkaline volcanics of the Neapolitan volcanic district 
(Fig. 4). Since Rn gas was widely recognized as a cause of lung cancer (Field et al., 2000),  
as a direct product of U238 decay process, natural radioactivity can be considered as a potential 
cause of the increased mortality for this cancer in Naples (NA) and Caserta (CE) Provinces. 



Chata Lodiar Počúvadlo Jazero - Banská Štiavnica 

12 

 

  
Fig. 4. Map for total radioactivity in Campania, divided into 13 ASL – Aziende Sanitarie Locali 
(Local Districts for Health Care) within the 5 Provinces. Legend of Provinces: NA = Napoli; CE = 
Caserta; BN = Benevento; AV = Avellino; SA = Salerno. Source: Albanese et. Al. (2008). 
 

Methodology and results 
During sampling campaign that INAIL Department of Rome carried out in Latium, individual soil 
gas samples of Rn, CO2 and H2S were collected using a stainless-steel probe onto which two steel 
cylinders are welded to act as pounding surfaces when installing and removing the probe with  
a co-axial hammer (Ciotoli et al.,2007; Beaubien et al., 2008). The bottom end of the probe was 
fitted with a sacrificial tip to prevent obstruction of the tube during its insertion into the soil  
(Fig. 5). The probe was pounded down at about 80 cm depth, which is sufficiently deep in most 
soils to avoid the influence of infiltrating atmospheric air (Hinkle, 1994). 
The measurement set-up to analyze radon concentration in soil gas consisted of an AlphaGuard 
PQ2000Pro (AG) radon monitor, connected to the soil-gas probe by a pump (Alpha-pump) 
(Saphymo, Germany). Soil gas was pumped through the AG ionization chamber at a flow rate  
of 0.3 dm3/min, in continuous pumping mode, thus soil air is pumped and continuously flows 
through the open circuit inside the detector. The total concentration of both isotopes (222Rn  
and 220Rn) was measured in this way. In order to determine radon (222Rn) concentration only, 
measurements were carried out after filling the ionization chamber with soil gas and keeping it 
tightly closed for about 10 min, the time needed for Thoron (220Rn) to decay.  
A Draeger X-am 7000 (accuracy <5 %), equipped with both infrared and electrochemical sensors, 
was used for analysis of soil-gas CO2 and H2S concentrations. 
In the studied area, Rn and CO2 soil gas prospecting was carried out by collecting about one 
hundred samples, with a sampling density of about 13 samples/km2. Table 1 summarizes the main 
statistical parameters for collected gases; it shows a wide range of concentration values and,  
in some cases, very high levels have been recorded (with peaks up to 78 % for CO2  
and 575 kBq/m3 for Rn). The presence of such outliers strongly affects calculation  
and interpretation of statistical parameters as well the elaboration of gas distribution maps, hence 
their identification is critical to environmental data analysis. 
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Fig. 5. Schema of procedure for determination of Rn, CO2 and H2S soil gas concentrations. 
 
Table 1. Main Rn (KBq/m3) and CO2 (v/v %) soil gas statistical parameters. N: number of samples; 
M: mean; GM: geometric mean; MD: Median; LQ: lower quartile; UQ: Upper quartile Std.; DV: 
Standard deviation. 

 N M GM MD Min Max LQ UQ DV 
Rn 117 59.5 40.1 39.6 3.7 547.6 21.52 80.75 65.2 
CO2 93 6.0 1.8 1.5 0.1 77.54 0.70 5.04 13.6 

 
The cumulative probability graphs show data in terms of variability and provide a good method  
for studying both symmetrical and asymmetrical distributions. This approach allows to distinguish 
different populations (i.e., background values, abnormal values and outliers) often overlapped 
inside the dataset, and provides a more objective criterion for estimating threshold values (Sinclair, 
1991). 
Cumulative probability graphs analysis (Fig. 6) allowed to estimate both the background value  
and the anomaly threshold values of gas concentrations. Radon cumulative probability graphs 
enhance two data populations, with background values up to 60 kBq/m3 and Rn soil gas anomalies 
with values above 60 kBq/m3. CO2 shows a similar behavior, with a threshold value of 5 % v/v 
separating background from anomalies values. 
Soil gas data were processed with geostatistics adopting as algorithm the kriging method of spatial 
interpolation for the development of Rn and CO2 anomalies maps by using Surpher software  
(Fig. 7). 
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Fig. 6. Cumulative probability graph for Radon. 

            
Fig. 7. Map showing soil Rn distribution anomalies in soil gas at Ciampino-Marino area. 
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Radon anomalies show a preferential distribution along NW-SE direction. This anomaly can be 
found both in the east and in the west of Via Appia, that crosses the studied area and where several 
mineralized water springs are present. Other high Rn concentrations were collected  
in the Consorzio Vigna Fiorita and in the village Cava dei Selci (>100 kBq/m3) sites, both 
characterized by high density housing. In the central part of the investigated  area, Rn values are  
on average lower than 40-60 kBq/m3. 
Soil gas CO2 anomalies show highest values (up to 30 % v/v) in the southern sector, where  
Cava in Selci and Saint Maria delle Mole are located. 
Both CO2 and Rn distributions have a dominant NW-SE alignment, which parallels major faults  
in the area, indicating that these structures provide a vertical pathway for upward gas migration. 
The majority of outlier samples occur as discrete anomalies along this alignment, illustrating that 
gas flow is channeled along more permeable pathways within these structures. 
The similar distribution of Rn and CO2 is a known phenomenon which is related to the fact that 
CO2, being a gaseous species more abundant than trace gas, is able to migrate quickly  
to the surface acting as “carrier gas” for trace species such as Radon (Etiope, 1995; Ciotoli et al., 
1998). In the Ciampino-Marino area, the main tectonic structures associated with deep degassing 
phenomena are identifiable with the high structures in the carbonate basement, acting as 
accumulation traps for endogenic gases. Fault systems with NW-SE direction that delimit  
the carbonate structure act as major degassing pathways. 
Indoor radon activity was determined, as for sampling activity in Latium, in 36 samples positioned 
on the ground floor of the considered dwellings. Measurements were performed using the device 
Alphaguard PQ2000Pro (operating in diffusion mode), suited for mid-term examinations with  
a time span 12 hours-long. Main statistical parameters of collected data are shown on the table 2. 
The analyzed samples present a very high variability, with values ranging from a minimum  
of 12 Bq/m3 to a maximum of 25,400 Bq/m3. About 80 % of the samples exceeds the National 
average value for confined spaces, equal to 77 Bq/m3 (APAT, 2003). These samples also exceed 
the threshold value of 148 Bq/m3, recommended by EPA, value over which it is recommended  
to carry out mitigation and remediation actions in confined spaces. 
 
Table 2. Rn indoor (KBq/m3) statistical parameters. N: number of samples; M: mean; GM: 
geometric mean;  MD: Median; LQ: lower quartile; UQ: Upper quartile Std. DV: Standard 
deviation. 

 N M GM MD Min Max LQ UQ DV 
Rn 36 1152 324 357 12 25400 150 714 3576 

 
As above mentioned, soil gas distributions of CO2 and Rn were quite similar in Ciampino area, 
implying that Rn is transported by CO2 flow (carrier gas). Thus, the elevated indoor Rn values may 
be due to co-migration with CO2 and entry into the houses as a result of its faster diffusion rate, or 
it may be only a radionuclide by-product, produced in situ by the underlying rocks or building 
materials. 
High variability of Rn indoor values are also probably linked with the environmental conditions 
controlling the rate of movement of soil radon toward the surface and into buildings. It includes 
soil properties like porosity, permeability and moisture content, as well as meteorological 
parameters like wind, barometric pressure, relative humidity and rainfall. 
Investigation of indoor Rn presence in the centrum of Naples concerns INAIL Department  
of Naples. INAIL sampling activity is starting from October 2017 and it will concern shops  
and laboratories located underground and at ground floor. The applied methodology will be  
the same, above described, as the one applied by INAIL Department of Rome during indoor 
monitoring activity in Latium. 
INAIL Department of Naples is going to divide its activity into the following steps, which will also 
correspond with important results: 
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1) Realization of a database concerning natural radioactivity in buildings located in Naples, 
which can be used both by INAIL and by other Institutions for a correct scientific communication 
of the risk for workers. 
2) Using the above mentioned database in order to give suggestion to competent Institutions 
aimed to provide a legislative and administrative framework in line with the Directive 
2013/59/EURATOM, to which Italy must also adapt, by providing an appropriate regime for 
controls that, for every exposure situation, must reflect a radio-protection system based  
on principles of justification, optimization and limitation of doses. 
3) Offering expert advice and equipment to workers and owners whose activities are located 
in places which can present risks for health because of Rn presence, also suggesting methods  
and techniques in order to decrease incidence of the risk itself. 

 
Conclusions 
Radon is the most important source of ionizing radiation related to indoor air quality and its most 
important health effect is the increased risk of lung cancer. The most recent European directive 
(2013/59/EURATOM), regarding human exposure to natural radiation, primarily deals with indoor 
Rn. It encourages National action plans in order to identify annual average Rn in a significant 
number of buildings, to modify National limits and to propose remediation actions.  
Recent studies, mostly at regional scale, have looked at the correlation between indoor Rn  
and some geological variables, but with no clear and conclusive results. However, the direct 
measurements of soil-gas radon, coupled with the analysis of other endogenic gases and geological 
data, are well recognized to identify the Radon Potential of an area originated from geological 
sources; then, it can be used to guide indoor surveys, as indoor Rn values are often highly variable. 
This paper presents data of Rn and CO2 soil gas prospecting and Rn indoor collected  
in Ciampino-Marino area, two settlements located about 20 kilometers south-east of Rome,  
on the Alban Hills quiescent volcanic complex, an area characterized by crustal degassing. Soil-gas 
Rn and CO2 data were processed by using both statistical and geostatistical methods,  
and the resulting maps were examined in order to highlight areas with high risk. General elongated 
anomalies trending NW-SE of high CO2 and Rn values, with peaks up to 77 % v/v and 547 kBq/m3 
respectively, imply the presence of preferential pathways (i.e. faults and fractures) along which 
deep gases are able to migrate towards the surface. The CO2 and Rn anomalous trends often 
correspond to and are usually elongated parallel to the Apennine mountain range, the controlling 
structural feature in central Italy. The similar distributions of CO2 and Rn imply that Rn is 
transported within the flow of CO2, that acts as carrier gas. 
Rn-indoor data, collected in 36 sites, present a high variability although about 80 % of the samples 
exceeds the average Italian value in confined spaces and also exceeds the EPA threshold value  
of 148 Bq/m3, value over which it is recommended to carry out mitigation and remediation actions 
in confined spaces. High variability is probably linked with environmental conditions controlling 
movement rate of soil radon toward the surface and into buildings. 
It is important to point out that maps of soil gas anomalies do not represent health-risk due to radon 
exposure, but they are a classification of the territory according to the probability to have high 
concentrations of radon. It means that in the areas of high radon geogenic potential, one can 
reasonably hypothesize greater possibility to find buildings where the average annual radon 
concentration exceeds limits of the 2013/59 Directive, but in the same areas not all buildings must 
necessarily present this feature. 
Thus, the elaborated maps are a useful tool in supporting territorial planning, such as taking 
decisions on a more focused soil gas survey at a smaller scale, prevention policies  
and on the remediation techniques to be adopted; thus, maps are a useful tool in order to optimize 
resources which are necessary to reduce radon health effects. 
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Abstrakt 

Hydroxyapatit je vhodný adsorbent pre ťažké kovy a rádionuklidy vďaka svojmu veľkému 
povrchu, vysokej stabilite pri oxidačno-redukčných podmienkach. SnCl2 sa pre svoje redukčné 
vlastnosti používa v biomedicínskych aplikáciách a v priemyselných technológiách. Sn(II) 
redukuje 99mTc(VII) na 99mTc(IV), pričom sa Sn oxiduje z oxidačného stupňa II na IV. Adsorpcia 
TcO4

- na vzorky HA, ktoré boli pripravené mokrou zrážacou metódou, sa sledovala metódou 
rádioindikácie. Ako rádioizotopový indikátor bol použitý rádionuklid 99mTc, ktorý sa využíva 
hlavne v nukleárnej medicíne – zobrazovacie techniky PET, SPECT a pod. V tejto práci boli 
študované vplyvy dvoj- a trojmocných katiónov na sorpciu 99mTcO4

- na Sn-hydroxyapatitu. 
 
Úvod 

Veľa zlúčenín fosfonátov je v medicíne používaných na liečbu či už chorôb alebo metabolických 
porúch, ktoré sú spojené s tvorbou kostného tkaniva, metabolizmom Ca a pod. Zlúčeniny 
fosfonátov, ktoré sa označia 99mTc sa v klinickej medicíne používajú ako zobrazovacie látky  
pri vyšetreniach kostí pomocou PET resp. SPECT skenerov (Hamárová, 2016).  
Hydroxyapatit sa radí medzi ortofosforečnany vápenaté, čo sú najviac skúmané fosforečnany 
(Viswanath et al., 2008). Hydroxyapatit je základnou zložkou oporného systému stavovcov a tvorí 
až 90 % zubnej skloviny a 60 % kosti. Ide o najbežnejšie používaný biomateriál, ktorý sa využíva 
na regeneráciu kostného tkaniva. Vďaka svojim vlastnostiam ako sú biokompatibilita, nízka 
hustota, nezápalovosť, netoxicita, neimunogenicita, osteokonduktivita, chemická stabilita, či 
podobnosti s kostným tkanivom, sa HA využíva ako substitučný materiál v dentálnej a ortopedickej 
chirurgii (Hamárová, 2016; Pivarčiová a kol., 2013). 
Rádioizotopová diagnostika je citlivá klinická metóda, ktorá sa používa pri detekcii 
osteobalstických poškodeniach kosti, pri diagnostike malígnych a benígnych karcinómov,  
pre kontrolách obnovy kostného tkaniva po rôznych implantáciách a pod. V tejto práci sa ako 
rádioizotop používal 99mTc, čo je najpoužívanejší rádioizotop v nukleárnej medicíne, a to hlavne 
kvôli vhodnej dobe polpremeny – 6,01 h, vysokošpecifickej aktivite, či vhodnej dostupnosti. 
Vďaka Sn2+ katiónom, ktoré sú najpoužívanejšie pri 99mTc-rádiofarmák, je 99mTcO4

- s oxidačným 
číslom (VII) redukovaný na Tc (IV). Takto zredukované technécium vytvára komplexné zlúčeniny 
s fosfonátmi, ktoré sa naväzujú na hydroxyapatitovú zložku kosti (Tkáč, 2003). 
Redukcia TcO4

- cínatými katiónmi prebieha podľa schémy: 
3Sn(II) + 2 Tc(VII) → 3Sn(IV) + 2Tc(IV) (Tkáč, 2003)  

Cieľom práce bolo stanovenie vplyvu katiónov na sorpciu 99mTcO4
- na Sn-hydroxyapatitu. 

 
Experimentálna časť 

Všetky použité chemikálie s čistotou p.a. v experimentálnej časti a materiál boli od firmy 
Lacheman.p., Česká republika a od firmy Slavus, s.r.o., Slovenská republika. Rádioizotop 99mTc sa 
použil z 99Mo / 99mTc generátora DRYTEC (2,5 – 100 GBq), GE Healtcare,@1200 GMT.  
Adsorpcia 99mTc na pripravené vzorky hydroxyapatitu sa sledovala metódou rádioindikácie. Ako 
rádioizotopový indikátor sa použil 99mTc vo forme 99mTcO4

- aniónu. Sorpčné experimenty sa 
uskutočňovali vsádzkovou metódou v plastových skúmavkách so zátkou. Pomer tuhej a kvapalnej 
fázy bol 1:100. Študoval sa vplyv konkurenčných katiónov – Ca2+, Mg2+, Fe3+ na sorpciu 
technecistanu na hydroxyapatit (HA2 -Ca(OH)2+H3PO4, HA3 – CaCl2+K2HPO4),ktorý bol 
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modifikovaný cínatými iónmi – Tab. 1. Zastúpenie Sn2+ iónov bolo 0 mol %, 2 mol %, 6 mol % 
 a 8 mol %. Koncentrácia katiónových roztokov bola v rozmedzí 1·10-1 až 1·10-5 mol·dm-3. Všetky 
roztoky boli označené 99mTcO4

-. Relatívna chyba merania bola < 5 %. 
 
Tabuľka 1. Skratky hydroxyapatitov, vstupné reaktanty a spôsob zabudovania Sn2+ iónov  
do hydroxyapatitov.  

Skratka 
hydroxyapatitu 

Vstupné reaktanty Spôsob zabudovania 
Sn2+ do vzoriek 

Koncentrácia 
Sn2+ iónov 
[mol %] 

 
 

 
 

2 mol % 
6 mol % 
8 mol % 

HA2 Ca(OH)2 H3PO4 SnCl2·2H2O 
inkorporácia Sn2+ do 
kryštálovej mriežky 

hydroxyapatitu 

HA3 CaCl2 K2HPO4 SnCl2·2H2O 
inkorporácia Sn2+ do 
kryštálovej mriežky 

hydroxyapatitu 

 
Výsledky a diskusia 
Zvyšovaním koncentrácie Ca2+ iónov v roztoku sa percento sorpcie 99mTcO4

- takmer nemenilo 
v prípade vzoriek  HA2. HA3 sa správal odlišne v porovnaní s predchádzajúcimi hydroxyapatitmi. 
Vplyv Ca2+ katiónov na sorpciu klesal v poradí 1·10-2  > 1·10-1 > 1·10-3  > 1·10-5  > 1·10-4 mol·dm-3. 
Pri koncentrácii Ca2+iónov v roztoku 1·10-3 a 1·10-4  mol·dm-3 so zvyšujúcim sa zastúpením Sn2+ 
klesalo percento sorpcie. Pri ostatných koncentráciách konkurenčného katiónu, bolo najvyššie 
percento sorpcie u sorbentov so 6 mol % Sn2+. Toto správanie môže byť spôsobené prípravou 
sorbentu, keďže boli použité soli kyseliny H3PO4 s rozdielnym zastúpením Sn (II) a Sn (IV) 
v sorbente. Vo všeobecnosti nemajú vápenaté katióny vplyv na sorpciu technecistanu  
na Sn-hydroxyapatit. To znamená, že prítomnosť konkurenčných Ca2+ iónov, i keď môže 
dochádzať k ich iónovej výmene za Sn2+, prípadne Sn4+ na povrchu HA, neovplyvňujú prítomné 
Sn2+ ióny v roztoku, a teda Sn2+ ióny môžu spôsobiť redukciu technecistanových iónov  
na chemické formy, ktoré sa následne môžu adsorbovať na povrch HA – TcO2, TcO(OH)2 a pod. 
Percento sorpcie technécia môže kolísať v závislosti od množstva cínu v oxidačnom stupni II. 
Hodnoty pH po sorpcii technecistanu sa pohybovali od 5 do 6,5 pre všetky sorbenty. 
 
Tabuľka 2. Distribučný pomer a percento sorpcie technécia v závislosti od koncentrácie Ca2+ 
iónov  na sorpciu v roztoku. 

c Ca2+ 

[mol·dm-3] 
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

 
K D 

R 
(%) 

K D 
R 

(%) 
K D 

R 
(%) 

K D 
R 

(%) 
K D 

R 
(%) 

HA2 
2mol% 904 90,0 1904 95,0 1381 93,3 1446 93,5 981 90,8 
6mol% 997 90,9 1611 94,2 2286 95,8 1520 93,8 845 89,4 
8mol% 1264 92,7 2313 95,9 1988 95,2 1877 94,9 1089 91,6 

HA3 
2mol% 728 87,9 2219 95,7 536 84,3 516 83,8 755 88,3 
6mol% 1593 94,1 2175 95,6 1274 92,7 247 71,2 269 72,9 
8mol% 1782 94,7 114 53,3 706 87,6 98 49,5 95 48,8 
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Obr. 1.Vplyv Ca2+ iónov na adsorpciu technecistanového aniónu. 
 

Vplyv Mg2+ katiónov na HA2 bol minimálny. Vplyv koncentrácie horečnatých katiónov  
na percento sorpcie technécia pri vzorkách HA3 klesal v poradí 1·10-2  > 1·10-3  > 1·10-4 ~ 1·10-1  > 
1·10-5  mol·dm-3. Pri počiatočnej koncentrácii1·10-5mol·dm-3 a s narastajúcim zastúpením Sn2+ 
klesalo percento sorpcie.  
Pri koncentráciách 1·10-4 mol·dm-3, 1·10-3 mol·dm-3 a 1·10-2 mol·dm-3 bolo najnižšie R% 
pri sorbentoch s najvyšším zastúpením cínatých iónov – 8 mol %. Zvláštne správanie sa HA3 môže 
byť pravdepodobne spôsobené jeho látkovým zložením, ktoré súvisí s jeho prípravou, a tiež  
s časom medzi prípravou a danými experimentami, mohlo totiž dôjsť k oxidácii Sn (II) na Sn (IV) 
na povrchu sorbentu v dôsledku jeho skladovania.Hodnoty pH po sorpcii technecistanu na vzorky 
HA2a HA3 boli v rozmedzí 5 – 6,5 pri všetkých koncentráciách Mg2+ iónov v roztoku. 
 
Tabuľka 3. Distribučný pomer a percento sorpcie technécia v závislosti od koncentrácie Mg2+ 
iónov v roztoku. 

c Mg2+ 

[mol·dm-3] 
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

K D 
R 

(%) 
K D 

R 
(%) 

K D 
R 

(%) 
K D 

R 
(%) 

K D 
R 

(%) 

HA2 
2mol%  554 84,7 951 90,5 491 83,1 1045 91,3 912 90,1 
6mol% 499 83,3 1264 92,7 1185 92,2 1394 93,3 1438 93,5 
8mol%  919 90,2 905 90,1 1240 92,5 1841 94,8 1976 95,2 

HA3 
2mol%  528 84,1 1002 90,9 622 86,1 670 87,0 1389 93,3 
6mol% 183 64,7 892 89,9 2479 96,1 1098 91,7 381 79,2 
8mol%  348 77,7 1249 92,6 588 85,5 89 47,2 103 50,8 

 

 

 

 

 
 
 

 

b)
) 

a)
) 

a) b) 
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Obr. 2. Vplyv Mg2+  iónov na adsorpciu technecistanového aniónu. 
Pri sorbentoch HA2 so zvyšujúcou sa koncentráciou Fe3+ iónov v roztoku klesalo percento sorpcie 
technécia. Podobne ako pri dvojmocných katiónoch aj pri Fe3+ iónoch sa HA3 správal inak, ako by 
sa očakávalo. Najväčší vplyv železitých iónov na sorpciu bol pri počiatočnej koncentrácii 1·10-5 
mol·dm-3a 1·10-1 mol·dm-3. O niečo menší vplyv mali ióny s koncentráciou 1·10-4 mol·dm-3. 
Najmenej bola sorpcia ovplyvnená Fe3+ iónmi s koncentráciou  1·10-2 mol·dm-3a 1·10-3 mol·dm-3. 
Pri 1·10-5 mol·dm-3a 1·10-4 mol·dm-3 Fe3+ percento sorpcie s narastajúcim zatupením cínu klesalo. 
Prítomnosť konkurenčných Fe3+ iónov významne neovplyvňuje redukciu Tc (VII) na (IV) 
pomocou Sn2+. Podobne aj koncentrácia cínatých iónov nemala takmer žiadny vplyv na sorpciu 
technécia. pH po sorpcii pre HA2a HA3 bolo v rozmedzí 6,7 – 7,5 pri všetkých koncentráciách 
Fe3+ iónov okrem 1·10-2 mol·dm-3, kde boli hodnoty pH 1. 
 
Tabuľka 4. Distribučný pomer a percento sorpcie technécia v závislosti od koncentrácie Fe3+ 
iónov. 

c Fe3+ 

[mol·dm-3] 
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

K D 
R 

(%) 
K D 

R 
(%) 

K D 
R 

(%) 
K D 

R 
(%) 

K D 
R 

(%) 

HA2 
2mol%  354 78,0 6348 98,4 6262 98,4 1992 95,2 961 90,6 
6mol% 303 75,2 4019 97,6 6600 98,5 2563 96,2 1498 93,7 
8mol%  203 67,0 8107 98,8 5962 98,4 2910 96,7 1213 92,4 

HA3 
2mol%  405 80,2 11751 99,2 1679 94,4 965 90,6 1386 93,3 
6mol% 502 83,4 12416 99,2 4619 97,9 606 85,8 221 68,8 
8mol%  310 75,6 8559 98,8 5263 98,1 147 59,5 81 44,7 

 

 
Obr. 3.Vplyv Fe3+ iónov na adsorpciu technecistanového aniónu. 
 
Záver 

Študovali sme vplyv konkurenčných katiónov – Ca2+, Mg2+ a Fe3+ na sorpciu technecistanu na 
vzorky HA2 a HA3. V tejto práci sme zistili, že vplyv konkurenčných katiónov nebol veľmi 
výrazný – takmer pri všetkých sorbentoch sa R% pohybovalo od 70 % do 99 %.  
Vo výraznej miere záviselo R% od počiatočnej koncentrácie konkurenčných katiónov, ktoré sa 
pohybovali od 1·10-1 – 1·10-5 mol.dm-3. Takisto boli ovplyvnené hodnoty R%  zastúpením Sn2+ 
katiónov vo vzorkách a  vstupnými látkami, ktoré boli použité pri príprave sorbentov.  
Vo všeobecnosti sa môže skonštatovať, že vplyv konkurenčných katiónov na sorpciu technecistanu 
vzrastal v poradí Ca2+ < Mg2+ < Fe3+. 
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Zásadní změny ve využívání radiografie ve stavebnictví 
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Anotace 

Radiografie, která využívala gamazářičů, se po řadu let jevila jako optimální diagnostická metoda 
při posuzování železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu. Nároky  
na přepravu krytů s gamazářiči, na kontrolugamazářičů a kontrolu krytů způsobily, že jejich 
přechovávání a využívání přestalo být v oblasti stavebnictví rentabilní a hledají se jiné způsoby jak 
potřebné diagnostické údaje o stavbách zajistit. Jedním z řešení je využití průmyslových rentgenů, 
které jsou však primárně zhotoveny na kontrolu svarů. Jako další možnost je využití metod, 
založených na jiných fyzikálních základech, jako je použití georadaru a magnetického indikátoru 
výztuže (Hobst, (2009a)).  

Úvod 

Metody diagnostiky jak v lékařství, tak ve zkoušení materiálů dostaly koncem 19. století 
významného pomocníka – radiografii. Využití rentgenového záření jako diagnostická metoda 
v lékařství se začalo používat již pár let po svém objevu a umožnilo zdokonalit mnohé léčebné 
postupy. 
Využití radiografie při kontrole vnitřní makrostruktury materiálu mělo určité zpoždění. Bylo nutno 
najít takové zdroje záření, které by měly dostatečnou energii, která by umožnila prozářit hustší 
materiály nežli je lidské tělo. Postupně se tedy radiografie rozdělila na gamagrafii, kde jako zdroje 
ionizujícího záření byly použity radioizotopy s vysokou energii záření (nejčastěji Co60 nebo Ir192) 
a rentgenografii, kde jako zdroje záření byly použity  rentgeny a urychlovače, u kterých bylo 
dosahováno vyšších energií záření nežli při lékařských aplikacích. Právě požadavky na výstavbu  
a rekonstrukci staveb v 2. pol. 20. století vedly k rozvoji radiografie s vysokoenergetickými zdroji 
záření. Byly to především požadavky stavebnictví, kde ve velké míře byly dosluhující továrny 
rekonstruovány pro moderní technologie, ale pro statický přepočet chyběly základní údaje, jako je 
množství, profil a rozložení ocelové výztuže v kontrolovaných kritických průřezech. Požadavky na 
prozařování stále větších tlouštěk betonových konstrukcí vedly k požadavkům na použití zdrojů 
záření s co největší energií záření a u gamazářičů s co největší aktivitou. V 80. letech 20. století se 
začal jako stínící materiál v gamagrafii používat ochuzený uran, který se svojí měrnou hmotností 
19 200 kg/m3 umožňoval konstruovat stínící 
kryty o třetinové hmotnosti ve srovnání s v té 
době běžně používaným olovem. To výborně 
odpovídalo požadavkům praxe, protože 
kontroly probíhaly mnohdy v terénu – 
v továrních halách a na silničních mostech a tak 
byl jeden ze zásadních požadavků na tyto kryty 
mobilita. I když v té době i zdroje s dočasnou 
emisí záření – průmyslové rentgeny - se 
zmenšovaly a snižovala se jejich hmotnost, 
dominantním zdrojem v radiografii byl zářič 
Co60 o aktivitě min. 1 TBq  
(30Ci),přepravovanýv uranovém krytu  
o celkové hmotnosti kolem 140 kg (obr. 1), 
který byl obsluhou snadno transportován a po 
řadu let se tato kombinace jevila jako optimální 

 

Obr.1. Uranový defektoskopický kryt 
TECH/OPS pro 1 TBq (30 Ci) Co60. 
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zdroj záření pro diagnostiku stavebních konstrukcí (Hobst (2009b), (Hobst (2008), (Hobst (2016)). 
Zpřísňující se podmínky pro využívání zdrojů ionizujícího záření, ke kterým došlo po vydání 
Atomového zákona, vedly postupně k tomu, že tyto zdroje s trvalou emisí záření (gamazářiče) 
přestaly být rentabilní s ohledem na úkony, předepsané zákony a vyhláškami. Tyto úkony je pak 
nutno zadávat firmám, které úkony opulentně zpoplatňují (zkoušky dlouhodobé stability, 
pravidelná kontrola funkčnosti krytů, speciální vozidla pro přepravu včetně zkoušek pro řidiče a též 
manažerypřepravy).Tyto dodatečné náklady na provoz zářiče pro gamagrafii za poslední období 
prakticky vyřadily gamagrafii ve stavebnictví z běžného použití. 

Využití rentgenografie ve stavebnictví 

Jako alternativa gamagrafie pro kontrolu 
železobetonových konstrukcí se může jevit 
rentgenografie, kde zavádění nových materiálů  
a technologií do jejich výroby výrazně snižuje 
celkovou hmotnost rentgenového přístroje  
(obr. 2) a umožňuje jeho snadnější manipulaci 
(hmotnost do 30 kg), i když ne tak snadnou jako 
u gamazářiče. Při přepravě pak logicky rentgeny 
nevyžadují tak přísné předpisy jako 
gamazářiče.Na rozdíl od konstantní energie 
gamazářičů je možné u rentgenografie volit 
širokou škálu energií a volit je tak, aby snímek 
byl s co nejvyšší jakostí. K dosažení tohoto cíle 
je však třeba vytvořit hodnověrný expoziční 
nomogram tak, abychom využili možnost 
nastavení energie rentgenového záření  
pro optimální volbu doby expozice, zvláště 
v případech, kdy je kontrolována konstrukce 
s proměnnou tloušťkou a hrozí její 
přeexponování nebo 
podexponování.K rentgenovým přístrojům se 
běžně dodávají expoziční nomogramy pro ocel 
(pro kontrolu svarů), ale ty nelze jednoduše přetransformovat pro materiály jako je beton. Je třeba 
uskutečnit řadu expozic pro různé vrstvy betonu na záznamový prostředek a pro různé nastavení 
energie v kVna rentgenu.  

Využití paměťových fólii 

K běžným záznamovým prostředkům dosud 
patřily rentgenové filmy, které však vyžadovaly 
pro vyvolání „mokrý proces“ (vývojka, 
přerušovací lázeň, ustalovač a propírací lázeň). 
Právě zpracování rentgenových filmů patřilo 
k nevýhodám tohoto procesu, obzvláště  
na „přechodných pracovištích“ (v terénu). 
K novým záznamovým prostředkům, 
využívaným v poslední době,  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, 

Obr.2. Průmyslový rentgen Y. SMART  300 
HP (max. napětí  300 kV a proud  3 mA). 

 

Obr.3. Skener Dürr pro vyhodnocování 
exponovaných paměťových fólií. 
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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 (obr. 3). V PC je 
pak možno zobrazit obraz „negativní“ podobě (jako u rtg filmu), tak i v „pozitivní“ podobě. 
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 použíta jejichzpracování na přechodných pracovištích bude snazší nežli  
u rentgenových filmů. 

Vytvoření expozičního nomogramu pro beton a paměťové fólie 

Nižší energie záření, která vzniká v rentgenech, ve srovnání s gamazářiči,umožňuje docílit lepšího 
kontrastu na zhotovených snímcích. Je však nezbytné přesně navolit expozici tak, aby vzniklé 
snímky nebyly „přeexponované“ nebo „podexponované“. U rentgenu je možné nastavovat energii 
v kV od minima, které je cca 90 kV až po maximální energii, která je dána konstrukcí 
rentgenového přístroje a běžně může dosahovat až 300 kV u mobilních rentgenů. Dalším 
parametrem je proud v mA, který prochází katodu rentgenky. Jeho velikost je opět omezena 
konstrukcí rentgenu a běžně u průmyslových rentgenů dosahuje velikosti 3 až 8 mA. Na velikosti 
katodového proudu závisí expoziční příkon rentgenovéhozáření („intenzita“ záření). Tento 
parametr přímo souvisí s dobou expozice, která je udávána v minutách (min.). Vlastní expozice je 
pak uváděna jako součin katodového proudu v mA a doby expozice v min. a v tabulkách  
a na nomogramech se vyskytuje expozice s rozměrem mAmin. Vlastní doba expozice se pak 
vypočte ze zjištěného údaje v mAmin. poděleného nastaveným katodovým proudem v mA  
na rentgence. 

Expoziční nomogram je pak zhotovován postupným vkládáním betonových desek o tloušťce  
50 mm pod ohnisko rentgenu, při stabilní ohniskové vzdálenosti 0,7 m (obr. 2) a vhodnou expozicí 
pro použité paměťové fólie. Pro každou vrstvu betonu jsou měněny energie rentgenového záření 

 

Obr. 4. Matrice ze zhotovených rentgenogramů pro různé napětí rentgenu a prozařovanou 
tloušťku, jako podklad pro sestavení expozičního nomogramu. 
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(po 20 kV) a je zjišťováno rozpětí expozice v mAmin od 1 mAmin do cca 50 až 100 mAmin tak,  

aby „vyvolaný“ snímek byl „dobře čitelný“. Tak byla vytvořena „matrice“ positivních snímků, 
které bylo možné elektronicky zpracovat (obr. 4). Právě vyhodnocením této matrice bylo možné 
vypracovat expoziční nomogram pro rentgenový přístroj na 300 kV a paměťové fólie (obr. 5). 
Z expozičního nomogramu je zřejmé, že maximální tloušťka prozařované betonové vrstvy dosahuje 
250 mm, při napětí na rentgenu 300 kV. 

 

Závěr 

Rentgenografie s využitím paměťových folií jako záznamového prostředku může částečně nahradit 
gamagrafii při diagnostice železobetonových konstrukcí. Vlivem geometrie prozařování, nižší 
energii záření a poměrně úzkého svazku záření však nenahradí gamagrafii zcela. Je výhodou, že 
současný rozvoj techniky a především elektroniky umožňuje rozvoj i dalších nedestruktivních 
metod [1]. Jedná se především o georadar, který umožňuje stanovit makrostrukturu železobetonu 
do 0,3 m, magnetického indikátoru výztuže, který umožňuje stanovit přesné rozložení a profil 
výztuže do 0,12 m a je rozvíjena ultrazvuková metoda kontroly, která umožňuje stanovit 
nehomogenity v železobetonové konstrukci až do tloušťky cca 1 m. 

Poděkování 

Tento příspěvek vznikl jako součást projektu LO1408 AdMaS UP – AdvancedMaterials, Structures 
and Technologies, podporovaného MŠMT ČR v rámci Národního programu udržitelnosti I. 

 

Obr. 5. Expoziční nomogram pro beton do tloušťky 250 mm 
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Abstract 

Fifty years of high energy chemistry. Current situation and perspectives of development 
in the Slovak Republic and the Czech Republic 
The paper describes the concepts of a new chemical science – High-Energy Chemistry (HECH). 
Under this concept, the field of science has been associated with chemical processes initiated  
by non-thermal energy carriers - ionizing radiation, light, electric, sound field etc. Since 1967,  
the journal of High Energy Chemistry (Russian Academy of Sciences) has been published, which is 
translated into the English language High Energy Chemistry (Pleiades Publishing, Ltd.). 
The common feature of HECH is the formation of ions and excited states at temperatures from  
the ambient temperature at which these particles cannot be generated due to equilibrium processes. 
The non-thermal energy carriers and chemical sciences are systematized that have been created  
by examining the impact of these energy carriers on substances. There are two groups of energy 
carriers: those that transmit an interaction energy substantially higher than kT (ionizing radiation, 
light, etc.) in one act, and those that transmit the energy of interaction is higher than kT in a single 
act but the flux of these energy carriers is so high that in this field, the formation of ions  
and electron-excited states and free radicals are observed. HECH processes consist of three stages:  
1) Interaction of energy carriers with the substance in times of femtoseconds with the formation  
of primary intermediates; 2) Conversion of primary intermediates proceed in times of picoseconds 
to nanoseconds to secondary and tertiary intermediates ("hot spots") because the energy 
distribution in the medium is inhomogeneous; intermediates unusual for thermal chemistry play  
an important role at this stage; 3) Chemical stage that takes place over a time exceeding  
the microsecond, excited states, ions, and radicals, also common for thermal chemistry are 
involved. In contast with thermal reactions, the concentration of intermediates of many orders 
exceeds equilibrium in terms of Maxwell-Boltzmann distribution. High-energy chemistry includes 
several chemical fields (including energy-generating carriers) such as radiation chemistry, 
photochemistry and laser chemistry, plasma chemistry, sonochemistry, photoelectrochemistry, 
cosmochemistry, hot atom chemistry, photoradiation chemistry, and chemical sciences caused  
by a group of low energy carriers: sonochemistry, mechanochemistry, shockwave, 
magnetochemistry and other chemical fields, e.g. luminescent phenomena. The individual problems 
of HECH, including the current state in the world and experimental equipment in the Slovak 
Republic and the Czech Republic, are discussed. 
 
Keywords 

Radiation chemistry; photochemistry; cold plasma; plasma chemistry; sound waves; energy 
absorption; chemical radiation effects; radiation effects; high energy chemistry 
 
Úvod 

História vedy svedčí o neustálom diferencovaní vedných odborov, dobrým príkladom je 
diferenciácia chemických vedných odborov. Spočiatku existovala iba jednotná chémia. Potom 
nastalo jej delenie, ktoré bolo dôsledkom neustále rastúceho objemu informácií. V 19. storočí sa 
postupne oddelili z chémie: anorganická, organická a analytická chémie, a na konci storočia - 
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fyzické. V 20. storočí sa objavila chemická fyzika, organokovová a elementorganická chémia,  
z fyzikálnej chémie sa oddelila koloidná chémia, s rozvojom kvantovej teórie sa objavila kvantová 
chémia, atď. Vznik nových chemických disciplín sa často stretol s odporom. Proces delenia chémie 
na nové zložky, samozrejme prebieha a budú vznikať nové chemické disciplíny nezávisle  
od názoru jednotlivých chemikov. 

Žiadnu oblasť vedomostí nemožno rozvíjať so zachovaním svojich hraníc – nevyhnutne 
"stavba" sa musí rozložiť do niekoľkých menších, hoci zostávajú v rovnakom komplexe. Ale veda 
sa nemôže rozvíjať len jednosmerne - rozdelenie, drobenie, špecializácia. Musí prebiehať aj opačný 
proces – syntéza, zjednotenie jednotlivých oblastí do vyššieho rádu. 

Vyššie sme uviedli zoznam, niektorých oblastí chémie v súvislosti s procesmi spôsobenými 
teplom ako zdrojom energie pre iniciovanie chemických reakcií (rovnovážne procesy). Ale nielen 
teplo môže iniciovať chemické procesy v látke. Už v 18. storočí objavili elektrochemické procesy 
(procesy spôsobené elektrickým poľom – v súčasnosti známa ako elektrochémia), v 19. storočí 
vznikla fotochémia (procesy iniciované absorpciou svetla), plynová elektrochémia, neskôr dostala 
názov ako plazmochémia (spočiatku to boli chemické procesy v elektrickom výboji), po objave 
rádioaktivity vznikli prakticky ihneď dve nové chemické disciplíny - rádiochémia (využitie 
chemických indikátorov) a radiačná chémia - chemické procesy prebiehajúce s absorpciou energie 
ionizujúceho žiarenia. V 20. storočí sa objavilo viac druhov netepelných procesov - vznikla 
sonochémia (procesy iniciované absorpciou energie ultrazvuku, resp. zvuku), s vynálezom laserov 
sa vytvorila laserová chémia, rozšírilo sa využitie mechanickej energie (mletie, lisovanie, 
valcovanie) – sa objavila mechanochémia, a nie je to zoznam všetkých chemických odborov 
študujúcich iniciovanie chemických reakcií inými nosičmi energie ako je teplo. Všetky tieto oblasti 
vznikli v rámci fyzikálnej chémie ako zovšeobecnenej sekcie chémie. Majú tieto chemické 
netepelné procesy v týchto oblastiach niečo spoločné? Len všeobecné zákonitosti môžu byť 
základom pre spájanie rôznych chemických disciplín do súdržného celku. Tieto rôznorodé, ako sa 
zdá na prvý pohľad, procesy majú niečo spoločné - prítomnosť nerovnovážneho štádia, ktorý nie je 
prítomný v obvyklej tepelnej chémii. Pred päťdesiatimi rokmi si sovietski vedci uvedomili, že 
nastal čas pozerať sa na tieto chemické, ale "netermálne" disciplíny ako na jednotnú skupinu 
chemických disciplín - časti chémie. Pričom ako súčasť chémie všeobecne, a nie ako časť 
fyzikálnej chémie alebo chemickej fyziky. Z fúzie vyhráva každá zo zlúčených oblastí, nestrácajúc 
však ich stupeň nezávislosti. V druhej polovici 20.storočia začala vznikať nová zovšeobecnená 
chemická disciplína - chémia vysokých energií (CHVE) (Bugaenko a i., 1988; Bugaenko a i., 1992; 
Eksperimentaľnyje…, 2009; Kuruc, 2011). Tejto oblasti chémie je venovaný tento článok.  
Ale pretože táto téma je extrémne rozsiahla, môžeme tu načrtnúť len všeobecnú charakteristiku, 
založenú na systémovej analýze, ktorá umožňuje vytvoriť si detailný obraz CHVE ako celku. 
V závere sú diskutované jednotlivé problémy CHVE, vrátane súčasného stavu vo svete 
a experimentálneho vybavenia v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj perspektívy 
ďalšie rozvoja CHVE. 
 
Vznik chémie vysokých energií 

Generalizovaná disciplína "Chémia vysokých energií" predstavuje pomerne mladú oblasť chémie. 
V roku 1963, pri Prezídiu AV ZSSR z iniciatívy Oddelenia všeobecnej a technickej chémie AV 
ZSSR bola zriadená nová Vedecká rada, ktorú na návrh V. I. Goľdanského (v tom čase bol členom-
korešpondentom AV ZSSR) nazvali Vedecká rada pre chémiu vysokých energií. Vedecká rada  pre 
CHVE sa skladala z troch sekcií: Radiačná chémia (predseda prof. N. A. Bachová), Fotochémia 
(predseda akademik A. Ch. Bagdasarjan) a Plazmochémia (predsedom sekcie bol prof. L. S. 
Polak). O štyri roky neskôr (1967) vznikol vedecký časopis "Chimija vysokich energij" 
(Chimija…), ktorý publikoval prvé práce z radiačnej chémie, fotochémie a plazmochémie a potom 
sa objavili aj práce z laserovej chémie, chémie "nových" atómov, jadrovej chémie1, a tak ďalej, 

                                                           
1  Vedecká oblasť „Jadrová chémia“ sa v ZSSR (a v súčasnosti RF) chápe ináč, ako na Slovensku 

(slovenskému pojmu „Jadrová chémia“ v Rusku zodpovedá termín „Rádiochémia“. 
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ktorý je prekladaný do jazyka anglického „High Energy Chemistry“ (High…). Neskôr, na návrh 
prof. M. A. Margulisa do CHVE bola zaradená aj sonochémia (Margulis, 2004).2 

V uplynulých rokoch, medzinárodný časopis "Radiation Physics and Chemistry“ publikovaný 
vo Veľkej Británii, sa stal v podstate časopisom CHVE, pretože publikujú sa v ňom nielen práce 
z radiačnej chémie alebo radiačnej fyziky, ale aj z fotochémie, plazmochémie, chémie pozitrónia 
a z ďalších odborov CHVE. V roku 1988 bola publikovaná prvá monografia o CHVE, v ktorej sa 
autori pokúsili spojiť tri základné vedné disciplíny (radiačnú chémiu, fotochémiu a plazmochémiu) 
do unifikovanej zovšeobecnenej disciplíny – CHVE (Bugaenko a i., 1988). 

CHVE je teda nielen relatívne mladá, ale nie je ani striktne determinovaná, pokiaľ ide o obsah 
a témy oblastí chémie. Z tohto hľadiska má táto práca do istej miery kontroverznú povahu.  
Je potrebné aspoň stručne charakterizovať hlavné črty tejto unifikovanej vednej disciplíny. 
Začnime z názvu. Obvykle pod predmetom CHVE energií chápu chemické procesy iniciované 
v látke pôsobením energie v inej forme, než je teplo ("netepelná", "epithermálna" chémia 
(Bugaenko a i., 1988), chémia "extremálneho“ pôsobenia (Chemistry…, 1990), chémie, v ktorej je 
proces stimulovaný fyzikálnymi vplyvmi (Physical…, 1973)). Bez toho aby sme diskutovali 
o názve, budeme používať termín "chémia vysokých energií". 
 
Kritériá príslušnosti k chémii vysokých energií 

Aké spoločné znaky procesov CHVE viedli k vzniku tejto disciplíny? Možno začať 
od najjednoduchšieho externého kritéria – u všetkých procesov CHVE sa pozoruje luminiscencia 
(luminiscencia z elektrónovo excitovaných stavov) a ionizácia (vznik iónov). Podľa Maxwell-
Boltzmannovej teórie, pri nie príliš vysokých teplotách, nie je možné získať ktorýkoľvek 
z excitovaných stavov, a taktiež z rovnovážnych procesov nevznikajú ani ióny. Obrázky 1 – 4 
dokumentujú zanedbateľný podiel excitovaných stavov vodíka, resp. podielu ionizovaných atómov 
He a vybraných kovových prvkov pri teplotách pod 1000 K. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr.1. Distribúcia prvých excitovaných stavov 
ako relatívny počet excitovaných atómov 
vodíka k celkovému počtu atómov vodíka 
a prvých excitovaných stavov  
(The Classification…). 

 

                                                           
2  Autor tejto práce zaradil sonochémiu do svojich prednášok CHVE na Katedre jadrovej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského už od počiatku v roku 1981. 
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Obr. 2. Závislosť stupňa ionizácie vodíka od teploty 
plynu pri rôznom tlaku (Capitelli M. a i., 2012). 

Obr. 3. Závislosť stupňa ionizácie hélia od 
teploty (The fourth…). 

 
Obr. 4. Závislosť stupňa ionizácie vybraných prvkov od teploty (Fliegel a i., 2011). 

 
Výsledky výpočtov podľa Sahovej rovnice (Kaptsov, 1950), podiely tvorby elektrónovo 

excitovaných stavov vodíka a ionizácie hélia a kovových prvkov poukazujú na to, že významný 
stupeň ionizácie alebo množstva excitovaných molekúl prebieha iba pri teplotách nad 1000 K.  
To znamená, že pri teplote T<1000 K vzhľadom k rovnovážnym procesom nedochádza ani 
k ionizácii, ani luminiscencii, teda vznikajú na úkor nerovnovážnych procesov. Tieto účinky 
poukazujú na procesy patriace k CHVE, pretože iba tieto sa vyznačujú nerovnovážnymi štádiami. 

Navrhované kritériá mohli by byť základom pre oddelenie relatívne nízkotepelných procesy 
CHVE od tepelných procesov. Súčasne pre tepelné procesy, v ktorých sa rozvíja teplota rádovo 
2000 K a vyššie, kritérium ako luminiscencia alebo ionizácia nie je vhodný, pretože neposkytujú  
jednoznačnú odpoveď. Napr. žiarovka svieti v dôsledku rovnovážneho procesu zahrievania 
volfrámového vlákna elektrickým prúdom. Slnečné svetlo, zrejme v dôsledku rovnovážnych 
procesov v plynnej fotosfére pri teplote asi 6000 K. 

Zoberme si pár príkladov nízkoteplotných procesov. Ebonitový prútik trením sa nabíja. Čo je 
trenie? Toto je mechanické pôsobenie, je to predmet skúmania Mechanochémie. V dôsledku toho, 
keď prebieha ionizácia mechanicko-chemickým pôsobením, a z hľadiska vyššie uvedeného kritéria 
mechanochémia je oblasťou CHVE. Ako ďalší príklad, zobereme luminofóry. Po osvietení 
(vystavení svetlu) sa na chvíľu rozsvietia. Preto, fotochemická excitácia (osvetlenie) v nich 
vznikajú dlhožijúce elektrónovo excitované stavy, a preto z hľadiska tohto kritéria fotochémia je to 
tiež časť CHVE. Ako tretí príklad uvedieme elektrochémiu. Oxidačno-redukčné reakcie 
v roztokoch predstavujú typickú rovnovážnu reakciu. Elektródové reakcie sú čiastočne rovnovážne. 
Ale väčšina z nich prebieha s prepätím a tie nie sú rovnovážne. Elektroluminiscencia vzniká, keď je 
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napätie na elektródach. V dôsledku toho elektródová elektrochémia pri vysokom aplikovanom 
napätí sa vzťahuje k CHVE, a pri nízkych – k rovnovážnej chémii. 

Uvažujme spaľovanie. Proces spaľovania pri vysokej teplote je nepochybne rovnovážny, aj 
keď svetielkovanie je veľmi intenzívne. Ale niektoré spaľovacie procesy, ako je napríklad 
spaľovanie vo fluorovodíku, sa používa na laserové čerpanie, čo je možné iba v nerovnovážnych 
procesoch. V dôsledku toho, aspoň z časti, chémia plameňa patrí ku chémii vysokých energií. V 
niektorých prípadoch, veľmi vzácne, svetielkovanie pri teplote miestnosti môže byť dôsledkom 
rovnovážnych procesov, napr. luminiscencie luminolu, keď reaguje s peroxidom vodíka alebo 
rekombináciou peroxidových radikálov vzniká luminiscencia. Zoberme si ultrazvukovú chémiu. Ak 
zväzky ultrazvukových vĺn v kvapaline prekročia určitú kritickú hodnotu, objaví sa luminiscencia 
nazývaná sonoluminescenciou, je veľmi jasná, a to aj v prípade jedinej dlhožijúcej kavitačnej 
bubliny (Margulis, 2000). 

Takto môžeme analyzovať všetky sekcie "netepelnej" chémie a vybrať tie disciplíny, ktoré sú 
buď úplne založené na nerovnovážnych procesoch (v priamej súvislosti s CHVE), alebo obsahujú 
nerovnovážnu fázu. Tento prístup je vhodný pre počiatočný výber. Samozrejme, potrebujeme 
významný dôkaz prítomnosti nerovnovážnej fázy. Existuje, však, ďalší fenomén, ktorý sprevádza 
mnoho procesov CHVE - akustická emisia (v dôsledku vzniku rázovej vlny). Nie je to nezvyčajné, 
ale nie je možné tvrdiť, že akustické emisie sú vždy sprevádzané iba procesmi CHVE a nevznikajú 
v čisto tepelných procesoch. 
 
Energetické faktory 

Teraz môžeme pristúpiť k tým energetickým pôsobiacim silám, ktoré iniciujú procesy CHVE. 
Nazveme ich nosičmi energie alebo energetickými činidlami (faktormi). Pod nimi chápeme buď 
častice, ktoré majú vysokú kinetickú energiu, alebo potenciál, podstatne prevyšujúcu tepelnú 
energiu alebo pole schopné ionizovať látku alebo vytvoriť vysoko excitované molekuly 
(elektrónovo excitované). Možno navrhnúť nasledujúci zoznam základných energetických faktorov 
(v okrúhlych zátvorkách, tam kde je to možné, s uvedením energie daného faktora, a v hranatých 
zátvorkách - hlavné mechanizmy vzájomnej interakcie týchto faktorov s prostredím, v ktorom 
prebieha prenos energie – detailná diskusia týchto mechanizmov v tomto článku však nie je možná, 
pozri práce L. T. Bugaenka (Bugaenko, 2000, 2001): 

1. Urýchlené ióny (energia 10 GeV), α-častice (energia 7 MeV), a solárne galaktické 
kozmické lúče (energia 1019 eV), fragmenty štiepenia jadier (80 – 120 MeV) spätný ráz pri 
rádioaktívnej premene (2 MeV) [nepružné zrážky]; 

2. urýchlené elektróny (energia do 10 GeV), beta-častice (energia do 3 MeV) [nepružné 
zrážky]; 

3. neutróny (energia od 0 do 14 MeV); [Jadrové reakcie pre spomalené a nepružné zrážky pre 
rýchle neutróny]; 

4. pozitrón, mióny, pión (niekoľko MeV) [nepružné zrážky]; 
5. fotóny: γ-fotóny (energia ≤ 3 MeV) a röntgenové žiarenie (maximálna energia), tvrdé UV 

žiarenie ((tzv VUV, energia 6 – 120 eV), synchrotrónové žiarenie (energia 10 – 1000 eV) 
[absorpcia, nepružný rozptyl]; 

6. ultrafialové žiarenie (energia 3,1 – 6,23 eV), viditeľné svetlo (energia 1,67 – 3,1 eV) 
[absorpcia]; 

7. koherentné optické žiarenie (energia kvantov 0,1 – 3,1 eV) [absorpcia jedno- a multi-
fotónová]; 

8. elektrický výboj (energie iónov do MeV) [interakcie iónov a elektrónov s molekulami 
média]; 

9.  horúce atómy" (energia ~1 MeV) [nepružné zrážky]. 
________________________________________________________________ 
10. Iónmi a elektrónmi budené molekuly (energia elektrónov predstavuje niekoľko eV) [prenos 

náboja, prenos energie]; 
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11. chemicky vznikajúce prostredníctvom porúch štruktúry a prímesy atómov v tuhej látke 
(energia niekoľko eV) [prenosu energie a náboje, ak sa látka rozpúšťa alebo prebieha 
fázový prechod]; 

12. atómy a molekuly s nadzvukovou rýchlosťou (energia niekoľko eV) [nepružné zrážky]; 
13. elektrické pole (grandient poľa až 10 GV/cm) [zrýchlenie a spomalenie iónov a elektrónov, 

preorientovanie dipólov nabitých častíc, kumulácia elektrónov alebo iónov] (Zhukova, 
2008); 

14. magnetické pole (pole s gradientom 102 T/cm) [preorientovanie spinu elektrónov  
a atómov]; 

15. zvukové pole (energia zvukových kmitov 10-6 – 10-3 eV) [nepružný rozptyl a absorpcia, 
kumulácia prostredníctvom tvorby kavitácie]; 

16. mechanická energia vznikajúca pri šmyku, údere, zlome, ťahu, tlaku, krútení, ohybe, trení 
(energia mechanických oscilácií predstavuje malý zlomok eV) [nepružný rozptyl  
a absorpcia, akumulácia, ktorého mechanizmus je nejasný]; 

17. infračervené žiarenie (energia fotónov 0,6 meV – 1,7 eV); UHF rádiové vlny (energia 
fotónu 2⋅10-6 – 4⋅10-4 eV) a HF (energia fotónu 10-8 – 2⋅10-6 eV) [kumulácie multifotónovej 
absorpcie]; 

18. ultrarýchla tepelná reakcia (energia molekúl rádovo kT) [nerovnovážne prerozdelenie 
tepelnej energie medzi molekulami média, kumulácia]; 

19. fázový prechod (energia fázového prechodu od stotín do desatín eV, ale nad kT) 
[nerovnovážne prerozdelenie tepelnej energie medzi molekulami média, kumulácia]. 

Z vyššie uvedeného je jasné, že súbor energetických faktorov je pomerne rozsiahly. 
Samozrejme, poradie ich umiestnenia podľa klesajúcej energie nie je príliš prísny. 
 
Dve triedy procesov chémie vysokých energií 

Každý typ energetických faktorov sa líši svojimi vlastnosťami, ale tiež majú spoločné črty. 
Hlavnou charakteristikou je množstvo odovzdanej v jednej udalosti interakcie nosiča energie 
s látkou (Bugaenko, 1990). Zoznam energetických faktorov je rozdelený vodorovnou čiarou  
do dvoch častí. V hornej časti sú energetické faktory, ktoré v jednom akte môžu prenášať na 
molekulu média energiu väčšiu ako kT (prvých 9 energetických faktorov). V dolnej časti – 
prostredníctvom jednej udalosti prenos energie je menší ako, alebo rádovo kT (10 posledných 
energetických faktorov). Chemické procesy spôsobené energetickými faktormi, nachádzajúcimi sa 
v hornej časti určite patria do CHVE. Čo sa týka procesov spôsobených faktormi, ktoré sú v dolnej 
časti zoznamu, potom aby došlo k vyvolaniu procesu CHVE je potrebná energia faktorov väčšia 
ako určitá prahová hodnota intenzity energie. 

 
Obr. 5. Maxwellovská závislosť počtu atómov od ich energie (plná čiara). Prerušovaná čiara 
ukazuje zavedenie energie "vysokej" (na pravej strane od maxima) a "nízkej" (na ľavej strane  
od maxima) energetického faktora (Bugaenko, 2001). 
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Keďže všetky procesy CHVE prebiehajú na tepelnom pozadí, prediskutujme schému 
znázornenú na obr. 5. Ukazuje Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa ich kinetickej energie  
pri určitej teplote (plná čiara). Prerušovaná čiara znázorňuje energetické perturbancie systému  
v čase pôsobenia akéhokoľvek nosiča energie. V pravej časti schémy energia nosiča podstatne 
prevyšuje kT. Na ľavej strane je podstatne menšia. Z obr. 5 môžeme konštatovať, že existujú dve 
rôzne vetvy CHVE. To platí, aj keď z hľadiska zvolených nami vyššie uvedených kritérií (ionizácie 
a excitácie) v systémoch podrobených pôsobeniu faktorov oboch typov energie, tento rozdiel 
neexistuje. V súlade so schémou znázornenou na obr. 5 sa bude prvá skupina faktorov nazývať 
vysokoenergetickými, druhá – nízkoenergetickými. 
 
Interakcia energetických faktorov s prostredím 

Dôležitou charakteristikou energetického faktora je spôsob jeho interakcie s látkou. Tieto metódy 
sú veľmi rôznorodé, ale môžu byť redukované na niekoľko hlavných skupín: absorpcia častíc 
atómami a molekulami (absorbujú sa napríklad elektromagnetické zväzky, neutróny, fotóny), 
nepružné zrážky s molekulami média, v ktorom tieto dostanú určité percento energie a energetický 
faktor sa rozptýli (atómy, neutróny, urýchľované ióny, nadzvukové atómy, elektromagnetické 
fotóny, fonóny). Zvlášť sú elektrické a magnetické polia: v nich nabité a magnetické častice sú 
urýchľované alebo spomaľované, prípadne sa deformujú. Pri tomto energia sa prenáša na molekuly 
prostredia. 

A nakoniec, charakteristické iba pre nízkoenergetické faktory – akumulácia energie, tj, prenos 
energie na molekuly prostredia takým rafinovaným spôsobom, že pri malej energii faktora 
prenášaná energia sa koncentruje na jednej molekule pričom vzniká elektrónovo excitovaná 
molekula alebo dokonca prebieha jej ionizácia (koľko je potrebné akumulovať fonónov s energiou 
0,00001 eV aby sa vytvorila elektrónovo excitovaná molekula, ktorá poskytuje luminiscenciu pri 
pôsobení ultrazvuku!). Všetky tieto procesy sú diskutované vo fyzike. Ale procesy akumulácie 
energie doteraz nie sú dostatočne preskúmané. 
 
Chemické odbory v rámci CHVE 

I. Chemické odbory, vznik ktorých je podmienený skupinou vysokoenergetických faktorov: 
1) radiačná chémia (1 – 3, 5); 
2) fotochémia (6); 
3) plazmochémia (1, 2, 8, 10, 13); 
4) laserová chémia (7); 
5) fotoelektrochémia (6, 13); 
6) kozmochémia (1-3, 5, 6); 
7) chémia planetárnych atmosfér (1 – 3, 5, 6, 8); 
8) chémia "nových" atómov (alebo pseudoatómov) (4); 
9) niektoré časti jadrovej chémie: chémia jadrového legovania, chemické dôsledky Augerovho 

efektu, Mössbauerovho efektu, atď. (1 – 3); 
10) chemické účinky pri získaní iónových zväzkov a zväzkov atómov a molekúl s energiou 

rádovo 10 eV (13); 
11) chemické účinky pri energetickom čerpaní laserov (1 – 3, 5, 8, 18); 
12) fotoradiačná chémia (1 – 3, 5, 6, 7); 
13) chémia procesov v plazmových urýchľovačoch a MHD generátory (1, 2, 13, 14); 
14) chémia elektrického výboja v kvapalinách a tuhých látkach (8); 
15) chémia "horúcich" atómov (9); 
16) chemické účinky v elektrónovej (1), neutrónovej (3) fotoelektrónovej (2, 5), röntgenovej (5) 

a laserovej (7) spektroskopii, pozorované pri dlhodobom pôsobení; 
17) chemické účinky počas implantácii iónov (1); 
18) chemické účinky počas ablácie (čistenia) povrchu urýchlenými iónmi (1, 2, 8); 
19) chemické účinky pri rozpúšťaní aktivovaných (obsahujúcej poruchy štruktúry), tuhých látok 

(11); 
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20) chemické účinky pri termoemisii elektrónov a iónov a exoelectrónová a exoiónová emisia 
(11). 

II. Chemické odbory, vznik ktorých je spôsobený skupinou nízkoenergetických faktorov: 
1) mechanochémia (16); 
2) sonochémia – ultrazvuková chémia, zvukochémia (15); 
3) chémia šokových (úderových) vĺn (16); 
4) chémia explózie, detonácie (18); 
5) chémia plameňa (18); 
6) chemické účinky počas fázovej premeny, kryochémia (19); 
7) magnetochémia (14); 
8) vulkanochémia, seismochémiea – chemické účinky pri zemetrasení (11, 16, 18); 
9) vysokotlaková chémia – chemické účinky pri vysokom a veľmi vysokom tlaku (16); 
10) chemické účinky pri dispergovaní kvapalín (16); 
11) chémia molekulových zväzkov (12); 
12) chémia nadzvukových zväzkov (12); 
13) chémia infračerveného žiarenia – infračervená fotochémia, laserová chémia, laserová 

separácia izotopov (17); 
14) chémia VF a mikrovlnového žiarenia (17); 
15) elektródová elektrochémia (13). 
Druhá skupina subjektov sa vzťahuje k tepelnej chémii a k CHVE (ak je prekročená limitná 

charakteristika energie pre každý typ energetických faktorov). 
Ako vidíme, máme pôsobivý zoznam chemických disciplín, ktoré sme na základe prítomnosti 

ionizácie a luminiscencie zaradili do CHVE. Ak budeme porovnávať zoznamy energetických 
faktorov a chemických disciplín CHVE, ukazuje sa, že takmer každý energetický faktor bol 
príčinou vzniku samostatnej vednej disciplíny, a v niektorých prípadoch chemická disciplína sa 
objavila pri súčasnom alebo postupnom pôsobení viacerých energetických faktorov 
(fotoelektrochémia, fotoradiačná chémia). Samozrejme, vznik týchto odborov nie je ani zďaleka 
ukončený. Ako možno ľahko zistiť, iba časť disciplín uvedených v zozname má svoj názov, zatiaľ 
čo u niektorých ďalších je uvedený iniciovaný chemický účinok. Možno predpokladať, že ich 
zjednotenie do CHVE poskytne dodatočný impulz k rozvoju každého z nich. 
 
Tri štádiá procesov chémie vysokých energií 

Procesy CHVE sú podľa časového príznaku rozdelené do troch štádií: fyzikálne, fyzikálno-
chemické a chemické. Fyzikálne štádium – proces interakcie energetického faktora s prostredím. 
Doba jeho priebehu je veľmi krátka. To znamená, že interakcia elektromagnetického žiarenia 
s molekulou prebieha v attosekundách (10-18 s), elektrón s energiou 10 eV preskakuje mimo 
molekuly počas 10-16 s, sledovať takéto procesy ešte nie je možné. Fyzikálno-chemické štádium je 
tiež nerovnovážne. Primárne aktívne častice (dierky, voľné elektróny, primárne excitované stavy, 
kvazičastice) strácajú svoju energiu (kinetickú a potenciálnu) v lokálnej oblasti a vytvárajú 
sekundárne aktívne častice (radikály, solvatované elektróny, sekundárne excitované stavy, 
sekundárne ióny). Vyznačujú sa tým, že priestorová distribúcia častíc počas ich tvorby je 
nehomogénna. Doba trvania tohto štádia je daná nielen povahou energetickej častice (zloženie 
a priestorová distribúcia primárnych aktívnych častíc), ale aj fázovým stavom prostredia. 
V kvapalnej vode, napríklad, ožiarenej urýchlenými elektróny, tento krok prebieha dlhšie než 
stovky nanosekúnd. Pre toto štádium už existujú metódy pozorovania (pozri časť "Základné 
výskumné metódy CHVE"). 

Kinetická energia rýchlo (počas niekoľko desiatok kolízií, ktoré prebiehajú v zlomkoch 
pikosekúnd) nadobúda hodnoty zodpovedajúce rovnováhe. Pokiaľ ide o potenciálnu energiu 
uloženú vo forme ionizačnej energie a energie elektrónovej, vibračnej a rotačnej excitácie, to tieto 
sa zachovávajú oveľa dlhšie. Životnosť týchto častíc je určená ich vlastnými charakteristikami 
a priestorovou distribúciou v prostredí. V tomto štádiu, približne počas pikosekundy všetky častice 
prichádzajú do tepelnej rovnováhy s prostredím, ale procesy prebiehajú v ňom aj počas kratšej 
doby. Napríklad, tvorba hydratovaného (akvatovaného) elektrónu vo vode prebieha počas 250 
femtosekúnd. Vo väčšine kvapalných sústav, táto etapa končí počas mikrosekundy. V tuhej látke, 
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a to najmä v zmrazenom stave, toto štádium môže trvať veľmi dlhú dobu. Hlboké ochladenie 
sústavy spomaľuje proces. Na tomto je založená jedna z výskumných metód v CHVE. 

Po tomto sa začína chemické štádium, ktoré je už determinované vlastnosťami látky, na ktorú 
pôsobí energetický faktor. V tomto štádiu pokračujú "konvenčné" chemické procesy tepelnej 
chémie. Všetky častice sú už v tepelnej rovnováhe s okolitým prostredím. Rozdiel spočíva v tom, 
že koncentrácia aktívnych zložiek druhej a niekedy nasledujúcich generácií (radikálov 
a solvatované elektróny, sekundárne excitované stavy, sekundárne ióny), je o mnoho rádov nad 
rovnováhou. V plynnej fáze nehomogénna distribúcia častíc v priestore sa neprejavuje, takže 
fyzikálno-chemické a chemické štádiá sa stávajú časovo nerozoznateľné. 

Môžeme zobraziť rozdiel medzi tepelnými (rovnovážnymi) procesmi a procesmi CHVE 
nasledujúcimi rovnicami: 
pre rovnovážne procesy 

A + B + Q (teplo) → AB (intermediátny komplex) → produkt    (1) 
pre nerovnovážne procesy CHVE 

A + B   ̶/\/\/\→ Σ MP1 → Σ MP2 → Σ KP.       (2) 
Lomená šípka tu predstavuje vplyv energetického faktora, PP1 a PP2 sú medziprodukty prvý 

a nasledujúcich generácií, a KP - konečné produkty. Vo fotochémii sa namiesto lomenej šípky na 

označenie pôsobenia kvantov svetla používa znak 
����, v sonochémii na označenie pôsobenia 

zvukového poľa sa používa znak -)))→. 
 
"Horúce škvrny" 
Všetky hlavné rysy procesov CHVE sa prejavujú počas krátkej doby v priebehu fyzikálno-
chemického štádia. Vzhľadom k vysokej lokálnej koncentrácie energie počiatočné procesy 
prebiehajú v malej priestorovej oblasti, ktorú možno nazvať „horúcou škvrnou“ ("hot spots") 
(Samuel A I., 1952), oddeľujúc ju z prevažnej časti objektu, nepodliehajúceho pôsobeniu 
energetického faktora. Geometrický tvar "horúcich škvŕn" môže byť rôzny. Tak pre kondenzované 
fázy možno vyznačiť existenciu nasledujúcich foriem horúcich škvŕn: 

1) bloby (hruškovitý tvar), ostrohy a guličky pri pôsobení ionizujúceho žiarenia, zóny 
s nehomogénnou distribúciou nábojov pri dvojfotónovom pôsobení laserového žiarenia); 

2) valca (v prípade krátkych stôp a stôp spomaľujúcich sa elektrónov a stôp urýchlených 
iónov); 

3) kliny ("tepelné kliny" v tuhých látkach pri jadrových premenách a spomalenie ťažkých 
urýchlených iónov, "tepelné kliny" pri mechanickom údere); 

4) krátery pri mechanickom údere; 
5) mikrotrhliny pri mechanickom pôsobení (úder, ohyb); 
6) duté bubliny (kavitácia ultrazvuku a mechanická kavitácia, mikrovýboj na ventilových 

anódach, ionizácia v bublinovej komore, var, pozitróniové bubliny); 
7) duté valce (stopy štiepnych fragmentov, výboj na valcovej elektróde, elektrické výboje  

cez dielektrický izolátor); 
8) rovina (povrchová elektróda pod napätím, rozštiepený povrch, šmyk zlomenina, povrch 

šokovej (úderovej) vlny). 
Dokonca aj v plynnej fáze, v určitých prípadoch možno pozorovať tvorbu "horúcich škvŕn" 

(elektrický kanál pri "optickom výboji", v oblúku, pri iskre, v záblesku, kolabujúce kavitačné 
bubliny, pri náhlom zastavení spaľovania plynu alebo pri explózii, pri prekročení rýchlosti zvuku 
lietadlom, guľovitý blesk). 

Štádium "horúcich škvŕn" (fyzikálno-chemické) predstavuje najzaujímavejšiu 
a nepredvídateľnú oblasť CHVE. Za "horúcu škvrnu" možno považovať aj samostatnú molekulu 
"s načerpanou" energiou (tzv. "horúca bodka". Avšak, dynamika správania sa jednotlivých molekúl 
v chemickej reakcii je predmetom chemickej fyziky. Preto, napríklad procesy generovania iónov 
v hmotnostnom spektrometri, kde sa používajú vysokoenergetické a nízkoenergetické faktory 
patria do chemickej fyziky. 
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Intermediátne častice prvej a druhej generácie 

Nižšie je uvedený zoznam častíc podieľajúcich sa na procesoch vysokých energií a ktoré majú 
nadbytočnú potenciálnu energiu. Častice sú usporiadané približne v klesajúcom poradí potenciálnej 
energie (Bugaenko a i.,1988): 

1) superexcitované stavy; plazmóny; 
2) excitované ióny; dierky; 
3) molekulové ióny (radikál-katióny); 
4) elektrónovo excitované molekuly; excitóny a iné formy excitácie v kondenzovanej fáze; 
5) fragmentačné ióny; 
6) neionizujúce, neexcitujúce (epitermálne) elektróny; 
7) voľné atómy; 
8) voľné radikály; 
9) klastre v plynnej fáze; 
10) vibračne excitované molekuly; 
11) pole fonónov v kondenzovanom stave; 
12) tepelné elektróny; 
13) rotačne excitované častice. 
Usporiadanie týchto typov častíc je samozrejme iba podmienečné, rovnako ako v rôznych 

materiáloch energetické hladiny molekúl a vytvorených z nich častíc, a konkrétne, ionizačné 
a excitačné potenciály, ako aj ich pomery, väzbové energie z atómov v rôznych molekulách, 
kinetická energia supratermálnych elektrónov, voľných atómov a ďalšie špecifické údaje sa líšia, 
ale umožňujú predstaviť určitú hierarchiu intermediátnych častíc podľa ich potenciálnej energii. 
Pre jednu látku je umiestnenie prísnejšie. 
 

Hlavné črty procesov CHVE 

Nižšie sú uvedené základné charakteristiky systému pri použití vysokoenergetického faktora 
(Bugaenko a i., 1988): 

1) otvorený systém; 
2) funkcie distribúcie energie je nemaxwellovská; 
3) populácie hladín elektrónov je neboltzmanovo; 
4) charakter prechodov je diabatický a adiabatický; 
5) nehomogénna distribúcia primárnej energie medzi molekulami; 
6) vysoké lokálne hustoty energie; 
7) konvergencia a prekrývanie charakteristických časov fyzikálnych, fyzikálno-chemických 

a chemických procesov; 
8) vedúca úloha vysoko reaktívnych častíc (elektrónov, iónov, excitované stavy, radikály, 

kvazičastice v kondenzovanej fázy) – ich koncentrácia je o mnoho rádov vyššia než rovnovážna; 
9) viackanálové procesy v reakčnej sústave; 
10) slabá závislosť vplyvu teploty (v prípade, že energetické činidlo má nízku energiu, vplyv 

teploty je značný, takže bod 10 má byť nahradený na 10a); 
10a) tok energie v sústave musí prekročiť určitú prahovú hodnotu, ktorá závisí od druhu prívodu 

energie, pod ktorou proces pokračuje ako obyčajný tepelný. 
Je to spojené s tým, že malý energetický obsah týchto kvánt (napríklad pôsobením 

infračerveného žiarenia, ktoré sú desatiny eV), sa musia "spojiť v jednej molekule" (a nie 
prerozdeliť sa do molekulových a intermolekulových väzieb) aby zabezpečili vznik 
vysokoenergetických stavov molekuly (ióny a excitované stavy). Možno uvažovať dve pomerne 
nezávislé vetvy CHVE - vysokoenergetickú a nízkoenergetickú, v ktorej v prvom štádiu fyzickej 
interakcie energetického činidla s látkou sa významne líšia. Vzhľadom k existencii prahu pri 
nízkoenergetickom faktore do systému sa má lokálne privádzať dostatočne množstvo energie, tak, 
že termín nízkoenergetická sa týka nie celkovej dodanej energie (tak ako v prípade pôsobenia 
ultrazvuku dodávaná energia musí byť rádovo W/cm3) (Margulis, 2000), ktorá spôsobí proces, 
patriaci ku CHVE), ale ku charakteristike energetického faktora. Podobný prístup k analýze 
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skorých štádií mechanochémie je opísaný v prácach (Heinicke, 1984; Sodomka, 1985; Boldyrev 
i dr., 2009; Triboluminescence, 2016). 
 
Štruktúra disciplíny CHVE  

Každá jednotlivá disciplína CHVE pozostáva z niekoľkých veľkých odborov, ktoré môžu byť 
reprezentované nasledujúcim spôsobom (bez podrobností): 

1. Fyzikálne vlastnosti energetického faktora, ktorý je generovaný v tomto odbore. Procesy 
interakcie daného energetického faktora s látkou. 

2. Mechanizmy primárnych a sekundárnych procesov v nehomogénnom štádiu ("chémia 
horúcich škvŕn"). 

3. Zatriedenie podľa chemického zloženia a fázového stavu – zodpovedajúca chémia plynov, 
tuhých látok, heterogénne sústavy, anorganické, organické a elementoroganické 
a makromolekulové zlúčeniny. 

4. Biologické aspekty použitia daného energetického faktora. 
5. Zariadenie na generovanie energetického faktora. Zariadenie na použitie daného 

energetického faktora v chemických procesoch. Ergometria (stanovenie množstva energie 
zavedenej do materiálu, rýchlosť jeho prísunu) napr. dozimetria, aktinometria. 

6. Chemická technológia založená na využití energetického faktora, vrátane technológií 
zameraných na riešenie problémov v oblasti životného prostredia. 

7. Úloha tohto druhu energie v prírode. 
Prvé tri položky predstavujú skutočnú CHVE, pretože v týchto fázach sú zobrazené všetky 

jeho zvláštnosti založené na nerovnovážnom stave. Súčasne, tretí bod obsahuje aj všeobecne-
chemický materiál ako tretie štádium, ako je uvedené vyššie, obsahuje len tepelné reakcie 
s výnimkou niektorých zriedkavých prípadov "dlhovekosti" medziproduktov (tripletovo excitované 
molekuly alebo radikály v zmrazených sústavách). Štvrtý bod – zacielenie chémie a problémy 
biológie všeobecne, a najmä na ľudské zdravie. Účinok vysokých dávok mnohých prenikajúcich 
energetických činidiel nepriaznivo vplýva na živý organizmus, ale malé dávky naopak, veľmi často 
pozitívne. Ale čo možno považovať za malé dávky (Eidus, 2001)? Napríklad pri veľmi malých 
dávkach ionizujúceho žiarenia je relatívne neutrálne. UNSCEAR odhaduje priemernú globálnu 
ročnú efektívnu dávku z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia v oblastiach s normálnom 
pozadím 2,4 mSv (asi 2,4 mJ kg-1) (Sabol a i., 1995.); pri vysokých efektívnych dávkach (4 Sv) 
alebo 4 J kg-1) je fatálne. Pri efektívnych dávkach 10 až 40 mSv žiarenie nie je fatálne, ale vytvára 
poruchy v organizmoch, ktoré majú nepriaznivý vplyv s vekom. Súčasne, ionizujúce žiarenie 
použité lokálne, a to aj vo vysokých dávkach 10 Gy (10 J kg-1) má pozitívny terapeutický účinok 
pri liečbe rakoviny. Netreba si myslieť, že smrteľná dávka (4 Sv) je malá energia. Jej účinok na telo 
(pri priemernej hmotnosti 70 kg) je približne 280 J (čo zodpovedá pádu závažia s hmotnosťou  
32 kg z výšky 1 m). Piaty a šiesty body: koniec koncov, každý energetický prostriedok vyžaduje 
použitie určitých zariadení, a malo by sa usilovať o to, aby bol výkonný a lacný. Musíme byť 
schopní určiť energiu prenesenú týmto aparátom do tohto energetického činidla. Musíme poznať 
hĺbku prenikania energetického faktora do látky. Siedmy bod, dúfam, je zrejmý. No pochopenie 
týchto procesov prebiehajúcich v prírode má veľký význam. 
 
Pojem energetického výťažku 

V tepelnej chémii pozorovaný účinok konverzie látky je charakterizovaný hodnotou výťažku chemickej 
reakcie, to znamená, stupňom konverzie látky (%) v sledovanom kanále (procese). To znamená, že 
v tepelnej chémii charakteristikou procesu je hmotnostný výťažok látky. V CHVE chemický proces 
zriedka vedie k ukončeniu konverzie látky, preto hmotnostný výťažok konverzie produktu nie je 
vhodnou jednotkou pre porovnanie jednotiek porovnávaných procesov. Vzhľadom k tomu, že procesy 
CHVE prebiehajú v dôsledku pôsobenia energetického faktora, je vhodné vykonať porovnanie rôznych 
procesov prostredníctvom energetických výťažkov premeny energie. Energetický výťažok (radiačno-
chemický výťažok) – počet konvertovaných (rozložených, vznikajúcich, zmutovaných) molekúl alebo 
iných častíc (radikály, ióny, excitované častice, atď.), sa vyjadroval na 100 eV absorbovanej energie. 
Preto za jednotku energie bol zvolený elektrónvolt (jednotka ktorá nebola zahrnutá do sústavy SI, hoci 
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to nie je zakázaná pre použitie v mnohých oblastiach fyziky a chémie)? Vzhľadom k tomu, že eV je 
najvhodnejší pre vlastností molekúl a priľahlých častíc, ktoré sú dôležité pre CHVE (ionizačná energia, 
energie excitácie, energia disociácie chemickej väzby). U nich sa práve používajú eV. Priradenie k 100 
eV sa používalo pre to, aby rád veličín výťažkov boli jednotky (zaoberať sa jednotkami je oveľa 
pohodlnejšie, než zlomkami). Tak, napríklad, výťažok deštrukcie molekuly vody pod vplyvom γ-
žiarenia je 4,5 molekuly (100 eV)-1 alebo 0,045 molekuly (1 eV)-1. Pri klasifikácii ku 100 eV sa zmenšil 
počet číslic, a tým klesol počet chýb pri prepočtoch. Hodnoty energetických výťažkov sú označené 
veľkým latinským písmenom G. Hodnoty energetických výťažkov v rôznych sústavách pod vplyvom 
rôznych energetických prostriedkov sú veľmi rôznorodé, tieto môžu predstavovať od milióntin molekúl 
na 100 eV, napríklad na premenách v tuhých látkach, až do miliónov molekúl na 100 eV v reťazových 
procesoch. Obvykle záznam energetického výťažku sa vykonáva nasledujúcim spôsobom: výťažok 
deštrukcie molekúl vody pôsobením γ-žiarenia je G(-H2O) = 4,5 molekuly (100 eV)-1. Prítomnosť 
spoločnej energetickej jednotky pre všetky odbory CHVE nám umožní porovnať energetické procesy 
pod vplyvom rôznych energetických faktorov. Rovnaká jednotka môže byť v zásade použitá pre 
porovnanie CHVE a tepelných procesov. Je potrebné poznamenať, že v súčasnosti sa radiačno-
chemické výťažky už vyjadrujú v sústave SI ako µmol J-1 (1 molekula (100 eV)-1 = 0.10365 µmol J-1). 
 
Základné výskumné metódy CHVE 

Samozrejme, CHVE využíva celý arzenál výskumných metód používaných v chémii, chemické 
i fyzikálne (Pikaev, 1985; Eksperimentaľnyje…, 2009). Avšak, okrem toho, tri zo svojich vlastných 
výskumných metód boli vyvinuté v CHVE: Metóda lapačov (akceptorov) (Zubarev, 1984; 
Radiation…, 2001), zmrazenie a impulzná metóda (Pikaev, 1965; Pikaev A. K., a i., 1980). Keď 
pôsobia energetické faktory na prostredie vzniká v nich súčasne niekoľko typov medziproduktov 
vysokoaktívnych častíc. V konvenčných tepelných procesoch rýchlosť ich vzniku je nízka a vysoká 
reaktivita výrazne znižuje koncentráciu týchto častíc, ktorá je pod hranicou citlivosti bežných 
analytických techník, vrátane fyzikálnych a chemických. S cieľom získať informácie o častici, je 
potrebné skúmať zloženie konečného produktu. Ale bilančné rovnice spájajúce konečné produkty 
s medziproduktom, poskytujú informácie len o chemickom zložení intermediátnych častíc, ale nie 
o ich konkrétnej forme (jeden a rovnaký konečný produkt môže vznikať z rôznych chemických 
druhov). Preto bola použitá metóda porúch systému. Zavádza sa látka, ktorá poskytuje ďalšie 
produkty ako pôvodný systém ako taký, ktorý vypovedá o vlastnostiach prekurzorov konečných 
produktov transformácie systému. Takáto látka sa nazýva akceptor. Môže ich byť niekoľko typov. 
Akceptory sa často používajú pri stanovení výťažkov intermediátnych častíc (Spin…, 1976; 
Metod…, 1986). Pre toto študujú závislosť konverzie akceptora od jeho koncentrácie. Najbežnejšie 
sa používajú konkurujúce lapače, umožňujúce získať metódou stacionárnej koncentrácie 
(Bugaenko a i., 1971) relatívnu rýchlostnú konštantu reakcie akýchkoľvek intermediátnych častíc 
s dvomi rôznymi akceptormi (samotná východzia látka v tomto prípade môže byť jedným 
z akceptorov intermediátnych častíc). Pre získanie relatívnej reaktivity skúma sa závislosť výťažku 
konverzie akceptora od pomeru koncentrácie oboch akceptorov. Používajú sa špecifické akceptory, 
ktoré reagujú len s určitými intermediátnymi časticami (napríklad vo fotochémii možno vybrať 
akceptory, ktoré reagujú iba s singletovo excitovanými stavmi, alebo len tripletovo excitovanými 
molekulami). Väčšina akceptorov nie sú charakteristické, tj neposkytujú informácie 
("nepamätajú"), o tom, s akým druhom častíc, tieto lapače reagovali, okrem informácie o triede 
častíc (radikál, elektronicky excitovanej molekuly, ióny). Ale existuje jedna trieda lapačov 
(spinových pascí), zachytávajúcich radikály a zachytávajúcich informácie o adovanom radikále, 
ktorá môže byť získaná metódou EPR (Zubarev, 1984; Buettner, 1987). Samozrejme, ak nie je 
adovaný radikál veľmi dlhý (nie viac ako 5-6 atómov). Metóda akceptorov v zásade môže byť 
použitá v rovnovážnej chémii, ak sa predpokladá, že proces prebieha cez vysoko reaktívne 
intermediátne častice. Pre štúdium nestabilných intermediátnych častíc použili metódu zmrazenia 
(Cradock a i., 1975; Sergeev a i.,1978; Matrix…, 1981.), ktorú, bohužiaľ, nie je možné použiť 
v tepelnej chémii. Niektoré z energetických faktorov sú dostatočne prenikajúce častice. Fyzikálne  
a fyzikálno-chemické štádiá procesu CHVE môžu prebiehať pri akejkoľvek teplote. Ak sa sústava 
ochladí na nízku teplotu (teraz sa pracuje aj pri niekoľkých stupňoch Kelvina) a látka je vystavená 
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pôsobeniu energetického faktora s vysokou prenikavou silou a vytvorí v ňom dostatočne vysokú 
(dostatočnú pre metódu fyzikálneho merania), koncentráciu niektorých stabilných pri nízkej 
teplote, ale nestabilné (citlivé) pri zvýšenej teplote častice. Ďalej táto úloha môže byť študovaná 
rôznymi fyzikálno-chemickými metódami (EPR (Pšežeckij a i.,1972), spin-echo EPR variantom 
(Applications…, 2014; EPR…, 2004), optickou spektroskopiou (Milinchuk, 1989; Rabek, 1982) 
atď). Tiež možno študovať účinky niektorých faktorov (teplo, svetlo, elektrických a magnetických 
polí, atď) na intermediátne častice (Salikhov, 1984). 
 Korunou výskumných metód CHVE je impulzná technika (Pikaev, 1980; The Study…, 
1982; Pulse…, 1991). Tá je založená na skutočnosti, že pri použití také energetické činidlá, ako 
elektróny, urýchlené ióny, svetlo, mechanickú energiu, môžeme zaviesť do látky s vysokým 
merným energetickým výkonom, vytvárajúc v látke, vysokú koncentráciu intermediátnych častíc, 
ktoré pri použití vysokorýchlostných fyzikálno-chemických metód ich možno pozorovať. 
Vytvorenie mikrosekundovej techniky impulznej rádiolýzy s registráciou spektrier krátkotrvajúcich 
častíc umožnilo znovu objaviť solvatované elektróny, ktoré ako prvý objavil Kraus (1908)  
na začiatku minulého storočia, stacionárnymi metódami výskumu v roztokoch alkalických kovov  
v amoniaku a amínov. Vtedy chemici si mysleli, že to bola "zvláštna" častica, ktorá sa nachádza  
vo veľmi zriedkavých sústavách. Názory sa zmenili v dôsledku štúdia radiačnej chémie vody 
a vodných roztokov. Predpoklad o vzniku solvatovaných elektrónov vyslovili najprv pri rádiolýze 
vodných roztokov na základe štúdia chemických vlastností jedného z redukčných činidiel (v týchto 
štúdiách bola použitá metóda akceptorov), a po práci Boaga a Harta (1962) štúdie elektrónov ako 
chemickej častice (solvatovaných elektrónov, kvazivoľných elektrónov, F-centier v iónových 
kryštáloch, stabilné elektrónové epitermálne elektróny) sa začali veľmi intenzívne. Ukázalo sa, že 
tieto častice sú produkované pôsobením rôznych energetických látok v kvapalných, tuhých 
a plynných sústavách (Hart, 1970; Pikaev, 1969; 1986). Prakticky súčasne s impulznou rádiolýzou 
(tzv. účinok ionizujúceho žiarenia) sa objavila technika zábleskovej (impulznej) fotolýzy (Porter, 
1963). Vývoj technológie urýchľovačov elektrónov umožnil prejsť k nanosekundovému  
a pikosekundovému rozsahu ako spôsobu záznamu optickou spektroskopiou, luminiscenciou, 
rozptylom svetla, meraním vodivosti, EPR. V pikosekundovom rozsahu bola získaná informácia 
o predsolvatovanom elektróne, pozorovanie ktorého donedávna nebolo možné (Hunt a i., 1967). 
Týmito metódami sa podarilo zistiť vlastnosti mnohých intermediátnych častíc, vrátane biologicky 
významných molekúl (Bensasson a i., 1983). MozumdeR a Magee (1975) nazvali lokálny čas 10-12 
s pikosekundovou bariérou, na ktorej sa stretávajú teoretické predstavy o prvotných procesoch 
s interpretáciami najskorších radiačne-chemických pozorovaní. Kritériom prijateľnosti koncepcie je 
primeraná spojitosť s druhou stranou bariéry. Teoretické predstavy o vývoji procesov 
v subpikosekundovej oblasti vypracovali viacerí autori, medzi nimi Bednář (1983, 1990) a Bjakov 
s Ničiporovom (1985). 
 Ďalším krokom vo vývoji impulznej techniky bolo použitie laserov. Farebné lasery viedli 
k časovému rozlíšeniu 100 fs – 0,1 ps (Ultrashort…, 1977), ktoré umožnili pozorovať také 
ultrarýchle procesy, ako je vznik solvatovaných elektrónov (doba jeho vzniku ≈250 fs (Pikaev, 
1990)). Nepochybne, impulzná technika umožnila ešte viac pochopiť nerovnovážne štádiá CHVE - 
fyzikálneho a fyzikálno-chemického. Možno predpokladať, že využite röntgenových laserov 
v impulznej rádiolýze umožní dosiahnuť subpikosekundové rozlíšenie. Jedným z takých projektov 
je vybudovanie laserového pracoviska ELI-Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy (Přeček a i., 
2013), ktoré bude jedným z pilierov projektu Extreme Light Infrastructure (ELI), v rámci ktorého 
sa pripravuje aplikácia synchronizovaných ultrakrátkych čerpacích a detekčných pulzov pre 
štúdium veľmi rýchlych reakcií sprevádzajúcich interakciu látky s ionizujúcim žiarením. 
Ultrakrátke (rádovo desiatky femtosekund) a vysokoenergetické (až rádovo jednotky joulov) 
laserové pulzy budú využité na generovanie vysoko intenzívnych pulzov röntgenových zväzkov 
a urýchlených nabitých častíc. Tieto pulzné sekundárne zdroje žiarenia potom bude možné využiť 
na iniciovanie radiačne-chemických zmien v terčových vzorkách. S využitím veľmi presne 
synchronizovaných detekčných pulzov svetela bude možné využiť metódy časovo rozlíšenej 
absorpčnej spektrometrie a stimulovanej Ramanovej spektrometrie na skúmanie skorého sub-
pikosekundového štádia radiačne-chemických zmien, ktoré zatiaľ nebolo prístupné 
experimentálnemu skúmaniu. 
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Moderné laserové zdroje s vysokým výkonom (až 10 PW), akými bude disponovať aj 
pripravované laserové stredisko ELI Beamlines, sú využiteľné na generovanie niekoľko rôznych 
druhov impulzného ionizujúceho žiarenia (mäkkého i tvrdého röntgenového žiarenia, urýchlených 
elektrónov, protónov alebo prípadne aj ťažších iónov (ELI…). Na štúdium impulznej rádiolýzy 
s veľmi vysokým časovým rozlíšením majú nové laserom budené zdroje žiarenia v porovnaní  
s klasickými urýchľovačmi dve hlavné výhody: 

(a) krátku dobu trvania čerpacieho pulzu žiarenia (~10-13 – 10-14) s;  
(b) takmer dokonalú synchronizáciu časového prekryvu pulzu žiarenia a sondujúceho 

laserového pulzu. 
Vývoj techniky impulznej rádiolýzy umožnil pristúpiť k systematickému stanoveniu 

kinetických a ďalších fyzikálno-chemických vlastností nestabilných častíc a tiež vytvorenie 
príslušných databáz konštánt (Buxton, 1988). Bez preháňania môžeme povedať, že väčšina 
dostupných rýchlostných konštánt reakcií vysoko reaktívnych radikálov v kondenzovanej fáze boli 
získané pulznou rádiolýzou. Hodnoty rýchlostných konštánt reakcií hydratovaných elektrónov, 
•OH radikálov a atómov vodíka sú uvedené v práci (Pikaev a i., 1967; Pikaev a i., 1982), 
peroxylových radikálov RO2

• (NETA a i., 1990), O2
-, RO2

-, anorganických radikálov (NETA a i., 
1986), iónov kovov v neobvyklom valenčnom stave - v práci Buxtona, 1978. 

Bolo by možné uviesť ešte mnoho príkladov aj z iných oblastí CHVE, avšak rozsah článku to 
neumožňuje. Možno upozorniť na potrebu rozvoja ultrazvukovej a mikrovlnnej spektroskopie. 
Látka "piští" v týchto oblastiach pri fyzikálnych a chemických premenách (Buxton, 1978; Byrin 
a i., 1980), tj, poskytuje informácie o prebiehajúcich procesoch (Sinicyn a i.,1998), stačí pochopiť, 
čo a prečo je to "pískanie" a ako to využiť. Jedným z príkladov je sonoluminiscencia (Margulis, 
1986). 
 
„ Vzájomná spolupráca" rôznych odborov CHVE 

Porovnanie účinkov v rôznych energetických účinkov poskytuje ďalšie informácie (o povahe 
fyzikálnych a chemických procesov, ktoré prebiehajú počas tohto pôsobenia, ako aj o vlastnostiach 
látky, ktoré sú získané v krátkej dobe kým sa nachádzajú energetickom poli), ktoré nie je možné 
získať inými prostriedkami. Bohužiaľ, porovnávaniu účinkov rôznych druhov energie je venovaná 
malá pozornosť, pretože procesy CHVE sú veľmi zložité. Uvedieme len tri príklady vzájomného 
obohacovania oblastí CHVE. 

Je známe, že keď dôjde ku kontaktu pozitrónu s prostredím vzniká "nový" atóm – pseudoatóm 
pozitrónium. Obvyklý model pozostáva v tom, že on vzniká na úkor odtrhnutia z molekuly 
prostredia spomaleným pozitrónom (Goľdanskij, 1968). Porovnanie vplyvu rôznych akceptorov na 
procesy tvorby pozitrónu a molekulového vodíka pri rádiolýzy ukázalo, že pozitrón (Byakov a i., 
1996), ako aj molekulový vodík (Borisova a i., 1981) vznikajú v reakcii rekombinácie "diery" a 
predsolvatovaného kvazivoľného elektrónu (samotný pozitrón pôsobí ako "diera"). 
Predsolvatizované kvázivoľné elektróny sa taktiež podieľajú na tvorbe miónia (Byakov a i., 1996) 
a obnove produktov premeny Mössbauerových atómov (Perfiliev a i., 1976). 

Nasledujúci príklad je z mechanochémie. V nej začali používať predstavy o tvorbe pri 
mechanickým pôsobení medziuzlových atómov, ktoré boli vyvinuté v radiačnej fyzike a chémii 
iónových kryštáloch (Butyagin, 1998). 

Ako posledný príklad uvedieme podobnosť procesov prebiehajúcich v kavitačných bublinách, 
vznikajúcich v dôsledku pôsobenia ultrazvuku (Rassokhin a i., 1995), alebo mikrovýboja na 
ventilovej anóde (Bugaenko a i., 1995) vo vodných roztokoch metanolu. V obidvoch prípadoch 
prebieha plazmochemický rozpad alkoholu v zóne kavitačnej bubliny v dôsledku vysokej teploty 
v nej, okrem toho v blízkosti steny vystupujú do objemu roztoku radikály. V hraničnej vrstve pri 
stene dochádza k analogickým účinkom ako prebiehajú pri pôsobení ionizujúceho žiarenia 
(Bakovec a i., 1991). Tieto podobné vlastnosti sú prekvapujúce, pretože veľkosť plynných bublín 
pôsobením ultrazvuku je rádovo mikrometre, zatiaľ čo v prípade mikrovýboja rádovo milimetre, 
takže podmienky ochladenia a prenosu molekúl z kvapalnej fázy sú kvantitatívne veľmi odlišné. 
Zdá sa, že prechod rozpustenej látky (v tomto prípade metanolu) do plynnej fázy, v dôsledku svojej 
väčšej tepelnej kapacity, než má voda, spôsobuje zvýšenie teploty v bubline. Pri izbovej teplote, 
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v čistom metanole nevzniká ultrazvuková kavitácia a neprebieha žiadny výboj na ventilovej 
elektróde. Avšak v prípade, ak znížime teplotu, to ultrazvukovú kavitáciu možno pozorovať aj 
v čistom metanole (Rassokhin a i., 1995). 
 
Procesy chémie vysokých energií v prírode 
Pozrime sa na úlohu procesov, ktoré patria do CHVE uskutočňujúce sa v prírode. V nej aktívne 
pôsobí hneď niekoľko energetických faktorov. Naším hlavným zdrojom energie sú jadrové reakcie 
prebiehajúce v strede Slnka. To emituje silný prúd slnečného svetla (IČ, VIS, UV a VUV), slnečné 
kozmické žiarenie a slnečný vietor. Celkový tok energie zo Slnka, ktorý poskytuje život na Zemi, 
je 1348,3 W/m2,3 a celková energia dopadajúca na Zem predstavuje 2⋅1011 MW (KOPP a i., 2011). 
Tento tok energie je dostatočný na zabezpečenie života od južného pólu po severný. Tvrdá zložka 
slnečného žiarenia (ionizujúca), je absorbovaná v ionosfére a v ozónovej vrstve v spodnej časti 
atmosféry (tvrdé ultrafialové žiarenie). Mäkké ultrafialové a viditeľné svetlo poskytuje nielen teplo 
na zemskom povrchu, ale aj vďaka existencie flóry asimiláciu chlorofylom červenej zložky 
slnečného žiarenia. Tento proces poskytuje našej planéte kyslík a eliminuje vznikajúci "zbytočný" 
oxid uhličitý. No, a raz je zaistená flóra, to zabezpečená je aj fauna, to znamená, aj existenciu 
ľudstva. 

Galaktické (GKŽ) a solárne (SKŽ) kozmické žiarenie predstavujú prevažne jadrá atómu vodíka 
s malým množstvom jadier iných prvkov (Kosmičeskie…, 1990). Častice GKŽ majú obrovskú 
energiu (až do 1010 GeV) a tak ľahko prenikajú cez celú atmosféru, a dokonca aj cez hrubú vrstvu 
Zeme. Ale toto žiarenie je slabé (4 častice⋅cm-2⋅s-1), takže môžu vzniknúť iba nepatrné účinky  
od GKŽ. SKŽ má nižšiu energiu ako GKŽ, a je úplne pohltené zemskou atmosférou spolu  
so slnečným vetrom vznikajúcim zo slnečných erupcií. Celková dávka ionizujúceho žiarenia  
na zemskom povrchu v dôsledku GKŽ a prírodnej rádioaktivity je asi 1 mSv/rok (alebo 1 µJ/rok. 
Jedná sa o dávky sústavného pôsobenia, pri ktorých vznikol život na Zemi. Ale existuje ďalšia 
zóna okolo Zeme – tzv. tri (NASA's…,2013) Van Allenove radiačné pásy (Stern a i., 2001). 
Nachádzajú sa v rovine ekliptiky vo vzdialenosti zhruba od 500 km nad zemským povrchem  
do vzdialenosti asi 58 000 km. Táto zóna zahŕňa elektróny s energiou (0,04 – 1,00) MeV a protóny 
o energii (10 – 700) MeV, ktoré sa pohybujú v asymetrických kruhových dráhach. Táto zóna nie je 
vhodná pre pobyt človeka v nich, preto v blízkosti Zeme je v súčasnej dobe možné pohybovať sa 
len na nízkej obežnej dráhe (do 500 km). Existuje ďalší dôležitý energetický faktor v atmosfére, sú 
to mikrometeority. Tieto bombardujú povrch kozmickej lode, ktorý sústavne podlieha deštrukcii. 

Podľa všetkého, ionizujúce žiarenie spolu s ultrafialovým svetlom a elektrickými výbojmi sú 
jedným z faktorov, ktoré viedli k vzniku života na Zemi. Veľmi jednoduché experimenty ukazujú, 
že pri pôsobení niektorého z týchto faktorov na vodný roztok amoniaku, vzduchu, sírovodíka, alebo 
zmes ich plynov vždy vznikajú nielen aminokyseliny, ale aj zložitejšie organické látky, ako sú 
biologicky významné peptidy. Okrem toho ionizujúce žiarenie (Huang a i., 2003) alebo 
ultrafialové svetlo (Hockberger, 2002) [74] predstavujú mutagénny faktor, tj. faktor spôsobujúci 
spolu s pôsobením určitých chemických látok, vznik nových druhov rastlín a živočíchov. Existujú 
hypotézy i experimenty, ktoré poukazujú na to, že fotochemické (Björn a i., 2015) 
a radiačnochemické procesy boli iniciátormi vzniku života na Zemi (Zagórski, 2003; 2007, 2009). 

Z hľadiska zložitosti a dokonalosti fotochemických procesov prebiehajúcich v prírode za 
najvýznamnejšie autor považuje fotosyntézu (prebiehajúcu v zelených rastlinách 
a cyanobaktériách) (Govindjee a i., 2006; Blankenship, (2014; Nelson a i., 2005a) a zrakový vnem 
(Smith, 2002. Nelson a i., 2005b), ktoré sú založené na postupnosti fotochemických 
a fotobiologických procesov. Zaujímavé je na tom predovšetkým dokonalosť a efektívnosť týchto 
systémov, ktoré sa u rastlín a živočíchov vyvinuli počas evolúcie života na Zemi. 

                                                           
3
 Tzv. solárna konštanta (1348,3 W/m2) je energie od Slnka, za jednotku času, dopadajúca na jednotku 

plochy kolmej ku smeru šírenia žiarenia, pri priemernej vzdialenosti Slnka od Zeme (149,6 × 106 km), 
mimo zemskej atmosféry. Na Zemský povrch dopadne maximálne 1100 W/m2. Jedná sa však stále iba 
o kolmé plochy na smer toku. 
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Okrem svetla a ionizujúceho žiarenia, dôležitým faktorom sú atmosférické elektrostatické 
výboje (blesky), ktoré predstavujú bezelektródové vnútrooblačné (lineárne) a pozemné (lineárne 
a guľové) elektrické výboje. Keď sa začne blesk vyvíjať, dosiahne ionizované stredné pásmo jeho 
kanála v priebehu niekoľkých tisícin sekundy teplotu až 33 000 °K, aktuálne hodnoty intenzity 
prúdu dosahujú hodnoty tisícky ampér. Samozrejme, že vznikajúca plazma v týchto elektrických 
výbojoch významne ovplyvňuje chemické zloženie atmosféry, iniciujúc procesy oxidácie 
a redukcie, syntézu a degradáciu rôznych molekúl. Ale v atmosfére vplýva nielen ionizujúce 
žiarenie, svetlo a elektrické výboje. Na zemskom povrchu a v podzemí prírodná rádioaktivita 
spôsobuje rádiolýzu podzemných vôd (zdanlivo dávka z prírodnej rádioaktivity je malá, ale počas 
celej doby svojho pôsobenia), radiačnú koróziu rôznych minerálov (napríklad vznik 
pleistochroických kruhov), podieľa sa na vzniku ropy, zemného plynu a uhlia. Dostatočne prísny 
model vytvorený na základe analýzy veľkého množstva materiálu, viedol k nasledujúcemu výrazu 
pre stupeň metamorfózy uhlia: 

�� �1 − ����  ∙ � �
1 − � = 1,85 ∙ √�� ∙ √� ∙ ������ �⁄  

kde C a C0 sú koncentrácie uhlíka v zdroji uhlíka a organických látok, t - čas v Mr, T - absolútna 
teplota. Tento model berie do úvahy prínos tepla (T) a radiačnej zložky. Dávková rýchlosť U je 
vyjadrená v množstve 1 mg uránu na kg materiálu (všetky druhy uhlia obsahujú určité množstvo 
uránu).4 Výpočty ukazujú, že bez účasti ionizujúceho žiarenia ťažené uhlie nemohlo dosiahnuť 
pozorovaný stupeň metamorfózy. 

Existujú ďalšie dva významné energetické faktory pôsobiace na Zemi – zemetrasenia 
a vulkanická činnosť. Bohužiaľ, vplyv týchto faktorov je deštruktívny. Ale nedá sa nič robiť – 
musíme ich pozorovať a snažiť sa ich predpovedať. Je zaujímavé, že posuny podzemných hmôt sú 
sprevádzané vyžarovaním v rozsahu ultrazvukových a rádiových vĺn. Takže tieto pohyby môžu byť 
monitorované. 

V tomto článku je výklad predstáv o všeobecnej chemickej disciplíne „Chémia vysokých 
energií“ ("High Energy Chemistry"), ktoré predstavujú základ povinných prednášok (Radiačná 
chémia a dozimetria) a voliteľného predmetu CHVE (časti fotochémia, plazmochémia 
a sonochémia) vyučovaných pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia na Katedre 
jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto úvahy sú 
rozšírením myšlienok diskutovaných v knihách (Bugaenko a i., 1988) a (Kuruc, 2011). 

A aký je súčasný stav vývoja CHVE vo svete, v Českej republike (ČR) a v Slovenskej 
republike (SR)? Hoci autor v rokoch 1973 – 1978 študoval a pracoval v oblasti fotosyntézy 
organických zlúčenín (Kuruc, 1975, 1978), o vzniku CHVE nemal ani poňatia. Dozvedel som sa 
o CHVE po nástupe do zamestnania (CHÚ UK) v roku 1979, kedy som navrhol, aby na našej 
katedre pre našich študentov boli prednášky CHVE (radiačná chémia sa prednášala tradične  
od vzniku KJCH). Vedúci KJCH profesor Fedor Macášek návrh uvítal a po odslúžení si povinnej 
vojenskej služby od roku 1981 prebiehajú prednášky CHVE (ako prvé vo svete!) – doteraz 
(Študijný…, 2008). Ďalšie takáto prednášky vznikli v 1990-ych rokoch na Moskovskej štátnej 
univerzite (MŠU), ktoré prednášal jeden zo zakladateľov CHVE – profesor L. T. Bugaenko 
(Professor…, 2000). Na MŠU a Ruskej akadémie vied (RAV) vznikol vedecký odbor 02.00.09 – 
chémia vysokých energií, dizertácie sa obhajujú vo Vedeckej rade D.501.001.90, predsedom ktorej 
je akademik V. V. Lunin (Pasporta…). Špecializácia CHVE je aj na Ústave fyzikálnej chémii 
i elektrochémie A. N. Frumkina RAV (Speciaľnosť „Chimija…). Na MŠU existuje Laboratórium 
CHVE (ktoré v roku 1953 pôvodne vzniklo ako Laboratórium radiačnej chémie – vedúcim profesor 
Vladimir I. Feľdman) (VASILJEV, 2010). Na Ruskej Mendelejevovej Univerzite chemickej 
technológie existuje Katedra chémie vysokých energií a rádioekológie, ktorá pôvodne vznikla 
v roku 1949, súčasný názov má od roku 2002 (vedúcim katedry je docent E. P. Magomebekov) 
(Kafedra…). Na Chemickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity je špecializácia CHVE 
(Speciaľnosť Chimija…). 

                                                           
4 Vo svete 238U a 232Th dosahujú mernú aktivitu v priemere 20 Bq/kg a 40K - 50 Bq/kg. Ak sa v ložisku 

uhlia vyskytuje uránová anomália, variácie mernej aktivity predstavujú (3,6–8,4)⋅104 Bq kg-1 
(OVSEJČUK a i., 2013; KURUC, 1998). 
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Pokiaľ je autorovi známe, ani v ČR, ani v SR neexistuje špecializované pracovisko s názvom 
CHVE. Napriek tomu v obidvoch štátoch existuje niekoľko pracovísk zaoberajúcich sa 
jednotlivými vedeckými disciplínami, ktoré patria do CHVE. K nim patrí Katedra jaderné chemie 
(Centrum pro radiochemii a radiační chemii), FJFI ČVUT v Prahe (radiačná chémia) (vedúci 
profesor Jan John). V ČR existuje niekoľko pracovísk, zaoberajúcich sa fotochémiou, laserovu 
chémiou, plazmochémiou i sonochémiou. Dňa 23. apríla 2008 bola podpísaná zakladateľská 
zmluva záujmového združenia právnických osôb Institut aplikovaných věd, z. s. p. o. (První…, 
2008), na ktorom sa malo zúčastniť desať ústavov Akademie věd ČR a ČVUT Praha, kde sa mali 
riešiť projekty z oblasti CHVE. Jeho vývoj bol však závislý od získania financií z fondov EU, 
konkrétne z programu pre Prahu „Konkurenceschopnost“. Prostriedky na vlastnú výstavbu budovy 
boli odhadované na 350 – 400 miliónov českých korún (asi 13 – 15 mil. Eur), ďalších zhruba 400 
miliónov korún malo ísť na technologické zariadenia (Sídlo…). Projekt však nebol realizovaný 
zrejme pre nedostatok finančných prostriedkov. 

V SR tiež existuje niekoľko pracovísk zaoberajúcich sa CHVE. K nim patrí Katedra jadrovej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KJCH PriF UK – radiačná 
chémia a fotochémia), Katedra organickej chémie a Katedra fyzikálnej chémie a teoretickej chémie 
PriF UK, kde sa študujú fotochémia, laserová chémia, hmotnostná spektrometria sekundárnych 
iónov a iné. K iným významný pracoviskám CHVE patria Medzinárodné laserové centrum 
v Bratislave (Medzinárodné…), BIONT, a. s. v Bratislave (BIONT…), Ústav výskumu 
progresívnych technológií na Materiálovotechnologickej fakulte na Slovenskej technologickej 
univerzite so sídlom v Trnave (Ústav…), a Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov 
(UCEA) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Trenčíne (UCEA…). 
Výskum v oblasti fotochémie sa realizuje aj na Ústave polymérov SAV, Chemickom ústave SAV 
a na Fakulte chémie a potravinárskej technológie STU v Bratislave ako aj na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

O rozsahu CHVE ako vednej disciplíny a jej príbuzných vedeckých a technických odboroch ako 
aj aplikáciách vo vede, medicíne a technike svedčí koncepcia „Kvantovo-zväzkové inžinierstvo“ 
(Quantum Beam Engineering), ktorú navrhol japonský vedec NAKAZAWA (1992), a nový časopis 
Quantum Beam Science, ktorý začali vydávať od roku 2017 (Quantum…). 

Je zrejmé, že niektoré tu vyslovené ustanovenia budú kritizované, čo možno privítať, pretože 
vývoj predstáv o obsahu vednej disciplíny si vyžaduje dôkladnú diskusiu. Autor ďakuje všetkým, 
ktorí sa vyslovia o vyššie uvedených aspektoch CHVE v tomto článku. 
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Abstrakt 

Rastúca produkcia popolčeka už dlho spôsobuje environmentálne problémy spojené  
s technologickými a ekonomickými vplyvmi vo svete. Nebezpečné vlastnosti popolčeka vyplývajú 
primárne z prítomnosti prchavých toxických kovov, ktoré obsahuje. Výsledkom spaľovania 
čierneho alebo hnedého uhlia je popol obsahujúci takmer 100 % podiel minerálnych zložiek. 
Cieľom práce bolo testovanie popolčeka pre zakoncentrovanie významných rádionuklidov  
z roztokov predovšetkým 137Cs. V prvej časti práce sa testovala možnosť sorpcie cézia  
na pôvodnom popolčeku (neimpregnavaného). Testovala sa aj možnosť impregnácie popolčeka  
na zvýšenie sorpčných vlastností popolčeka. Z výsledkov meraní na impregnovanom sorbente sa 
potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs+. Na elúciu cézia sa testovala HCl a HNO3 v širokom 
rozsahu koncentrácie. Pre možnosť použitia sorbentu pre zakoncentrovanie 137Cs v reálnych 
vzorkách sa testoval vplyv iónovej sily a konkurenčných katiónov. Popolček sa zdá byť lacnou 
cestou pre zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych odpadov. Jeho výhodou je 
dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie. 

 
Úvod  

Popolček v dnešnej dobe už nie je považovaný za rádioaktívny odpad, ale skôr  
za technogénnu surovinu, ktorá je neustále vyvíjaná pre rôzne priemyselné účely. Vzniká ako 
vedľajší produkt procesu spaľovania uhlia v tepelných elektrárňach. Najviac z tejto suroviny 
využívajú v odvetví výroby cementu. Popolček vznikajúci pri spaľovaní uhlia obsahuje veľké 
množstvo SiO2 a Al2O3. Tým že rastúca produkcia popolčeka už dlho spôsobuje environmentálne 
problémy spojené s technologickými a ekonomickými vplyvmi vo svete, je nevyhnutné hľadať 
nové technológie na zafixovanie a imobilizáciu nebezpečných zložiek. Existuje teda dopyt  
na ionomeniče, ktoré tolerujú kyslé roztoky a sú selektívne súčasne pre najdôležitejšie odpadové 
rádionuklidy, napr. pre 137Cs, 90Sr a 60Co, pri náročných podmienkach. Práve silikáty by mohli byť 
riešením na tieto problémy ohľadom fixovania a imobilizácie rádionuklidov (Sheng et al., 2003). 
Elektrárenský, resp. teplárenský popolček vzniká fluidným spaľovaním čierneho alebo hnedého 
uhlia. Výsledkom spaľovania je popol obsahujúci takmer 100 % podiel minerálnych zložiek.  
Po procese spaľovania tieto nehorľavé minerálne zložky sčasti aglomerujú na väčšie častice  
a dopadajú na dno kotla, čím vzniká tzv. spádový popolček. Časť roztavených jemných 
minerálnych častíc je strhnutá spalinami a po prudkom ochladení z nich vznikajú sklovito-amorfné 
častice s prevažne guľovitým tvarom zŕn, tieto častice predstavujú tzv. úletový popolček. Nakoľko 
popolček obsahuje až (36 - 59) % amorfného SiO2, je možné ho použiť ako suroviny pre rozvoj 
sklenených matríc na výrobu kompozitných materiálov (TZB portál, 2017). 
Vzhľadom na radiačnú stabilitu a vysokú selektivitu, anorganické iónomeničové materiály sa 
ukazujú ako ideálne na riešenie jadrového odpadu. Hlavné rádionuklidy v týchto roztokoch 
zahŕňajú štiepne produkty, ako 90Sr a 137Cs, okrem toho aj neutrónové aktivačné produkty, napr. 
60Co a 63Ni. Selektívna separácia rádionuklidov z rádioaktívneho odpadu je vysoko účinná metóda 
pre minimalizáciu objemu jadrového odpadu na konečné uloženie (Möller et al., 2001). 
Selektívne stanovenie cézia v rádioaktívnych odpadoch a ich kvantitatívne stanovenie v prírodných 
zložkách majú veľký význam v dnešnej dobe. Hexakyanoferráty (II) sú veľmi efektívne 
anorganické adsorbenty na separáciu a stanovenie iónov cézia. Sú vysoko selektívne pre viazanie 
cézia v prítomností kovov alkalických zemín alebo alkalických kovov. Bolo publikovaných viacero 
prác na využívanie hexakyanoferrátov na úpravu kvapalných rádioaktívnych odpadov s vysokou 
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koncentráciou solí. Avšak, hexakyanoferráty majú tendenciu stať sa koloidnými vo vodných 
roztokoch. Aby sa vylepšili jeho mechanické vlastnosti, naviazali hexakyanofrráty na rôzne tuhé 
častice (Bondar et al., 2014). 
Cieľom práce bolo testovanie popolčeka pre zakoncentrovanie významných rádionuklidov  
z roztokov predovšetkým 137Cs.  

 
Materiál a metódy 

Elektrárenský popolček (OFZ, a. s. Istebné). Ostatné chemikálie boli bežne dostupné kyseliny 
a chemikálie od firmy Slavus. 

Testovanie sorpcie cézia na nemodifikovanom sorbente 
Do 0,5 g vzorky továrenského popolčeka sa pridalo 20 cm3 deionizovanej vody, popolček sa 
dekantoval a následne sa naniesol na chromatografickú kolónu. Popolček sa kondicioval  
s destilovanou vodou. Po kondiciovaní sa na kolónu naniesla modelová vzorka (20 cm3 H2O  
+ 50 µl stopovacieho rádionuklidu 137Cs). Pretečená frakcia sa merala na HPGe detektore.   

Impregnácia sorbentu 
K 50 g sorbentu sa pridalo CuSO4 a FeCl3 v pomere 1:1 Po uplynutí doby kontaktu pri laboratórnej 
teplote bol pridaný do zmesi K4[Fe(CN)6]. Zmes bola v kontakte niekoľko dní. Výsledný produkt 
bol premytý deionizovanou vodou,  prefiltrovaný a sušený pri 60°C po dobu 24 hodín. 
 
Testovanie kinetiky sorpcie cézia 
0,5 g impregnovaného sorbentu sa miešalo spolu s 11 cm3 vody s pH 7 a 137Cs s aktivitou 170 Bq 
po dobu 5 minút na elektrickej miešačke. Po ustálení sa odobral 1 cm3 a frakcia sa merala na HPGe 
detektore. Kinetika sorpcie sa testovala po dobu 120 min. 
 
Testovanie vplyvu pH na sorpciu 137Cs na impregnovanom  popolčeku 
pH modelových vzoriek sa upravilo na hodnotu v rozmedzí (2,3 – 8,4). Do modelovej vzorky sa 
pridal stopovací rádionuklid 137Cs a takto pripravená vzorka sa naniesla na kolónu so sorbentom. 
Pretečená frakcia sa zachytila do vialky a frakcia sa následne merala na HPGe detektore  
pre stanovenie % sorpcie cézia.  

Testovanie vplyvu hmotnosti nosiča Cs+ na sorpciu 137Cs na impregnovanom sorbente 
Do 1g impregnovaného sorbentu sa pridalo 20 cm3 deionizovanej vody, zmes sa dekantovala 
a naniesla na kolónu. Následne sa naniesli na kolónu modelové vzorky, ktoré obsahovali 
deionizovanú H2O + 137Cs + stabilný nosič Cs+ s rôznou hmotnosťou v rozsahu (55 - 200) mg Cs+. 
pH roztoku sa upravilo na hodnotu približne 7 pomocou NaOH. Modelová vzorka sa naniesla  
na kolónu a pretečená frakcia sa merala na HPGe detektore. 

Testovanie elučného činidla pre elúciu 137Cs 
Na kolónu s 1 g sorbentu sa naniesla modelová vzorka s 137Cs. Testovala sa možnosť elúcie 
pomocou HCl a  HNO3 s koncentráciou v rozsahu (1 - 14,35) mol·dm-3. Eluované frakcie sa merali 
na HPGe detektore. 

Testovanie iónovej sily 
Testovala sa možnosť sorpcie cézia v roztokoch s vysokou iónovou silou. Modelové vzorky 
obsahovali 100 µl 137Cs, 1 mg Cs+ a NH4NO3 v deionizovanej vode a HNO3 s rôznou 
koncentráciou. Pretečená frakcia sa merala na HPGe detektore. 
 
Testovanie konkurenčných katiónov 
Ako modelové vzorky sa pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami katiónov Na+, K+, Ca2+, 
Mg2+, ku ktorým sa pridal stopovací rádionuklid 137Cs a stabilný Cs+. Vzorky sa naniesli na kolónu 
s popolčekom. Pretečené frakcie sa merali na HPGe gama detektore. 
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Výsledky a diskusia 

Popolček pochádzal z výrobného závodu OFZ, a. s. Istebné. Jeho merný povrch je 14 m2⋅g-1, 
pričom sa merný povrch meral na SAV pomocou metódy BET. V prvej časti práce sa testovala 
možnosť sorpcie cézia na pôvodnom popolčeku (neimpregnavaný). Pri testovaní vplyvu hmotnosti 
nosiča Cs+  sa zistilo, že neimpregnovaný popolček má malú kapacitu. Preto sa testovala možnosť 
impregnácie popolčeka na zvýšenie sorpčných vlastností popolčeka.  Impregnácia popolčeka  sa 
uskutočnila pomocou roztoku CuSO4, FeCl3 a K4[Fe(CN)6].  Ako prvé sa  testoval vplyv pH  
na sorpciu 137Cs na popolčeku zo spaľovania. Výsledky potvrdili, že cézium sa sorbuje  
na impregnovanom popolčeku pH vyššom ako 3,6.  
 

 
Obr. 1.Vplyv pH na %  sorpcie 137Cs. 

 
Z výsledkov merania sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs+, percento sorpcie kleslo  
pod 90 % až pri 80 mg Cs+. (obr. 2.)  

 

 
Obr. 2.Vplyv hmotnosti stabilného nosiča na sorpciu 137Cs. 
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Ako prvé sa testovala na impregnovanom popolčeku kinetika sorpcie 137Cs.  

 

 
Obr. 3.Testovanie kinetiky sorpcie 137Cs. 

 
Z výsledkov merania sa zistilo, že cézium sa sorbuje viac ako 99 % už po 15 minútach. Distribučný 
koeficient Kd pre separáciu 137Cs na popolček bol 3,05x103. 
Na elúciu cézia sa testovala HCl a HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa potvrdila 
kyselina dusičná s koncentráciou 10 mol⋅dm-3 a objemom 20 cm-3. Pri použití HCl došlo k farebnej 
zmene sorbentu. Pre možnosť použitia sorbentu pre zakoncentrovanie 137Cs v reálnych vzorkách sa 
testoval vplyv iónovej sily. Percento sorpcie klesalo až pri vyššej iónovej sile, výsledky sú uvedené 
na obr. 4 a obr 5. 

 
Obr. 4.Testovanie iónovej sily pri rôznych koncentráciách HNO3. 
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Obr.5. Testovanie iónovej sily vo vode. 

 
Pri testovaní konkurenčných katiónov sa testoval vplyv katiónov  Na+, K+, Ca2+ a Mg2+ , Na+ a K+ . 
Zistilo sa, že katióny Na+, K+ nemajú výrazný vplyv na sorpciu cézia na popolček, Ca2+ a Mg2+   
pri hmotnosti vyššej ako 2000 mg znižovali schopnosť cézia sorbovať sa na impregnovaný 
popolček na 9 %.  
 
Záver 

V práci boli testované vlastnosti sorbentu popolčeka na zakoncentrovanie cézia. V prvej časti práce 
sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodnom popolčeku (neimpregnavaného). Pri testovaní 
vplyvu hmotnosti nosiča Cs+ sa zistilo, že neimpregnovaný popolček má malú kapacitu. Preto sa 
testovala možnosť impregnácie popolčeka na zvýšenie sorpčných vlastností popolčeka. 
Z výsledkov meraní na impregnovanom sorbente sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs+. 
Na elúciu cézia sa testovala HCl a HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa potvrdila 
kyselina dusičná. Pre možnosť použitia sorbentu pre zakoncentrovanie 137Cs v reálnych vzorkách 
sa testoval vplyv iónovej sily a konkurenčných katiónov. Zistilo, že katióny Na+, K+ nemajú 
výrazný  vplyv na sorpciu cézia na popolček, Ca2+ a Mg2+  pri hmotnosti vyššej ako 2000 mg 
znižovali schopnosť cézia sorbovať sa na impregnovaný popolček. Popolček sa zdá byť lacnou 
cestou pre zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych odpadov. Jeho výhodou je 
dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie.  

 
Táto práca bola podporená Grantom Univerzity Komenského UK/138/2017. 
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Analýza efektivity nákladov na ochranu ovzdušia interiérov 
pred radónom z podložia stavieb 

Petr Škrabálek 
Meranie aktivit radónu–Škrabálek, 969 81 Štiavnické Bane 178, SR 

marn.skrabalek@gmail.com;    tel.: #421 45 6929080 

 
Expozícia radónu v budovách je najväčším a napriek tomu stále podceňovaným zdrojom dávok 
ionizujúceho žiarenia svetovej i Slovenskej populácie. Najviac sú ohrození obyvatelia rodinných 
domov, kde k radónu zo stavebných konštrukcií pristupuje i radón z geologického podložia. 
 
Situácia v Slovenskej republike 

Sčítanie ľudí a domov 2011 
Obyvateľstvo: 5 400 000 
Bytových domov: 905 800 z toho 815 200 rodinných domov vo vlastníctve občanov 
Bývanie: 49 % ľudí býva v rodinných domoch, 48 % vo viacbytových domoch, 3 % v ubytovniach. 
 

Objemová aktivita radónu v bytoch 

Priemerná objemová aktivita radónu vo všetkých bytoch 175 Bq/m3, vo viacbytových domoch  
53 Bq/m3, v rodinných domoch 315 Bq/m3. 
Distribúciu úrovní OAR vo všetkých bytoch je znázornená v tab.1. 
 
Tab.1. Distribúcia objemovej aktivity v bytoch. 
Rozpätie aktivity [Bq/m3] 20 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 4000 
Relatívne zastúpenie [%] 73 11 5 11 
Maximálna hodnota 3700 Bq/m3, hodnoty medzi 1000–2500 v kategórii rodinné domy nie sú 
výnimočné.  
C34 – Rakovina pľúc 

Na rakovinu pľúc každoročne ochorie okolo 2630 obyvateľov. Z toho 1960 mužov a 670 žien. 
Expozícii radónu sa pripisuje ochorenie celkovo 855 mužov a 245 žien. 
Podľa údajov poskytnutých Zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s. Slovenské zdravotníctvo  
na liečenie rakoviny pľúc ročne vydáva 9 705 000 €, čo je približne 3690 €/rok na pacienta.  
Radón v budovách 

Významným zdrojom radónu na kontaktných podlažiach budov je pôdny plyn prenikajúci  
do interiéru stavebnými konštrukciami ktoré sú v priamom kontakte so základovou pôdou. 
Interiérové objemové aktivity radónu nechránených budov naopak sú určitým obrazom radónového 
potenciálu základových pôd. 
Existencia radónu v budovách je podľa názoru svetových regulátorov ožiarenia ľudí považovaná  
za existujúcu expozičnú situáciu ktorú je potrebné riešiť. Prístupy k riešeniu sú dva: 

• vytváranie preventívnych opatrení proti prenikaniu radónu do interiérov z podložia stavieb 
pri výstavbe nových budov, 

• vytváranie dodatočných ochranných opatrení proti prenikaniu radónu z podložia do budov 
už užívaných. 
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Na Slovensku sa ročne vydáva okolo 10 330 povolení na výstavbu nových rodinných domov, 
ktorých projekty neobsahujú cielenú preventívnu ochranu proti prenikaniu radónu do interiéru. 
Dodatočné ochranné opatrenia naliehavo potrebuje asi 36 % užívaných rodinných domov, ktoré 
bude nutné v rámci Národného programu pre radón medzi 815 tisíci domami vyhľadať a objemovú 
aktivitu radónu v nich optimalizovať.  
Zdrojom informácií o radóne v Slovenskom bytovom fonde sú pionierske práce v odbore kolektívu 
D. Nikodémová, M. Vičanová, H. Cabáneková, F. Havlík, M Ďurčík uskutočňované v rokoch 1991 
– 1998 v ÚPKM Bratislava, a príležitostne doplňované do súčasnosti. 
Tab. 2. Objemová aktivita radónu v obydliach [ÚPKM].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza efektivity nákladov na preventívne opatrenia pri výstavbe budov 

Typické preventívne opatrenia proti radónu 
Základné opatrenia tvorí bezchybná betónová platňa pri hornom povrchu armovaná karis sieťou 
umiestnená na štrkovom lôžku, ktorá zamedzí konvektívnému prúdeniu pôdneho plynu 
a membrána z celoplošne prilepenej hydroizolácie na báze asfaltových pásov s prísadou  
(15 – 30) % butadién – stisrénového kaučuku na obmedzenie difúzneho toku radónu do interiéru. 

Na území so zvýšeným radónovým potenciálom, pri nie veľkej priepustnosti základových pôd  
pre plyny sa do štrkového lôžka pod platňu umiestnia drenážne hadice a zapoja sa plynotesne  
do radónového komína o svetlosti (120 – 160)  mm, ktorý prirodzeným ťahom odvádza pôdne 
plyny z podzákladia. 
Pri veľkej priepustnosti základových pôd sa podtlakový systém s využitím nopovej fólie vytvorí 
nad platňou. Ostatný postup je taký istý. 

Na území s vysokým radónovým potenciálom sa postupuje podobne, ako v predchádzajúcom 
prípade s tým, že drenážny systém sa opatrí ventilátorom 21/30 W na podporu objemového výkonu 
komína. Ak sa jedná o samostatne stojací dom na veľmi priepustnom podloží, môže sa radón 
z podzákladia vytláčať obráteným ťahom ventilátora. 

Náklady na opatrenia (rodinný dom) 
Posudok RN potenciálu základovej pôdy       225 € 
Náklady na platňu a hydroizolácie  neuvažuje sa, lebo je bežnou súčasťou stavby 
a odlišuje sa len kvalitou vyhotovenia a použitím vybraných materiálov, ktoré cenu nezvyšujú. 
Náklady na pasívny podtlakový systém  materiál do 100 € inštalácia 50 €  150 € 
Náklady na aktívny podtlakový systém     ventilátor 30 € plasty a inštalácia 150 €  180 € 

Prínosy z ochrany stavieb pred radónom 
Zníženie rizika ochorenia rakovinou pľúc, ktoré môžeme merať odvrátenou kumulovanou 
efektívnou dávkou alebo odvrátenými prípadmi ochorenia. Ukazovatele spolu súvisia cez 
koeficient rizika , ktorý má hodnotu 8 × 10-11 Bq.h/m3. 



Chata Lodiar Počúvadlo Jazero - Banská Štiavnica 

58 

 

Odvrátenie straty miezd pre predčasné úmrtie. 
Odvrátenie nákladov zdravotných poisťovní na ošetrovanie pacienta pri prežívaní dlhšom ako 1 rok 
od diagnostikovania choroby (asi 7 % pacientov). 
Odvrátenie nákladov na domáce ošetrovanie pacienta 
Priemerné náklady na diagnostikovanie a liečenie pacienta do 1 roku sú 3 690 € a tie isté náklady 
vykazujú zdravotné zariadenia na každý ďalší rok liečenia prežívajúceho pacienta. 

Bilancia 
Každý rok sa zahajuje výstavba okolo 10 333 rodinných domov, 
Podľa rozloženia objemových aktivít v jestvujúcom bytovom fonde sme odvodili tab. 3, ktorá  
zobrazuje pravdepodobnú distribúciu jednotlivých úrovní radónového potenciálu základových pôd. 

Tab.3. Distribúcia úrovní radónového potenciálu základových pôd.  
Úroveň radónového potenciálu  nízky  zvýšený vysoký 
Percento stvebných plôch [%] 64 15 21 

Bilančná tabuľka výstavba/odvrátené náklady na liečenie 
Blančná tabuľka prevence rakoviny pľúc Rn koef. rizika 8,00E-11 exp./rok 7000 h  

 Konštanty: obsadenosť 
domov: 

3,2 
životnosť 
domov [r]: 

80 
náklady na 
liečenie: 

3690 € 
 

Rn 
Potenciál 

Stavby na opatrení 
€/stavbu 

náklady navyše zniženie 
aktivity Rn o 
Bq/m3 

odvrátená 
expozícia 

odvrátené 
ochorenia 

prínos odvrátené 
platby poisťovní 

počet dotknutých 
obyvateľov 

Nezistený 10333 0 0,00 neznížená 0 -386 -1 424 340,00    33 066 

Nízky  6 613 225  1 487 925,00 125 1,481E+12 119     437 283,30  21 162 

Zvýšený  2377 375    891 375,00 294 6,249E+11 100      369 694,18     7 606 

Vysoký  1343 405    543 915,00 650 2,527E+12 125      461 789,15     4 298 

celkom 10 333  2 923 215,00  4,634E+12 344   1 268 766,63     

V tabuľke sme ukázali len prínos pre zdravotné poisťovne z odvrátených ochorení. Asi 7 % 
pacientov prežíva ešte 5 rokov po diagnostikovaní choroby. Na ich sústavné liečenie poisťovne 
vynakladajú tie isté prostriedky ako na 1. rok liečenia. 
Ďalším prínosom je odvrátená strata miezd, ktorá by nastala predčasným úmrtím. Frekvenčná 
krivka úmrtia mužov mala v roku 2010 a 2009 maximum medzi 54 a 59 rokom veku pacienta, 
ale výrazný vzostup bol pozorovaný už o 10 rokov skôr. Významné sú i ušetrené náklady 
na domáce ošetrovanie chorého, ktoré ale nevieme vyčísliť. 

Vystavme faktúru: 
Ochranné opatrenia na nízkom Rn potenciáli  6 613 ks á 225 €   1 487 925,00 
Ochranné opatrenia zvýšený Rn potenciál  2 377 ks á 375 €      891 375,00 
Ochranné opatrenia vysoký Rn potenciál  1 343 ks á 405 €       543 915,00 
Celkom            2 923 215,00 
Proti tomu stojí 
Odvrátené úhrady za liečenie 344 chorých+(5×7 %) rakovinou pľúc á 3690 €   1 358 215,00 
Odvrátená strata miezd z predčasného úmrtia (2010)    10 703 671,00 
Náklady na domácu starostlivosť o pacienta      nevyčíslené 
Čistý prínos           9 138 671,00 
Pri výpočte ušlej mzdy sme použili hodnotu aktuálnej minimálnej mesačnej mzdy 435,00 €  
a nepočítali sme s rastom nákladov na zdravotnú starostlivosť. Prínos z preventívnych opatrení sa 
začne prejavovať najskôr po 20 rokoch od vykonania opatrení a bude rozložený do 75 rokov  
od ukončenia výstavby domu. 
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Zmierňovanie rizika rakoviny pľúc v užívaných domoch 
Pri sčítaní ľudí a domov 2011 bolo na Slovensku zaregistrovaných 813 200 užívaných rodinných 
domov. S ohľadom na úroveň doteraz praktikovanej ochrany ovzdušia interiérov  
pred kontamináciou radónom z podložia budov nemáme dôvod predpokladať, že v niektorých 
z nich je koncentrácia radónu optimalizovaná. To znamená, že všetky tieto a všetky domy, ktorých 
výstavba bude zahájená do celoplošného spustenia Národného programu pre radón, budú musieť 
byť preverené integrálnymi dozimetrami koncentrácie radónu a prijaté opatrenia na ich 
optimalizáciu. V tejto kôpke sena hľadáme 250 tisíc ihiel, domov, ktoré potrebujú koncentráciu 
radónu optimalizovať okamžite, 550 tisíc domov kde sa pri optimalizácii zaobídeme bez vážnejších 
stavebných úprav. Ostatným majiteľom odporučíme osvedčené režimy užívania domov aby si 
mohli znížiť už tak prijateľné aktivity radónu vo svojom obydlí.  
Stratégiu identifikácie rizikových budov ako prioritnú úlohu Národného programu pre radón 
rozložíme do horizontu 50 rokov, lebo preverenie 20 000 rodinných domov za rok je dobrá úloha 
pre správne fungujúci systém programu a laboratórium alfa trekovej dozimetrie obsadené 5 – 7 
pracovníkmi, ktoré je potrebné vybudovať ako súčasť Slovenskej legálnej metrológie. 
Na odhad odvrátenej expozície radónu v 20 000 rodinných domoch sme použili tab. 4. veková 
skladba obyvateľstva SR podľa sčítania 2011. 
 
Tab.4. Veková skladba obyvateľstva 1. 

Dosiahnutý vek 
Do 5 
rokov 

5 až 9 
rokov 

10 až 
14 

15 až 
19 

20 až 
24 

25 až 
29 

30 až 34 
rokov 

35 až 39 
rokov 

40 až 44 
rokov 

45 až 49 
rokov 

Slovenská 
republika 

280331 263264 283050 343062 401709 437644 461055 429335 357859 373920 

relativne% 5,1942 4,8779 5,2445 6,3565 7,4431 8,1090 8,5427 7,9550 6,6307 6,9282 

 
Tab.4. Pokračovanie 2. 

 
Ďalej sme použili tab.5. frekvenčná funkcia OAR [Cabáneková ; Mikulov 2016], lebo 
predpokladáme, že v užívanom fonde rodinných domov je veková skladba obyvateľov 
zodpovedajúca tab. 4. a OAR zodpovedajúce tab.5. 

Vychádzame z nasledujúcich predpokladov: 
• priemerná obsadenosť bytu v rodinnom dome je 3,2 obyvateľa, 
• každý rok bude integrálnymi dozimetrami preverených 20 000 objektov, 
• vekové spektrum v preverovanej skupine je normálne (tab.4.), 
• distribúcia OAR v preverovaných objektoch približne kopíruje tab.5., 
• koeficient rizika rakoviny pľúc z radónu má hodnotu 8×10-11 Bq.h/m3, 
• v rozvahe budeme 80 Bq/m3 uvažovať ako nevyhnutný dekrement OAR po optimalizácii, 
• vhodný spôsob optimalizácie OAR bude navrhnutý všetkým užívateľom domov, ktoré sa 

podrobia dlhodobému meraní, 

Dosiahnutý vek 
50 až 54 
rokov 

55 až 59 
rokov 

60 až 64 
rokov 

65 až 69 
rokov 

70 až 74 
rokov 

75 až 79 
rokov 

80 až 84 
rokov 

85 až 89 
rokov 

Slovenská 
republika 

384686 386524 311724 219301 173180 135663 93928 47001 

relativne% 7,1277 7,1618 5,7758 4,0634 3,2088 2,5137 1,7404 0,8709 

Tab.5. Frekvenčná funkcia OAR. 

OAR 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 500 

Obj.% 9 8 13 11 11 8 5 4 3 3 2 3 3 2 2 0 1 13 

Obj.abs. 1800 1600 2600 2200 2200 1600 1000 800 600 600 400 600 600 400 400 0 200 2600 
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• o príspevkoch na nápravné opatrenia rozhodne príslušný úrad v súlade s možnosťami 
štátneho rozpočtu, podľa dispozícií ministerstva financií SR. 

 
Analýza prínosov a nákladov 

Opatrenia 
O cenách za zhotovenie nápravných opatrení v rodinných domoch nemáme na Slovensku žiadne 
informácie. Použijeme ceny, ktoré boli zvyčajné v Anglicku okolo roku 2008, publikované v WHO 
handbook on indoor radon a public health perspective (WHO 2009). Pasívne i aktívne systémy  
na odsávanie pôdneho plynu z podzákladia boli v cenovej relácii od 550 do 2700 €, pretlakový 
systém od 550 do 1600 €. Prevádzkové náklady u aktívnych systémov od 50 do 275 €/r (prevádzka 
ventilátora 21/30 W). Podľa tab.5. budú tieto opatenia inštalované asi v 6 200 rodinných domoch 
Najvyššie náklady, 2 150 – 4 300 € boli na radónové studne, kolektívne opatrenie pre viacero 
domov. Možno by sa oplatilo pri hustejšej zástavbe na Žitnom ostrove. 
Vo významnej časti, 13 800 domoch bude na ozdravenie postačujúce zvýšiť koeficient ventilácie n 
nútenou ventiláciou s rekuperáciou tepla. vlastné zariadenie je na trhu za 300 – 350 €, inštalácia  
50-100 €. 

Dozimetria 
Každý dom bude potrebné preveriť 2 dozimetrami s celoročnou expozíciou. Cena spracovania 1 
dozimetru sa pohybuje od 11 do 15 € a na manipuláciu bude potrebných ďalších 10 €. 
Dozimetrické preverenie 1 domu vyjde na 50 €. Pri 20 000 domoch bude na dozimetriu potreba 
1 000 000 €. 
 
Tab. 6. Odhad odvrátenej expozície radónu v 20 000 RD.  

 
Pri celoživotnom riziku (85 rokov) bude odvrátená expozícia radónu 1,75×1014  Bq.h/m3, čo  
pri koeficiente rizika 8×10-11 /Bq.h.m-3 zodpovedá 14 000 odvrátených ochorení v nasledujúcich  
85 rokoch po vykonaní nápravných opatrení. 

Bilancia 
Výdavky: 
Dlhodobé meranie OAR v 20 000 domoch  20 000×50 €    1 000 000 € 
Stavebné nápravné opatrenia 6 200 domov    6 200×2 700 €  16 740 000 € 
Ventilácia s rekuperáciou tepla 10 500 domov  10 500×650 €    6 825 000 € 
Výdavky celkom        24 565 000 € 
Prínosy: 
Odvrátené ochorenia 14 008   14 008×1,35×3 690 €  69 780 852 € 
Zvýšené príjmy v stavebníctve    6 200×2 700 €  16 740 000 € 

Výpočet odvrátenej incidencie  rakoviny pľúc z expozície radónu v užívaných budovách pri celoživotnom riziku

dožitie do 90 r do 80 Bq/m3 do 100 do120 do 140 do 160 do 180 do 200 do 220 do 240 do 260 do 280 do 300 do 320 do 340 do 360 do 400 do 500

83 0 3,09E+09 1,00E+10 1,27E+10 1,70E+10 1,55E+10 1,16E+10 1,08E+10 9,27E+09 1,04E+10 7,73E+09 1,27E+10 1,39E+10 1,00E+10 1,08E+10 6,18E+09 1,26E+11

78 0 2,73E+09 8,86E+09 1,13E+10 1,50E+10 1,36E+10 1,02E+10 9,55E+09 8,18E+09 9,20E+09 6,82E+09 1,13E+10 1,23E+10 8,86E+09 9,55E+09 5,45E+09 1,11E+11

73 0 2,74E+09 8,92E+09 1,13E+10 1,51E+10 1,37E+10 1,03E+10 9,60E+09 8,23E+09 9,26E+09 6,86E+09 1,13E+10 1,23E+10 8,92E+09 9,60E+09 5,49E+09 1,11E+11

68 0 3,10E+09 1,01E+10 1,28E+10 1,70E+10 1,55E+10 1,16E+10 1,08E+10 9,29E+09 1,05E+10 7,75E+09 1,28E+10 1,39E+10 1,01E+10 1,08E+10 6,20E+09 1,26E+11

63 0 3,36E+09 1,09E+10 1,39E+10 1,85E+10 1,68E+10 1,26E+10 1,18E+10 1,01E+10 1,13E+10 8,40E+09 1,39E+10 1,51E+10 1,09E+10 1,18E+10 6,72E+09 1,37E+11

58 0 3,37E+09 1,10E+10 1,39E+10 1,85E+10 1,69E+10 1,26E+10 1,18E+10 1,01E+10 1,14E+10 8,43E+09 1,39E+10 1,52E+10 1,10E+10 1,18E+10 6,74E+09 1,37E+11

53 0 3,25E+09 1,05E+10 1,34E+10 1,78E+10 1,62E+10 1,22E+10 1,14E+10 9,74E+09 1,10E+10 8,11E+09 1,34E+10 1,46E+10 1,05E+10 1,14E+10 6,49E+09 1,32E+11

48 0 2,74E+09 8,90E+09 1,13E+10 1,51E+10 1,37E+10 1,03E+10 9,58E+09 8,21E+09 9,24E+09 6,84E+09 1,13E+10 1,23E+10 8,90E+09 9,58E+09 5,47E+09 1,11E+11

43 0 2,04E+09 6,64E+09 8,43E+09 1,12E+10 1,02E+10 7,66E+09 7,15E+09 6,13E+09 6,90E+09 5,11E+09 8,43E+09 9,20E+09 6,64E+09 7,15E+09 4,09E+09 8,30E+10

38 0 1,89E+09 6,13E+09 7,78E+09 1,04E+10 9,44E+09 7,08E+09 6,61E+09 5,66E+09 6,37E+09 4,72E+09 7,78E+09 8,49E+09 6,13E+09 6,61E+09 3,77E+09 7,67E+10

33 0 1,69E+09 5,48E+09 6,95E+09 9,27E+09 8,43E+09 6,32E+09 5,90E+09 5,06E+09 5,69E+09 4,22E+09 6,95E+09 7,59E+09 5,48E+09 5,90E+09 3,37E+09 6,85E+10

28 0 1,44E+09 4,67E+09 5,93E+09 7,91E+09 7,19E+09 5,39E+09 5,03E+09 4,31E+09 4,85E+09 3,59E+09 5,93E+09 6,47E+09 4,67E+09 5,03E+09 2,87E+09 5,84E+10

23 0 9,52E+08 3,09E+09 3,93E+09 5,24E+09 4,76E+09 3,57E+09 3,33E+09 2,86E+09 3,21E+09 2,38E+09 3,93E+09 4,29E+09 3,09E+09 3,33E+09 1,90E+09 3,87E+10

18 0 5,24E+08 1,70E+09 2,16E+09 2,88E+09 2,62E+09 1,97E+09 1,83E+09 1,57E+09 1,77E+09 1,31E+09 2,16E+09 2,36E+09 1,70E+09 1,83E+09 1,05E+09 2,13E+10

13 0 2,99E+08 9,72E+08 1,23E+09 1,64E+09 1,50E+09 1,12E+09 1,05E+09 8,97E+08 1,01E+09 7,48E+08 1,23E+09 1,35E+09 9,72E+08 1,05E+09 5,98E+08 1,21E+10

8 0 1,44E+08 4,68E+08 5,95E+08 7,93E+08 7,21E+08 5,41E+08 5,05E+08 4,32E+08 4,86E+08 3,60E+08 5,95E+08 6,49E+08 4,68E+08 5,05E+08 2,88E+08 5,86E+09

3 0 3,74E+07 1,22E+08 1,54E+08 2,06E+08 1,87E+08 1,40E+08 1,31E+08 1,12E+08 1,26E+08 9,36E+07 1,54E+08 1,68E+08 1,22E+08 1,31E+08 7,48E+07 1,52E+09
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Čísla hovoria jasne, v dlhodobej perspektíve sa ochrana ovzdušia interiérov pred kontamináciou 
radónom z podložia budov oplatí. Výsledky očakávame najskôr o 20 rokov od inštalácie.  
Do prínosov sme nezapočítali odvrátenú stratu miezd pre predčasné úmrtie pacienta. 

Diskusia výsledkov a záver 

Ukázali sme, že vo veľmi dlhodobej perspektíve je ochrana ovzdušia interiérov pred pôdnym 
radónom efektívna. Dokonca i vtedy, ak nezapočítame všetky lukratívne prínosy ako je mzda  
za 3-5 rokov 8 500 ľudí (1/2 prípadov odvrátených ochorení nápravnými opatreniami).  
Problémom je veľmi dlhá návratnosť. Je demotivujúca pre jednotlivcov i vlády v nestabilných 
krajinách, lebo ich politické garnitúry potrebujú rýchlo dosiahnuť hmatateľné výsledky. Odpoveď 
prečo to tak je dáva Graf 1. Incidencia C34. Vyjadruje funkciu chorobnosti rakovinou pľúc. 
 

 
Graf 1. Incidencia C34. 
 
Od narodenia sme exponovaní radónom a prvé ochorenia sa objavujú po dovŕšení 24 roku veku, čo 
zrejme súvisí s dosiahnutím nejakého kritického príjmu alfa potenciálnej energie, v zložitejších 
radónových životných podmienkach. Vylúčiť sa nedá ani vplyv iného faktoru. 
Analýzu sme uskutočnili na zdanlivo zvláštnych počtoch objektov. 10 330 stavbách rodinných 
domov a 20 tisíc užívaných rodinných obydlí. Počet stavieb nových RD vychádza zo súčasnej 
stavbárskej praxe a ak má byť ochrana pred radónom efektívna, potom musíme zabezpečiť, aby  
vo všetkých nových stavbách boli vykonané preventívne opatrenia, adekvátne riziku z radónového 
potenciálu územia staveniska. Doterajšia praxe nezaručuje, že hromadne nevznikajú nové 
existujúce radónové expozičné situácie. 
Na identifikáciu obydlí silno zaťažených radónom sme zvolili číslo 20 000, lebo väčší počet domov 
sa za jeden rok nedá pri nízkych nákladoch organizačne zvládnuť. Je tu otázka kapacity laboratória 
dozimetrickej služby. Laboratórium alfa trekovej dozimetrie bude musieť v 1. roku každého ¼ roku 
emitovať 10 000 dozimetrov a k nim exponovať najmenej 1000 etalónov. V druhom a všetkých 
ostatných rokoch v tom istom období ešte 11 000 detektorov chemicky spracovať a vyhodnotiť.  
To je veľká úloha pre SLM. 
Kapacitné problémy vzniknú i pri výstavbe nových budov. Sedem subjektov na posudzovanie 
radónového potenciálu základových pôd v žiadnom prípade nemôže zvládnuť odobrať vzorky 
a spracovať výsledky z 10 330 stavebných pozemkov a o včasné vyškolenie najmenej 150 nových 
meračov nikto neusiluje. Naopak Úrad verejného zdravotníctva nábeh Národného programu  
pre radón už 4. rok sabotuje a podľa vyjadrenia jeho predstaviteľov bude sabotovať ešte najmenej 
ďalšie 4 roky. 
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Napriek tomu, že analýza efektivity nákladov na ochranu ovzdušia interiérov pred radónom 
priniesla veľmi pozitívne výsledky, nedá sa na Slovensku očakávať v tejto oblasti žiadny 
progresívny pokrok. Súčasné politické zoskupenie, vedené stranou Smer nemá záujem problém 
expozície obyvateľstva radónu i za cenu neplnenia požiadaviek Smernice rady 2013/59 uspokojivo, 
v prospech občanov, riešiť. 
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Odôvodnenie, optimalizácia a klasifikácia expozičných situácií  
v radiačnej ochrane 

Petr Škrabálek 
Meranie aktivit radónu–Škrabálek, 969 81 Štiavnické Bane 178, SR 

marn.skrabalek@gmail.com 

Inšpiráciou k tejto krátkej informácii bola skúsenosť zo štúdia návrhu Zákona o radiačnej ochrane, 
ktorý Ministerstvo zdravotníctva predložilo na Medzirezortné pripomienkové konanie 20.07.2017 
a zo samotného MPK. 
Návrh zákona vypracovali úradníci Úradu verejného zdravotníctva. Ľudia,od ktorých sa dokonalá 
znalosť problematiky očakáva, lebo tvoria národné bezpečnostné normy a zákony a riadia 
a usmerňujú nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a dohliadajú na dodržiavanie pravidiel 
ochrany ľudí pred nebezpečnými účinkami zdrojov ionizujúceho žiarenia.  
Pravidlá nakladania so zdrojmi žiarenia a ich ochrany pred nebezpečnými účinkami odporúčajú 
nadnárodné organizácie. Na ich čele stojí Medzinárodný výbor pre rádiologickú ochranu ICRP, 
ktorý periodicky vydáva aktualizované doporučenia k radiačnej ochrane približne s periódou 10 
rokov. V duchu doporučení ICRP aktualizujú svoje základné bezpečnostné štandardy ostatné 
odborné organizácie, napríklad IAEA, WHO, EURATOM, a konečne i národné vlády, 
premietnutím doporučení do národného právneho systému.  
Väčšina zainteresovaných vie, že Publikácia ICRP 103 (2007) priniesla určité zmeny v systému 
radiačnej ochrany.  
Predovšetkým to bol zvýšený dôraz na komplexnú optimalizáciu radiačnej ochrany, a v súvislosti  
s princípom odôvodnenie bol rozšírený význam slova ujma. Okrem zdravotnej ujmy, v zmyslu  
na aký sme boli dávno zvyknutí, zahrnuje všetky hospodárske a spoločenské straty, ku ktorým 
prichádza v dôsledku uvedenia zdroja žiarenia do prevádzky a zavedením ochranných opatrení 
okolo nej.  
Na zjednodušenie prístupu k ochrane ľudí pred účinkami žiarenia a zdrojov žiarenia boli vytvorené 
tri základné modely ožiarenia ľudí – expozičné situácie:  

� plánované expozičné situácie sú výsledkom optimalizácie ožiarenia ľudí v dôsledku 
prevádzky zdroja žiarenia alebo vykonávania činností, pri ktorých riziko ožiarenia nie je 
zanedbateľné, 

� núdzové alebo havarijné expozičné situácie, ako názov modelu naznačuje, prichádzajú  
do úvahy keď zdroj žiarenia nebezpečne vybočí zo zvyčajného režimu prevádzky, alebo  
pri činnosti došlo k nepredvídanej udalosti, pri ktorejprišlo k úniku rádioaktivity a / alebo 
nadmernej emisii žiarenia, ktoré ohrozujú tak pracovníkov ako verejnosť, 

� existujúce alebo jestvujúce expozičné situácie,v našich podmienkach najčastejšie radón 
v užívaných rodinných domoch, ale môžu to byť skládky odvalov po ťažbe rádioaktívnych 
nerastov, v iných krajinách, napríklad v Bielorusku, na Ukrajine, v Ruskej Federácii 
a v Japonsku rozsiahle plochy zamorené rádioaktivitou z prekonaných jadrových nehôd. 

Vo všetkých expozičných situáciách sa primerane uplatňujú nástroje alebo princípy radiačnej 
ochrany. Odôvodnenie, optimalizácia a individuálne dávkové limity.  

Plánované expozičné situácie: 
• sa vzťahujú na každý zdroj žiarenia alebo činnosť, pri ktorej sa v dôsledku vykonávaného 

povolania môže zvyšovať riziko ožiarenia pracovníkov, ktorý prichádzajú so zdrojom  
do priameho styku, s ktorým pracujú, alebo sa iným spôsobom priamo podieľajú na jeho 
fungovaní, využívaní alebo manipulácii s ním, 

• dotýkajú sa i verejnosti, na ktorú dopadajú nežiaduce účinky prevádzky zdroja žiarenia 
alebo manipulácie so zdrojmi žiarenia. Organizované výpuste rádioaktivity do prostredia  
za bežnej prevádzky, alebo nežiaduce úniky rádioaktivity pri pracovných nehodách. 
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Odôvodnenie 
Plánované expozičné situácie sú odôvodnené, keď prinášajú celkový úžitok. 
Ekonomický rozbor podľa vzťahu:  (Σ prínosy)-(Σ náklady+Σ ujmy)>0 
Optimalizácia 
Regulačným opatrením v plánovaných expozičných situáciách je „Dávková optimalizačná 
medza”.Dávkovú optimalizačnú medzu stanovuje prevádzkovateľ zdroja žiarenia, ako hornú, 
neprekročiteľnú hranicu optimalizácie ožiarenia pracovníkov a verejnosti pri plánovanej prevádzke 
zdroja alebo manipulácii so zdrojmi žiarenia. 
Postup optimalizácie ožiarenia pri plánovaní využívania zdroja žiarenia má iteratívny charakter. 
V prvom kroku sa použije dávková optimalizačná medza a spočítajú sa náklady na ochranu 
pracovníkov a verejnosti (minimálne náklady). V druhom kroku sa zvýšia prostriedky na ochranu 
(zníži sa hodnota dávkového príkonu) a výpočet sa opakuje so stále sa zvyšujúcimi nákladmi. Keď 
napriek rastúcim nákladom na ochranu jeprírastok prínosov nevýznamný, a plánované dávky 
pracovníkov a verejnosti ležia dosť hlboko pod individuálnymi limitmi, expozičná situácia je 
optimalizovaná. 
Úlohou orgánu radiačnej ochrany je dohliadnuť, či súčet optimalizovaných dávok zo zdrojov, ktoré 
na pracovisku prichádzajú do úvahy nemôže za normálnych prevádzkových podmienokspôsobiť 
prekročenie individuálneho dávkového limitu pracovníka a podobne súčet optimalizovaných 
efektívnych dávok zo zdrojov, ktoré pre reprezentatívnu osobu prichádzajú do úvahy, neprekračuje 
dávkový limit pre verejnosť. 

Nedostatky v zákone 
V Návrhu zákona o radiačnej ochrane je na miesto termínu „dávková optimalizačná medza” 
použitý termín „Medzná dávka”. Domnieval som sa, že to je dôsledok strojového prekladu 
Smernice 2013/59 do Slovenskej mutácie. Že v dôsledku tejto primitívnej chyby i skúsení 
slovenský pracovníci radiačnej ochrany dávkovú optimalizačnú medzu nesprávne vnímajú a  
interpretujú ako dávkový limit, pod ktorým sa ožiarenie považuje za optimalizované. V skutočnosti 
sa jedná o limit prevzatý z naraienia vlády č. 345/2006 Z.z. a ako limit v návrhu zákona použitý.  
To ukazuje na hlboké kvalifikačné nedostatky tvorcov návrhu zákona, ktoré vrhajú slovenskú 
radiačnú ochranu o 30 rokov späť. 

Núdzové expozičné situácie 
• vzťahujú sa na pracovníkov zúčastnených na nápravných opatreniach a zmierňovaní 

dôsledkov hrubého vybočenia zdroja žiarenia z bežného režimu prevádzky technickou 
poruchou, chybou pracovníkov alebo zlovoľným činom tretích osôb, 

• dopadajú na účastníkov nepredvídanej udalosti pri manipulácii so zdrojom žiarenia 
a odstraňovaní jej následkov. 

• doliehajú na verejnosť nebezpečným únikom rádioaktívnej látky do životného prostredia 
alebo nepredvídanou emisiou žiarenia alebo oboma súčasne. 

Odôvodnenie v núdzovej expozičnej situácii 
V núdzovej expozičnej situácii odôvodňujeme náklady na použité ochranné opatrenia. Na strane 
prínosov sú len odvrátené expozície postihnutých, na strane strát zas dávky zasahujúcich 
a materiálne straty spojené so zásahom. Zásahy na ochranu pred vnútornou kontamináciou 
a dávkovým príkonom, ktoré by mohli viesť k deterministickým účinkom sú vždy 
odôvodnené.Prínos vykonaných ochranných opatrení musí byť významnejší než ujma spojená s ich 
zavedením. 
Optimalizácia 
Regulačným nástrojom pri optimalizovaní núdzových expozičných situácií sú referenčné úrovne. 
Na rozdiel od dávkových optimalizačných medzí referenčné úrovne stanovuje úrad radiačnej 
ochrany a predpokladá sa, že pri vzniku núdzovej expozičnej situácie je hodnota referenčnej úrovne 
prekročená. Úlohou prvého optimalizačného kroku (zásahu) je urgentne dosiahnuť referenčnej 
úrovne, lebo až vtedy sú vylúčené deterministické účinky ožiarenia. Prvý krok optimalizácie sa 
vždy považuje za odôvodnený. Ďalej optimalizácia postupuje ako pri plánovanej expozičnej 
situácii.(Odvrátená ujma) – (Dávky zasahujúcich + nákady na zásah) > 0 
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Referenčnej úrovne sa dosahuje ukrytím, nasadením profesionálnych a improvizovaných 
ochranných prostriedkov, jódovou profylaxiou, dodržaním bezpečnej vzdialenosti a podobne. 
Ďalšie kroky optimalizácie ožiarenia už riadia krízové štáby. Referenčné úrovne v núdzových 
expozičných situáciách sa stanovujú v intervale (20; 100) mSv, podľa aktuálnych možností 
ochrany. Pre zasahujúce osoby platia individuálne limity osobných dávok 20 mSv/r respektíve  
50 mSv v príslušnom roku a v prípade záchrany života 100 mSv, alebo pri odvracaní hroziacej 
katastrofy 500 mSv jednorázovo v príslušnom roku. 

Nedostatky v návrhu zákona 
V návrhu zákona sa používa termín „Núdzová situácia ožiarenia” tak, že v kontexte nie je vždy 
jednoznačne vymedzený nebezpečný stav vyvolaný jadrovou alebo radiačnou udalosťou. 
Používanie slovných spojení núdzový stav, núdzová situácia ako havarijný stav, havarijná situácia 
nie vždy vyjadrujú stav priameho ohrozenia rádioaktívnou látkou a ionizujúcim žiarením. Preto je 
potrebné používať termín „núdzová expozičná situácia, resp. havarijná expozičná situácia” ako 
jednoznačné označenie nebezpečného stavu, ktorý nastal po strate kontroly nad zdrojom žiarenia. 
Na rozdieľ od Naradenia č.345/2006 Z.z. návrh upravuje len expozície radiačných pracovníkov, 
ktorí zasahujú u zdroja. Expozícia hasičov, pracovníkov integrovaného záchranného systému a 
policie pri zásahu na ochranu verejnosti v návrhu zákona, ktorý Nariadenie č.345/2006 Z.z. ruší, 
jedhoducho chýba. 

Existujúce /jestvujúce/ expozičné situácie 
• v našich podmienkach sa väčšinou jedná o radón v interiéroch budov, alebo 
• vznikli v dôsledku neregulovaných činností v minulosti, u nás banské odvaly z ťažby 

uránu,  
• alebo v súčasnosti nerešpektovaním regulačných opatrení (radón v nových domoch). 

Odôvodnenie opatrení proti radónu 
Preventívne ochranné opatrenia proti radónu budované pri výstavbe, dimenzované primerane 
k radónovému indexu základových pôd, považujeme vždy za odôvodnené.  
Zásah na zníženie koncentrácie radónu v užívaných obydliach považujeme vždy za odôvodnený, 
keď je priemerná interiérová objemová aktivita radónu vyššia ako 100 Bq/m3. 

Optimalizácia 
Regulačným nástrojom pri riadení existujúcich expozičných situácií je referenčná úroveň. 
Referenčné úrovne vyhlasuje Úrad radiačnej ochrany formou efektívnej dávky v rozsahu 1 až 20 
mSv/r. Maximálna Európska hodnota referenčnej úrovne objemovej aktivity 222Rn je 300 Bq/m3,čo 
v obydliach zodpovedá efektívnej dávke 10 mSv/r a na pracoviskách, kde výskyt radónu nesúvisí 
s pracovnou činnosťou asi 3 mSv/r . 
Náklady na efektívne preventívne opatrenia proti prenikaní radónu do interiéru z podložia 
predstavujú maximálne 4 ‰ z projektovaných nákladov na výstavbu. Nestojí preto sa ani 
optimalizačným výpočtom obťažovať. 
Optimálne náklady na nápravné opatrenia sa počítajú podobne ako pri plánovaných expozičných 
situáciách. Vypočítajú sa náklady na nápravné opatrenia pri referenčnej úrovni. Ďalej sa postupne 
zvyšujú nálady na opatrenia a sleduje sa výpočtový pokles objemovej aktivity radónu. Keď pri 
zvýšení nákladov výpočtová objemová aktivita radónu ďalej významne neklesá, náklady na 
ochranu sa považujú za optimálne. 

Návrh zákona o radiačnej ochrane sa ochgranou ovzduší interiérov pred radónom zaoberá len 
formálne. Skutočnú ochranu autori návrhu zákona zo svojich postavení bloku už 25 rokov. 

Použitá literatura 
Protection of the public against exposure indoors due to radon and other natural sources of 
radiation. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2015. 
WHO handbook on indoor radon: a public health perspective ( edited by Hajo Zeeb, and Ferid 
Shannoun 2009) 
Návrh zákona LP 564/2017 zákon o radiačnej ochrane 
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Účinky prenatálneho gama-ožiarenia na postnatálny vývin 
nervového systému a niektoré formy správania u potkanov: 

ovplyvnenie melatonínom 

Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.; RNDr. Natália Pipová,PhD.; RNDr. Terézia Kisková, 
PhD. 

Katedra fyziológie živočíchov, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ v Košiciach, SR 
benadik.smajda@upjs.sk 

Úvod 
Obdobie ontogenézy jedinca pred narodením, označovaný ako embryonálny vývin, je 
charakterizovaný rýchlym delením a následnou diferenciáciou buniek do tkanív a vznikajúcich 
orgánov budúceho živočícha. Toto obdobie sa vyznačuje veľkou citlivosťou budúceho organizmu 
na účinky rôznych faktorov vonkajšieho prostredia, ako aj faktorov pôsobiacich v tele matky 
(výživa, kyslík, cudzorodé látky a ďalšie). 
Kvalita a intenzita pôsobenia týchto faktorov spolu s genetickým vybavením a faktormi 
pôsobiacimi v postnatálnom období života vo veľkej miere spoluurčujú vlastnosti dospelého 
jedinca. Jedným z takýchto činiteľov prostredia je aj ionizujúce žiarenie. Z výsledkov 
rádiobiologického výskumu vyplýva, že najviac citlivé na radiačné poškodenie sú bunky počas 
delenia a málodiferencované bunky (napr.kmeňové bunky). Dôsledkom toho je vysoká 
rádiosenzitivita organizmu práve počas embryonálneho vývinu. Kľúčovým miestom poškodenia 
bunky je molekula DNA, kde žiarenie môže spôsobiť (priamo alebo cez vznikajúce voľné radikály) 
podľa veľkosti dávky a kvality žiarenia poškodenie rôzneho rozsahu, vedúce ku vzniku mutácií, 
chromozómových aberácií alebo až ku smrti bunky (Lehnert, 2007). Na úrovni orgánov a tkanív sa  
ionizujúce žiarenie prejavuje aj vznikom zápalových procesov rôzneho druhu. Z toho je zrejmé, že 
radiačné poškodenie v prenatálnom období môže mať vplyv na celý ďalší život jedinca 
a v konečnom dôsledku môže spôsobiť skrátenie jeho dĺžky. 
Špeciálny význam z hľadiska účinkov prenatálneho ožiarenia majú účinky na vyvíjajúci sa nervový 
systém. Vyplýva to jednak zo skutočnosti, že embryonálny vývin tohto systému trvá u cicavcov 
najdlhšie zo všetkých orgánových systémov, ako aj z dôležitosti  tohto systému pre koordináciu 
funkcií orgánov, správanie sa a celkovú integritu dospelého živočícha. Prednedávnom bolo 
preukázané, že v niektorých častiach mozgu, napr. v hipokampe a v oblasti čuchového laloku 
tvorba nových neurónov – neurogenéza- pokračuje (v protiklade s predošlými predstavami) aj  
po narodení a pretrváva aj v dospelosti, pričom novovznikajúce neuróny sa začleňujú do už 
existujúcich sietí ( Becker a Wojtowicz, 2006). 
Melatonín (MEL, N-acetyl-5-metoxy-triptamín) je fylogeneticky stará molekula, ktorá sa 
prirodzene  vyskytuje v telách rastlín i živočíchov. U stavovcov sa tvorí najmä v mozgu, v epifýze 
a to takmer výlučne v tmavej fáze dňa. Jeho úloha je v koordinácii denných (presnejšie  
tzv. cirkadiánnych) rytmov organizmu, ako sú rytmus spánku a bdelosti, pohybovej aktivity, 
telesnej teploty, hladiny hormónov a ďalších. Okrem toho sa zistilo, že melatonín má aj výrazné 
antioxidačné účinky a pôsobí ako scavanger voľných radikálov, vznikajúcich pri metabolických 
procesoch v bunke, čím ich chráni pred poškodením (Reiter et al.,2017). 
Cieľom našej práce bolo zistiť, či ožiarenie nízkou jednorazovou dávkou (1 Gy) gama-žiarenia 
počas najcitlivejšej fázy embryonálneho vývinu CNS vyvolá zmeny v hipokampálnej neurogenéze 
u mladých a dospelých zvierat a či sa tieto zmeny prejavia v druhoch správania, majúcimi vzťah  
k symptómom depresie. Okrem toho sme chceli zistiť, či podávanie melatonínu dokáže zabrániť 
potlačeniu neurogenézy žiarením a či súčasne ovplyvní aj sledované parametre správania. 
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Materiál a metódy 
Zvieratá 
V experimentoch sme použili laboratórne potkany kmeňa Wistar, dodané z chovnej stanice 
Velaz,a.s. v Prahe. Dospelé samice (n=7) sme pripúšťali k samcom (n=3) rovnakého veku. 
Graviditu sme zisťovali na základe pošvového výteru. Experimenty na zvieratách boli vykonávané 
v súlade so smernicami Európskej únie a projekt bol schválený Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou Slovenska (povolenie č. 2776/11-221/3). 

 
Ožarovanie, podávanie melatonínu a experimentálne skupiny 
Gravidné samice sme ožiarili dávkou 1 Gy gama-lúčov na 17.deň gravidity. K ožiareniu zvierat 
sme použili ožarovacie zariadenie Chisostat (Chirana,Praha) s fixnou ožarovacou hlavou  
so zabudovaným žiaričom 60Co. Dávkový príkon predstavoval 0,077 Gy/min. Potomstvo týchto 
samíc (použili sme len samčie potomstvo) bolo rozdelené do experimentálnych skupín ožiarených 
(IR) a ožiarených a melatonínom liečených zvierat (IR+Mel). Potomstvo zdanlivo ožiarených 
zvierat (narábalo sa s nimi, ako s ožiarenými mimo samotného ožiarenia) tvorilo kontrolnú skupinu 
(C). Časť z nich dostávala melatonín (skupina MEL). Potkany boli vyšetrované vo veku 3 týždňov 
(n=25), resp. 2 mesiacov (n=37). Melatonín bol podávaný denne v pitnej vode (20 mg/l)  
trojtýždňovým mláďatám po dobu 7 dní a skupine dvojmesačných zvierat po dobu jedného 
mesiaca, vždy v tmavej fáze dňa. 
 
Testovanie správania 
Dvojmesačné zvieratá všetkých experimentálnych skupín boli testované v behaviorálnych testoch 
zameraných na pamäť a učenie (Morrisov bazén), pocit strachu a úzkosti (vyvýšený krížový 
labyrint) a explorácie v novom prostredí (otvorené pole). 

 
Morrisov bazén 
Pozostáva z kruhového plastového bazénu o polomere 100 cm a výšky 50 cm, naplneného vodou 
do výšky 25 cm. Kvôli zabráneniu vizuálnej orientácie sme do vody pridali práškové mlieko. 
Plochu bazéna sme rozdelili na 4 kvadranty a do jedného z nich sme umiestnili únikovú platformu 
o ploche 15 x 15 cm, ponorenú 2 cm pod hladinou vody. Test spočíval v meraní času a preplávanej 
dráhy, ktoré zviera potrebuje po vložení do bazéna k nájdeniu únikovej platformy. Zvieratá sme 
vkladali do bazéna v opačnom kvadrante voči polohe platformy. V prvý deň experimentu potkany 
boli testované 3-krát s 3-hodinovými odstupmi (testovanie učenia a krátkodobej pamäte) 
a opakovane na 8-deň (testovanie dlhodobej pamäte). Priebeh testov sme zaznamenali 
videokamerou a vyhodnotili pomocou počítačového softwaru na analýzu správania Smart 3.0 
(Panlab, Barcelona,Španielsko). 

 
Vyvýšený krížový labyrint 
Aparatúra pozostáva z dvoch otvorených a dvoch z bokov uzavretých ramien o dĺžke 80 cm, 
tvoriacich kríž a centrálneho otvoreného štvorca o rozmeroch 15 x 15 cm. Ramená sa nachádzali  
75 cm nad úrovňou podlahy. Testovanými parametrami boli: čas strávený v otvorených ramenách 
a počet defekačných bolusov (miera úzkosti), frekvencia a trvanie „umývania tváre“ (komfortné 
správanie) a počet prechodov cez stred (lokomočná aktivita). Na začiatku testu, ktorý trval 5 minút, 
sme zvieratá vkladali do centrálneho štvorca aparatúry. 

 
Otvorené pole 
Otvorené pole malo veľkosť 100 x 100 cm a bolo ohraničené bielymi stenami vysokými 60 cm. 
K meraniu lokomočnej aktivity sme zisťovali prejdenú vzdialenosť, počet prechodov cez stred poľa 
a priemernú rýchlosť pohybu. Exploračnú aktivitu sme merali ako počet vztýčení na zadné nohy  
(s oporou a bez opory). Na začiatku testu, ktorý trval 8 minút sme zviera vložili do stredu poľa. 
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Stanovenie počtu proliferujúcich neuroblastov podaním 5-bróm-2-deoxyuridínu (BrdU) 
Analóg uridínu BrdU sa zabudováva v procese bunkového delenia do DNA dcérskych buniek 
namiesto tymínu. Po označení buniek obsahujúcich BrdU naviazaním protilátok je možné 
imunohistochemicky zviditeľniť proliferujúce bunky v mikroskopických rezoch. Pre zistenie počtu 
proliferujúcich buniek v hipokampe sme potkanom vo všetkých pokusných skupinách oboch 
vekových skupín podávali BrdU  v dávke 100 mg/kg hmotnosti (i.p.) počas troch za sebou idúcich 
dní. Dva dni po poslednej injekcii sme zvieratá uviedli do anestézy intraperitoneálnym podaním 
400 mg/kg hmotnosti chlóralhydrátu a vykonali u nich transkardiálnu perfúziu (cez ľavú srdcovú 
komoru) mozgu najprv 0.9 %-ným roztokom NaCl, potom 4 %-ným roztokom paraformaldehydu. 
Po vybratí z tela sme mozgy postfixovali na 24 hodín v 4 %-nom paraformaldehyde, potom sme 
ich preniesli do 30 %-ného roztoku sacharózy a zamrazili. Následne sme na kryostate vyhotovili 
koronárne rezy mozgu o hrúbke 3,3 µm. Pre ďalšiu analýzu sme použili 7 rezov (každý 6. rez), 
obsahujúcich hipokampus.  

 
Označenie proliferujúcich buniek obsahujúcich BrdU 
Rezy sme inkubovali na 30 minút v 2-molárnom roztoku HCl pri 59oC (denaturácia DNA) 
a premyli v 0.1 M borátovom pufri o pH 8.5. K potlačeniu aktivity endogénnych peroxidáz sme 
použili 20 %-ný metanol s obsahom 0.3 % peroxidu vodíka. Nešpecifickú aktivitu proteínov sme 
zablokovali ponorením rezov do fosfátového pufru (PBS) s obsahom 10 % normálneho kozieho 
séra (NGS, Vector Laboratories, Burlingame, Kanada) a 10 %-ného Tritonu X-100 na 30 minút  
pri izbovej teplote. Rezy potom boli inkubované s monoklonálnou potkaňou protilátkou proti BrdU 
(AbD Serotec, UK) v riedení 1:400 v 5 %-nom roztoku kozieho séra a 0.3 %-nom roztoku Triton 
X-100 v PBS pri 4oC cez noc a následne na 2 hodiny s kozími biotinilovanými sekundárnymi 
protilátkami proti potkaniemu imunoglobulínu G (IgG) (Vector Laboratories, Burlingame, 
Kanada)v riedení 1:200 v 5 % NGS a 0.3 % Triton X-100 pri izbovej teplote. Nakoniec sme rezy 
inkubovali v avidín-biotínovom peroxidázovom sytéme (ABC,Vector Laboratories, Burlingame, 
Kanada) na 1 hodinu pri izbovej teplote. Väzbu protilátky v rezoch sme detegovali inkubáciou 
s pigmentom 3´,3´-diaminobenzidínom (DAB, Vector Laboratories, Burlingame, Kanada). Rezy 
sme montovali na adhezívne mikroskopické podložné sklíčka, odvodnili a prekryli. 
 
Označenie zrelých neurónov farbením NeuN 
Voľne plávajúce mozgové rezy sme cez noc inkubovali s protilátkou NeuN (Merck Millipore, 
ČR,riedenie 1:500) v 0.1 M PBS o pH 7.4 s 0.1 %-ným Tritonom X100. Po opakovanom premytí 
PBS s 0,2 %-ným Tritonom X100 sme použili sekundárnu  protilátku proti myšaciemu IgG (Vector 
laboratories, Burlingame, Kanada) v riedení 1:1200 pod dobu 90 minút pri izbovej teplote.  
Po ďalšom premytí bol aplikovaný system ABC na 90 minút. Potom boli sklíčka premyté PBS  
a Tris pufrom (pH 7.6) a ofarbené DAB. Reakcia bola ukončená fosfátovým pufrom. Nakoniec boli 
rezy odvodnené a prekryté. 
 
Počítanie buniek a štatistická analýza 
Bunky označené BrdU alebo NeuN boli počítané mikroskopicky s použitím počítačového sofwaru 
Image Tool (UTHSCSA, San Antonio, USA). Bunky počítala osoba, ktorej nebolo známe o ktorú 
pokusnú skupinu ide. Vyhodnocovalo sa 5 až 8 rezov od jedného zvieraťa. BrdU-pozitívne bunky 
boli počítané pri 100-násobnom zväčšení v subgranulárnej zóne a v hiluse gyrus dentatus(GD) 
hipokampu. NeuN-pozitívne pyramidálne bunky boli počítané pri 200-násobnom zväčšení 
v strednej lineárnej oblasti zóny CA1 hipokampu, v hiluse a v granulárnej vrstve (GCL). Výsledky 
experimentov boli štatisticky vyhodnotené dvojcestnou analýzou variancie (ANOVA) a nepárovým 
t-testom. 
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Výsledky 
Účinky žiarenia 
Prenatálne ožiarenie dávkou 1 Gy gama-lúčov výrazne narušilo proliferáciu buniek v skúmaných 
oblastiach hipokampu, ako to môžeme súdiť na základe značenia BrdU u 3-týždňových zvierat 
v hiluse - štatisticky významný rozdiel (P<0.05) oproti kontrolnej skupine (obr.1)a v SGZ (P<0.01) 
(obr.2), ako aj u 2-mesačných zvierat (hilus a SGZ  : P<0.01) (obr.3 a 4). Počty zrelých neurónov 
v oblastiach CA1 a hiluse hipokampu, určené značením NeuN boli oproti kontrolám výrazne nižšie 
u 2-mesačných zvierat (CA1:P<0.001; GD:P<0.05; hilus:P<0.001) (obr.5, 6 a 7), avšak nie  
u 3-týždňových zvierat (P>0.05). V GCL došlo k zvýšeniu počtu zrelých neurónov u ožiarených  
2-mesačných zvierat (GCL:P<0.05) (obr.7). 

 

 
Obr.1. Počty buniek označených BrdU v hiluse hipokampu u 3-týždňových potkanov.  
C – kontroly, IR – ožiarené, IR+Mel – ožiarené, liečené melatonínom. Výsledky sú znázornené  
v forme krabicových grafov (tzv.box plot). * - P<0.05; ** - P<0.01; *** - P<0.001 
 

 
Obr.2. Počty buniek označených BrdU v subgranulárnej zóne GD hipokampu 
u 3-týždňových potkanov. Ostatné ako obr.1. 
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Obr. 3. Počet buniek označených BrdU v hiluse hipokampu u 2-mesačných potkanov. Ostatné ako 
obr.1. 
 

 
Obr. 4. Počet buniek označených BrdU v subgranulárnej zóne GD hipo-kampu u 2-mesačných 
potkanov. Ostatné ako obr.1. 
 
Účinky melatonínu 
Chronické podávanie MEL štatisticky vysoko významne zvýšilo počty BrdU-pozitívnych buniek 
v hiluse u 3-týždňových (P<0.01) aj u 2-mesačných zvierat (P<0.05) oproti neliečenej skupine IR  
u zvierat rovnakého veku, ale nebolo účinné v SGZ (Obr.1 a 2). Ožiarené zvieratá liečené MEL 
vykazovali vo veku 2 mesiacov výrazne vyšší počet zrelých neurónov značených NeuN v oblasti 
CA1 hipokampu, než neliečené zvieratá (P<0.001). Táto hodnota bola blízka hodnotám  
u kontrolnej skupiny. V oblasti GD sme nepozorovali žiaden signifikantný vplyv podávania MEL. 
 

 
Obr. 5. Zrelé neuróny označené NeuN v hiluse hipokampu u 2-mesačných potkanov. Ostatné ako 
obr.1. 
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Obr. 6. Počty zrelých neuróny označené NeuN v oblasti CA1 hipokampu. Ostatné ako obr.1. 
 

 
Obr. 7. Počty zrelých neurónov označené NeuN v granulárnej zóne GD hipokampu u 2-mesačných 
potkanov. 
 
Účinky žiarenia a melatonínu na behaviorálne parametre 
Účinky žiarenia a podávania MEL na výsledky testovania potkanov v Morrisovom bazéne sú 
zhrnuté na obr.8.  
 

 
 
Obr. 8. Časy potrebné k nájdeniu únikovej platformy v Morrisovom bazéne (aritmetický 
priemer+/- SEM) u jednotlivých skupín experimentu (2-mesačné potkany). D – deň pokusu,  
P – číslo sedenia. Medzi sedeniami boli 3-hodinové intervaly.  * - P< 0.05 
 
Ionizujúce žiarenie nemalo vplyv na čas potrebný k nájdeniu únikovej platform počas 3 sedení  
v prvý deň experimentu. Pri opakovaní pokusu na 8. deň  zvieratá v skupine IR vykazovali voči 
skupine kontrol štatisticky významne horšie skóre. Potkany v skupine IR+MEL mali časy  
na úrovni kontrol. 
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Výsledky testovania zvierat vo vyvýšenom krížovom labyrinte nepreukázali štatisticky významný 
vplyv ionizujúceho žiarenia na sledované parametre (obr.9).  

 

 
Obr. 9. Frekvencie sledovaných typov správania potkanov vo vyvýšenom krížovo labyrinte počas 
5-minútového testu. 

 
Najviac času v otvorených ramenách vyvýšeného krížového labyrintu trávili potkany skupiny C. 
Rozdiel oproti skupine MEL bol štatisticky významný (obr.10). 

 

 
 

Obr. 10. Čas venovaný čisteniu tela a čas strávený v otvorených ramenách aparatúry počas 
testovania vo vyvýšenom krížovom labyrinte v trvaní 5 minút. * - P < 0.05 

 
 
Výsledky testu v otvorenom poli sú zhrnuté v tabuľke 1. Ionizujúce žiarenie, ani aplikácia MEL tu 
nevyvolali štatisticky významné zmeny v sledovaných parametroch správania. 
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Tabuľka 1. Výsledky testu v otvorenom poli. Hodnoty udávajú aritmetický priemer +/- SEM skóre 
pre jednotlivé parametre správania dosiahnuté počas 8-minútového testu. 

Skupina IR+Mel IR C Mel 

Trajektória [cm] 4901,44±583,09 4416,4±561,31 4882,62±309,26 3578,86±448,14 

Latenčný čas vstupu 
do centra [s] 

139,24±66,37 62,59±47,03 74,07±67,86 125,06±93,03 

Čas v centre 
aparatúry  [s]  

4,26±1,98 5,72±1,58 6,85±1,71 0,96±0,38 

Prechody cez stred 
(počet) 

3±1,59 3±0,73 4,43±1,09 1,8±0,86 

Frekvencia čistenia 
(počet) 

1,2±0,39 3±0,58 1±0,44 3,2±0,86 

Dĺžka čistenia [s] 0,2±0,08 1,51±0,52 0,12±0,05 4,61±2,82 

Vztyčovanie (počet) 26,8±4,57 34,7±3,62 33±3,05 21,8±5,83 

Defekácia (počet) 4,4±1,12 3,3±0,67 4,14±0,91 3±1,27 

“Freezing“ [s] 0,7±0,42 0,4±0,22 0,71±0,29 1,2±0,58 

 
Diskusia 
Viacero publikovaných prác v odbornej literatúre (napr.Heinzmann,1992; Guelman et al., 1993; 
Otake a Schull, 1984 ), ako aj naše predchádzajúce výsledky ( Tomášová et al.,2012; Kokošová et 
al., 2015) preukázali, že už nízke dávky prenikavých druhov ionizujúceho žiarenia (napr. gama-
lúčov), aplikovaných počas embryonálneho vývinu stavovcov môžu výrazne ovplyvniť jeho 
priebeh s dopadom na morfológiu i funkcie organizmu po narodení. V ranom období 
embryogenézy ide často o úhyn zygoty či embrya, kým pri aplikácii žiarenia v neskoršom období 
prevláda teratogenéza, ktorá aj v prípade prežitia plodu môže znamenať celoživotné poškodenie 
a/alebo skrátenie života. U potkanov najcitlivejšie obdobie pôsobenia vonkajších faktorov na vývin 
CNS spadá medzi 16. a 19. deň gravidity (Sienkiewicz, 1999). Veľmi nízke dávky v oblasti 
desiatok cGy-ov sa neprejavia natoľko zreteľne, ich účinky spočívajú najmä vo zvýšení frekvencie 
mutácií, kde nemožno hovoriť o prahovej dávke, ale môžu narušiť aj jemnú rovnováhu medzi 
procesmi proliferácie a diferenciácie buniek do jednotlivých bunkových typov a apoptózou, 
podriadenou regulačným mechanizmom embryogenézy. Takýmto dejom je aj tvorba nových 
neurónov z neuroblastov v procese neurogenézy, ktorá pokračuje aj po narodení. 
Z našich výsledkov vyplýva, že ožiarenie gravidných samíc potkanov dávkou 1 Gy gama-lúčov  
na 17. deň gravidity spôsobilo u trojtýždňových mláďat drastický pokles tvorby nových neurónov 
tak v hiluse, ako aj v subgranulárnej vrstve hipokampu. Rovnaký pokles sme zaznamenali aj  
u dospelých dvojmesačných zvierat. U tejto vekovej skupiny potkanov sme zistili aj významný 
pokles počtu zrelých neurónov v troch rôznych častiach hipokampu, čo dobre korešponduje  
s poklesom BrdU-pozitívnych buniek vo veku troch týždňov, keďže trvanie procesu neurogenézy 
sa udáva v rozpätí 3 – 5 týždňov (Kempermann,2011). 
Úloha melatonínu ako ochranného faktora voči poškodeniu organizmu najmä voľnými radikálmi, 
reaktívnymi formami kyslíka, vznikajúcimi v metabolizme alebo ako výsledok pôsobenia 
vonkajších faktorov, ako aj jeho možná úloha v procese starnutia boli v posledných rokoch 
intenzívne študované (prehľad viďReiter et al.,2012). Keďže až 90 % všetkých radiačných 
poškodení cicavčej bunky sa prisudzuje jeho nepriamym účinkom,t.j. účinkom voľných radikálov  
a látok s oxidatívnymi účinkami, predpokladal sa rádioprotektívny efekt melatonínu pri jeho 
podávaní pred aj po ožiarení, čo sa v mnohých prípadoch potvrdilo (Haridas et al., 2012;Hansen et 
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al.,2014). Chronické podávanie pomerne nízkych dávok melatonínu v našom experimente 
neprinieslo jednoznačné výsledky: kým v hiluse hipokampu u 3-týždňových mláďat 
niekoľkonásobne zvýšil počet BrdU-pozitívnych buniek oproti skupine IR, v SGZ gyrus dentatus 
sa tento efekt neprejavil. U dvojmesačných zvierat sa ochranný efekt MEL na neurogenézu opäť 
prejavil, hoci menej výrazne než u mladých zvierat, len v hiluse, nie však v SGZ. Čo sa týka  
zrelých neurónov, ktoré sme sledovali len u dospelých zvierat, ich počet po podávaní MEL bol 
významne zvýšený len v oblasti CA1, nie však hiluse a v granulárnej vrstve GD. Tieto rozdiely by 
mohli súvisieť s rozdielmi v časovom trvaní migrácie novovytvorených neurónov  do rôznych častí 
hipokampu. 
Behaviorálne parametre sú často sledované pri skúmaní účinkov rôznych nox na CNS, pretože 
najlepšie odrážajú jeho funkčné vlastnosti. Schopnosť učenia a najmä prevodu získaných 
poznatkov z krátkodobej do dlhodobej pamäte sú najčastejšie spájané s funkciami hipokampu 
(Kesner a Martinez, 2007). Z našich výsledkov vyplýva, že učenie založené na krátkodobej pamäti 
nebolo u ožiarených zvierat narušené – časy nájdenia skrytej platformy len na základe orientácie 
podľa jej priestorového umiestnenia pri vylúčení vizuálnej orientácie (zakalená voda) neboli počas 
troch sedení v prvý deň experimentu u nich nijak narušené. Na druhej strane, po uplynutí siedmych 
dní sme zistili výrazné rozdiely v schopnosti vybavovania pamäťových stôp u ožiarených zvierat 
voči všetkým ostatným skupinám v zmysle jeho zhoršenia. Tieto rozdiely môžeme však 
interpretovať aj tak, že pamäťové stopy, uložené do krátkodobej priestorovej pamäte v hipokampe 
neboli prenesené a uchované v dlhodobej pamäti a teda na 8.deň nebolo čo vybavovať.  
Výsledky testovania zvierat vo vyvýšenom krížovom labyrinte a v otvorenom poli ukázali, že 
použitá dávka žiarenia neovplyvnila sledované formy správania, ktoré odzrkadľujú najmä 
exploračnú aktivitu, hladinu úzkosti, resp. spontánnu motorickú aktivitu potkanov. Najväčší rozdiel 
sa prejavil v čase strávenom v otvorených ramenách, kde kontrolné zvieratá trávili významne viac 
času, než zvieratá v ostatných skupinách. Paradoxne, ako “najbojazlivejšie” sa ukázali byť 
neožiarené potkany, ktorým bol podávaný MEL (P<0.05). Tento výsledok je v súlade s nálezmi 
Haridasa a kol. (2012), ktorí popísali zvýšenú úroveň anxiozity u zdanlivo ožiarených myší, ktorým 
bol podávaný melatonín. Tento výsledok si vyžaduje ďalšie experimentálne overenie. 
 

Práca bola podporená grantom agentúry VEGA č. 1/0262/12. 
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Abstrakt 
Účinky vysokých dávok ionizujúceho žiarenia boli opísané mnohými autormi ako na stavovcoch, 
tak aj na bezstavovcoch. Na druhú stranu, nízke dávky radiácie môžu mať pozitívne účinky  
(tzv. radiačná hormézia). Tento proces zahŕňa aktiváciu mnohých procesov ako klíčenie semien 
a rast mnohých rastlinných druhov, zvýšenie aktivity jednotlivých enzýmov, stimuláciu delenia 
baktérií a izolovaných buniek cicavcov, predĺženie života vodného planktónu, drozofíl, myší 
a potkanov vystavených dlhodobému žiareniu extrémne nízkych dávok, zvýšenie rádiorezistencie 
voči opakovanému ožiareniu vysokými dávkami (tzv. adaptatívna odpoveď) a zníženie mortality 
u ľudských onkologických pacientov. Prudký rozvoj vedných disciplín, ako je farmakológia, 
toxikológia, imunológia, virológia, genetika a iné, prináša prudký vzostup spotreby zvierat 
a zákonite aj legislatívu na ich ochranu s dôrazom na zníženie spotreby a ich postupnú náhradu 
inými metódami. V rámci európskej Konvencie o ochrane stavovcov používaných pre pokusné 
a iné vedecké účely je jedna z hlavných požiadaviek obmedziť počet pokusov na zvieratách  
na minimum, pričom za zviera, v zmysle Smernice Rady Európy z roku 1986, sa považujú všetky 
živé stavovce, okrem človeka, vrátane voľne žijúcich a ich rozmnožovania schopné larvy, nie však 
plody alebo embryá. Z tohto dôvodu sa stále častejšie využívajú alternatívne biotesty  
na bezstavovcoch, rastlinách, ale tiež bunkových, tkanivových a orgánových kultúrach. 
 
Review 
Využitie zvierat v experimentoch je úzko spojené s rozvojom lekárskych vied. Už v dobe najstaršej 
gréckej filozofie boli vykonávané pokusy na zvieratách pre objasnenie niektorých fyziologických 
otázok. Boli využívané domáce aj divo žijúce zvieratá. Niektoré príklady sú uvedené v prvej 
lekárskej učebnici „Corpus Hippocraticum“ (asi 400 rokov p.n.l.). Tiež Claudius Galen (130 – 210 
r.n.l.), ktorého pokusy na živých ošípaných a opiciach sú dokonca písomne zachované dodnes, 
využíval zvieratá na objasnenie niektorých fyziologických otázok. Jeho práce boli základom 
lekárskej praxe nie len vtedy, ale aj veľa storočí neskôr. 
Prudký rozvoj vedných disciplín ako je farmakológia, toxikológia, imunológia, virológia, genetika 
atď., prináša prudký vzostup spotreby zvierat a zákonite aj legislatívu na ich ochranu s dôrazom  
na zníženie spotreby a ich postupnú náhradu inými vhodnými metódami. 
V biomedicínskom výskume sú od polovice minulého storočia v popredí dve zdanlivo nezlučiteľné 
tendencie. Na jednej strane je to snaha o pochopenie etiopatogenézy mnohých chorôb a následne 
vývoj enormného množstva nových látok alebo terapeutických postupov a potreba ich testovania. 
Na druhej strane je tu však tlak spoločnosti, ktorý požaduje minimálne zmiernenie utrpenia 
pokusných zvierat. Táto požiadavka viedla k vytvoreniu koncepcie “3 R“ (z anglického 
Refinement, Reduction, Replacement). Základom tejto koncepcie sa v roku 1959 stala kniha 
britských biológov Williama Russella a Rexe Burche, ktorí definovali stratégiu pre minimalizáciu 
použitia laboratórnych zvierat a zníženie ich utrpenia (Russel a Burch, 1992). Táto stratégia v sebe 
ďalej zahŕňa nahradzovanie pokusných zvierat, pričom najširšie uplatnenie našlo využitie 
bunkových a tkanivových kultúr a nižších organizmov, ako sú bezstavovce, či mikroorganizmy. 
V rámci európskej Konvencie o ochrane stavovcov používaných pre pokusné a iné vedecké účely 
je jednou z hlavných požiadaviek obmedziť počet pokusov na zvieratách na minimum, pričom  
za zvieratá, v zmysle tejto Smernice Rady Európy z roku 1986 (Council Directive 86/609/EEC), sú 
považované všetky živé stavovce, okrem človeka, vrátane voľne žijúcich a ich rozmnožovania 
schopné larvy, nie však plody alebo embryá. 
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Z týchto dôvodov sa stále častejšie využívajú alternatívne biotesty na bezstavovcoch, rastlinách 
a bunkových kultúrach. Ďalej sem patria tiež matematické a počítačové modely (Pazourek, 1992), 
stavovce v raných štádiách vývoja, ktoré ešte nemajú vyvinutú nervovú sústavu a nie sú teda 
schopné vnímať bolesť a utrpenie a in vitro metódy s využitím bunkových, tkanivových  
a orgánových kultúr (Fentem a Balls, 1993). 
Dôležité uplatnenie tiež zohrávajú testy na bezstavovcoch a rastlinách pri dopadových ERA/EIA 
(environmental risk/impact assessment) štúdiách potrebných pri procese schvaľovania humánnych 
i veterinárnych liečiv, ale tak isto aj pri schvaľovaní pesticídnych prípravkov, prípadne 
v stavebnom priemysle, nakoľko ekologické hľadisko sa tiež dostáva do popredia z dôvodu 
udržateľnosti života na Zemi so zachovaním biodiverzity.  
Z bezstavovcov, uvedených ISO normách a OECD smerniciach, sú najčastejšie používanými 
Tetrahymena pyriformis, Paramecium caudatum, Daphnia magna, Acartia tonsa, Tisbe battagliai, 
Nitocra spinipes, Cyclops strenuus, Artemia franciscana, Eisenia fetida, Aphodius constans, 
Ontophagus taurus, Assellus aquaticus, Musca autumnalis, Scathophaga stercoraria a i. (ISO 
14669, 1999; OECD GL 202, 1984; OECD GL 222, 2015; OECD GL 207, 1984; OECD GL 228, 
2016; OECD ENV/JM/MONO(2010)13, 2010).   
Z rastlín sú využívané napr. korene horčice, sója, fazuľa, uhorka, ryža a z nižších rastlín sú to riasy 
druhov Selenastrum capricornutum (Pseudokirchneriella subcapitata), Scenedesmus subspicatus 
(Desmodesmus subspicatus), Chlorella vulgaris, Chlamydomonas reinhardtii, Skeletonema 
costatum, Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253, 2006; OECD GL 208, 2006; OECD GL 201, 
2006/2011). 
Voľba testov vhodných pre sledovanie nízkych koncentrácií cudzorodých látok predstavuje vždy 
kompromis. Očakávané zmeny sú totiž na tak malej úrovni, že môžu byť prekryté ako vplyvmi 
prostredia, tak aj intravitálnou variabilitou. Z tohto pohľadu teda treba žiadať štandardizáciu a čo 
najjednoduchší model. Zdalo by sa, že najvhodnejšie sú štúdie na subcelulárnej alebo celulárnej 
úrovni. Tu je totiž možné vytvoriť uzavretý systém, prípadne sa priblížiť izolovanému systému, 
a tým výrazne znížiť variabilitu. V poslednej dobe sa však predovšetkým v rádiobiológii ukázalo, 
že výsledky získané na celulárnej alebo tkanivovej úrovni sú len veľmi ťažko aplikovateľné na celý 
organizmus. Ten je totiž vybavený celým radom kontrolných a reparačných systémov, ktoré 
výsledný efekt podanej látky výrazne ovplyvnia. 
Týmto požiadavkám čiastočne vyhovujú biotesty akútnej toxicity II. generácie – 24 hodinové 
(Persone, 1991; Kyselková a Maršálek, 2000). Ich hlavnou prednosťou je rešpektovanie 
požiadaviek o ochrane stavovcov pre pokusné účely. V týchto testoch sa používajú bezstavovce, 
medzi ktoré patrí aj Artemia franciscana. Vzhľadom k taxonomickým revíziám v nomenklatúre 
rodu Artemia, je vo väčšine starších prác uvádzaný druh Artemia salina. V rôznych biotestoch sa 
využíva už viac ako 50 rokov (Michael a kol., 1956). 
V bežných testoch toxicity je hodnotená letalita naupliových štádií. Na larvách sa dajú pozorovať 
aj zmeny, pretože sú vysoko citlivé na celý rad chemických látok.  
Artemie mali široké uplatnenie v kozmickej biológii (Planel a kol., 1974; Henig a kol., 1974; Henig 
a kol., 1975; Bucker a kol., 1973). V rámci unikátneho projektu Biostack na palube Apolla 16 bol 
skúmaný vplyv  kozmického žiarenia na cysty Artemia franciscana. U cýst zasiahnutých 
kozmickým žiarením bola zistená liahnivosť iba 10 % (Ruther a kol., 1974), u naupliových lariev 
potom zvýšená mortalita (Heinrich, 1977) a rôzne somatické odchýlky, najčastejšie bolo 
pozorované skrátenie končatín a abnormálne utváranie torakálnej alebo abdominálnej časti. Dospelí 
jedinci nedosahovali bežnú veľkosť a u jedincov ďalšej generácie sa vyskytovalo desaťkrát viac 
malformácií ako u jedincov kontrolných (Graul a kol., 1975). 
V júni 1999 bol počas letu raketoplánu Kolumbia, ako jeden z experimentov programu STS-4, 
sledovaný vývoj Artemia franciscana v beztiažovom stave. O význame Artemia franciscana 
v biológii a medicíne svedčí tiež za posledné roky veľké množstvo publikácií registrovaných 
v databáze „BioMedNet“. 
Dattilo a kol. (2005) sledovali vplyv UV žiarenia na naupliové a dve rôzne staré dospelé formy 
kôrovca Artemia franciscana. Zistil, že existuje závislosť medzi mortalitou a vekom sledovaných 
kôrovcov. Naupliové štádiá sú menej citlivé na pôsobenie UV žiarenia ako dospelé jedince. 
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Pre sledovanie účinku napr. ionizujúceho žiarenia sú však 24 hodinové testy príliš krátke. Okrem 
toho, v životnom prostredí sa väčšinou jedná o dlhodobé pôsobenie nízkych koncentrácií. Z týchto 
dôvodov bola požiadavka na predĺženie doby trvania biotestov II. generácie. 
V roku 1995 (Dvořák) bol predstavený 5 dňový test na Artemia franciscana (A. salina), kedy bol 
pokus ukončený úhynom kontrolných skupín vplyvom hladovania. Tento test bol neskôr využitý  
na štúdium interakcií žiarenia gama a toxického účinku kadmia a chrómu (Dvořák a Beňová, 2002; 
Beňová a kol., 2007). 
Všetky testy na Artemia franciscana v posledných rokoch nadobúdajú veľký význam nie len 
v rádiobiológii (Radchenko, 1982; Matveeva a kol., 2004 ), ale napr. aj vo farmakológii (Sklenář 
a kol., 2006) alebo toxikológii (Nováková a kol., 2007). 
Účinky vysokých dávok ionizujúceho žiarenia boli opísané mnohými autormi ako na stavovcoch 
(Sesztáková et al. 1996; Falis et al. 2004; Beňová et al. 2006), tak aj na bezstavovcoch (Dvořák and 
Beňová 2002). Napriek tomu však stále nie je jednotná teória mechanizmu biologického účinku 
ionizujúceho žiarenia na živé organizmy.  
Väčšina odborných publikácii i všeobecné protiradiačné opatrenia vyhlasované národnými 
a medzinárodnými organizáciami (UNSCEAR, IAEA) vychádzajú z tzv. „Lineárnej bezprahovej 
teórie“, ktorá je založená na teoretickom predpoklade, že i najmenšia absorbovaná dávka 
ionizujúceho žiarenia má za následok poškodenie organizmu, napr. vyvolanie zhubného 
nádorového bujnenia s tým, že pravdepodobnosť vzniku tohto negatívneho javu je priamo úmerná 
veľkosti absorbovanej dávky (ICRP 60, 1991; NRPB-Document, 1995; UNSCEAR, 1994).  
 

 
Obr. 1. Grafické modely biologických účinkov ionizujúceho žiarenia pri „Bezprahovej lineárnej 
teórii“, „Lineárnej teórii“ a „Teórii radiačnej hormézie“. 
 
Naproti tomu, druhá časť odbornej verejnosti je zástancom tzv. „Teórie radiačnej hormézie“ 
(obr.1), teda že nízke dávky radiácie môžu mať pozitívne účinky (tzv. radiačná hormézia). Tento 
proces zahŕňa aktiváciu mnohých procesov ako klíčenie semien a rast mnohých rastlinných druhov, 
zvýšenie aktivity jednotlivých enzýmov, stimuláciu delenia baktérií a izolovaných buniek cicavcov, 
predĺženie života vodného planktónu, drozofíl, myší a potkanov vystavených dlhodobému žiareniu 
extrémne nízkych dávok, zvýšenie rádiorezistencie voči opakovanému ožiareniu vysokými 
dávkami (tzv. adaptívna odpoveď) a zníženie mortality u ľudských onkologických pacientov 
(Luckey 1997; Sanders 2010). Pojem hormézia sa v biológii používa  
pre označenie situácií, kedy malé dávky určitého agensu pôsobia opačným spôsobom (stimulačne) 
ako veľké dávky rovnakého agensu (inhibične), teda že malé dávky pôsobia priaznivo, zatiaľ čo 
veľké dávky škodlivo. Hromézia sa nepochybne uplatňuje v celom rade situácií, javov a procesov. 
Pre ilustráciu možno uviesť niekoľko príkladov. So stúpajúcou teplotou sa aktivita enzýmov najprv 
zvyšuje, ale potom znižuje. Expozícia veľkej dávke patogénnych mikroorganizmov môže vyvolať 
ochorenie a organizmus usmrtiť, avšak malé množstvo mikróbov spôsobuje imunitu, a tým proti 
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vzniku ochorení chráni. Malá dávka lieku má priaznivý terapeutický efekt, veľká pôsobí naopak 
toxicky (Hrnčíř, 1999). V medicíne a biológii je hormézia najčastejšie spomínaná v súvislosti 
s pôsobením antibiotík a iných liekov, ťažkých kovov, selénu, hormónov, vitamínov, niektorých 
minerálov a chemikálií (Bounias a kol., 1995; Calabrese a kol., 1987; Luckey, 1959; Luckey 
a Venugopal, 1977; Luckey a kol., 1975; National Research Council, 1989; Van Ewijk a Hoekstra, 
1993). Najčastejšie je ako podstata radiačnej hormézie uvádzaná aktivácia a stimulácia 
adaptačných a reparačných procesov a imunitných mechanizmov nízkymi dávkami ionizujúceho 
žiarenia, čo potom vedie ku zvýšenej obranyschopnosti organizmu (Luckey, 1991). Mnohí autori 
poukazujú na prípady v epidemiologických štúdiách, ktoré podporujú predstavu, že nízke dávky 
prospievajú zdraviu (Cohen, 1995; Luckey, 1997; Pollycove, 1997). 
Výrazne podporujúce teóriu radiačnej hormézie sú aj výsledky štúdie Špalková a kol. (2015), kde 
v skupine vystavenej expozícii samotného pesticídu azoxystrobin bola zaznamenaná letalita 52 % 
(48. hod.), 78 % (72. hod.) a 84 % (96. hod.). Naproti tomu, v tých istých časových intervaloch bol 
zaznamenaný štatisticky významný (P < 0,05) pokles letality v skupinách, ktoré boli okrem 
pesticídu vystavené aj žiareniu s dávkami 20 a 30 Gy (graf 1).  
 

 

Graf 1. Letalita (%) Artemia franciscana po expozícii azoxystrobinom a jednotlivými dávkami 
žiarenia. 

 
Je nevyhnutné mať na zreteli, že veľkosť dávky s hormetickým účinkom súvisí s fylogenetickým 
zaradením A. franciscana. 
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Abstrakt 
Bol pripravený kompozitný sorbent na báze oxidov mangánu naviazaných na SiO2 matricu, 
pomocou vodných roztokov alkalických kremičitanov. Kompozitný sorbent sa testoval  
pre možnosť separácie 226Ra a 90Sr  z vodných roztokov, taktiež vplyv pH, konkurenčných iónov  
a možnosť desorpcie vybraných rádionuklidov. Rádiochemické výťažky sa stanovili pomocou 
stopovacích  rádionuklidov 133Ba pre 226Ra, 85Sr pre 90Sr a zmerali na HPGe detektore. 133Ba sa 
eluovalo zo sorbentu Mn6 pomocou 4 mol·dm-3 HNO3 s výťažkami v rozmedzí (62,6 – 89,9) %. 
85Sr sa eluovalo pomocou 0,05 mol·dm-3 chelatónu III s pH 11,  rádiochemické výťažky sa 
pohybovali v rozsahu (56,92 – 72,31) %. Objemové aktivity 226Ra sa merali na alfa spektrometri 
576A ORTEC a porovnali sa s limitnými hodnotami pre objemové aktivity 226Ra v minerálnych 
vodách stanovené Ministerstvom zdravotníctva SR. Objemové aktivity 90Sr sa stanovili po náraste 
90Y na kvapalinovom scintilačnom spektrometri TriCarb 3100 TR, hodnoty objemových aktivít 90Sr 
boli menšie ako MDA (0,0002 Bq·dm-3).  
 
Úvod 
Rádium sa nachádza v životnom prostredí v malých množstvách vo forme uránovej rudy (uranit), 
rôznych uránových mineráloch a ešte v menších množstvách v tóriových mineráloch (Radium 
2017; Mátel a kol., 2013). Vysoké koncentrácie rádia sú v minerálnych a termálnych vodách, 
v povrchových vodách a vodách plytkého obehu, kde závisí jeho koncentrácia od koncentrácie 
materských rádionuklidov (Mátel a kol., 2011). V ľudskom organizme sa celková aktivita 226Ra 
pohybuje v rozmedzí (3 – 40) Bq, z  čoho (80 – 85) % sa vyskytuje v kostiach, kde sa viaže 
podobne ako vápnik, vyvoláva ročnú ekvivalentnú dávku asi 5 µSv (Hála, 2013). 
Stabilné stroncium je vysoko zastúpené v zemskej kôre a to najmä vo forme minerálov ako celestín 
(SrSO4) a strontianit (SrCO3). Celestín je veľmi atraktívny v oblasti ťažobného priemyslu, svetová 
produkcia stronciových rúd je približne 140 000 ton ročne. Najväčšie svetové zásoby stronciových 
rúd sa nachádzajú v Mexiku, Španielsku, Turecku a Iráne (Anupama et al., 2016). Zlúčeniny 
stroncia sa pomerne ľahko pohybujú životným prostredím, pretože mnohé sú rozpustné vo vode. 
Koncentrácia 90Sr (rádioaktívny izotop) sa zvýšila najmä ľudskou aktivitou, nehodami na jadrových 
zariadeniach a skúškami jadrových zbraní. Celkovú aktivitu 90Sr z jadrových explózií odhadla 
komisia UNSCEAR na 660 PBq (Mátel a kol., 2013; Hála, 2013).  
Rádium sa podobne ako stroncium deponuje do kostí, kde narúša krvotvorbu a spôsobuje nádorové 
ochorenia kostí (Bobrowska– Grzesik et al., 2013). Nie menej nebezpečné sú aj ich dcérske 
produkty 222Rn (226Ra) a  90Y (90Sr). Radón ožaruje bunky v pľúcach vysoko ionizujúcim žiarením 
alfa (Radon and health, 2017). Ytrium po dosiahnutí rádioaktívnej rovnováhy so stronciom 
spôsobuje dlhodobé ožarovanie kostí vysoko energetickými časticami beta (Mátel a kol., 2013). 
Preto je  monitoring 226Ra a 90Sr významný a opodstatnený. 
Metodika 



Chata Lodiar Počúvadlo Jazero - Banská Štiavnica 

84 

 

Príprava sorbentu Mn6 
Príprava kompozitného sorbentu  prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku sa pripraví roztok 
s označením A z 19,7 g KMnO4; 1,2 dm3 HCl (37 %) a 1 250 cm3 vodného skla (Na2SiO3). Roztok  
s označením B sa pripraví zmiešaním 31,7 g MnCl2⋅4H2O v 1 000 cm3 H2O;  200 cm3 HCl (37 %) 
v 1 250 cm3 H2O. Roztoky A a B sa zmiešajú, výsledný roztok sa dekantuje, následne premyje 
s H2O a vysuší pri 60 °C. Merný povrch sorbentu bol stanovený metódou BET na SAV 40 m2⋅g-1 
a tiež sa stanovil obsah mangánu v sorbente  pomocou AAS, a to na 5,75 %. 
 
Metóda stanovenia 226Ra a 90Sr z minerálnych vôd 
Do  minerálnej vody s objemom 1,5 dm3 sa pridali stopovacie rádionuklidy 133Ba (50 mm3) 
s aktivitou 65,3 Bq a  85Sr (100 mm3) s aktivitou 25 Bq. Chromatografická kolóna sa naplnila 
(priemer 2 cm, výška 15,5 cm) s 0,5 g pripraveného sorbentu s označením Mn6 so zrnitosťou  
0,5 mm. Sorbent sa kondicioval s 20 cm3 deionizovanej vody. Následne sa na kolónu naniesla 
vzorka minerálnej vody s prietokovou rýchlosťou 0,5 cm3·min-1. Po pretečení vzorky sa sorbent 
premyl 20 cm3 deionizovanej vody. Stroncium sa eluovalo s 20 cm3 chelatónu III (pH = 11) 
a následne rádium s 2 x 20 cm3 4 mol·dm-3 HNO3. Frakcia stroncia sa najprv zmerala na HPGe 
detektore pri Eγ = 514 keV na stanovenie výťažku separácie a následne sa frakcia zmerala  
po náraste ytria na kvapalinovom scintilačnom spektrometri TriCarb 3100 TR po dvoch mesiacoch 
od separácie. Frakcia rádia sa  odparila do sucha na elektrickej platni pri teplote 200 C. Odparok sa 
rozpustil v 2 cm3 70 % HClO4 a zmes sa odparila opäť do sucha. Získaný odparok sa rozpustil v 10 
cm3 0,5 mol·dm-3 H2SO4. K roztoku sa pridal 50 mm3 Ba2+. Roztok sa  následne nechal koagulovať 
(vznik Ra(Ba)SO4) po dobu 1 hodiny. Zrazenina Ra(Ba)SO4 sa filtrovala  
na membránovom filtri Tuffryn HT-200, Pall Corporation. Filter sa vysušil pod IČ lampou a zmeral 
na HPGe detektore a vyhodnotil pri energii Eγ = 356 keV pre stanovenie výťažku separácie. 
Preparát sa následne zmeral na alfa spektrometri 576A ORTEC. Spektrá sa spracovali  
a vyhodnotili v programe GammaVision (32-bit), EG&G ORTEC.  
 
Výsledky a diskusia 
Na pripravenom kompozitnom sorbente Mn6 sa testovalo vhodné pH prostredie pre maximálnu 
sorpciu 226Ra a 90Sr. pH jednotlivých modelových vzoriek sa upravilo na hodnoty 1,11; 2,07; 3,11; 
4,13; 4,96; 6,21; 6,95; 7,80; 8,96 a 10,14. Hodnoty rádiochemických výťažkov 133Ba v rozsahu pH 
(4 – 7) boli 100 % a v rozsahu pH (3 – 10) neklesli pod 95 %. Až pri pH 1,11 a 2,07 klesli 
rádiochemické výťažky 133Ba na 60 % a 30 %, čo je veľká výhoda pripraveného sorbentu oproti 
komerčne dostupnému sorbentu pre stanovenie rádia MnO2 – PAN, kde je potrebné pH vzoriek 
upravovať na hodnotu 7. Rádiochemické výťažky 85Sr v modelových vzorkách dosahovali 100 % 
hodnoty v rozsahu pH (3 – 10). V kyslom pH hodnota výťažku klesla podobne ako v prípade  
133Ba.  
V ďalšej časti práce sa skúmal výber vhodného elučného činidla pre sekvenčnú elúciu 226Ra a 90Sr. 
Stopovací rádionuklid 133Ba sa eluoval rôznymi činidlami: 2 mol·dm-3 HCl, 4 mol·dm-3 HCl,  
2 mol·dm-3 HNO3, 4 mol·dm-3 HNO3 a 4 mol·dm-3 H2SO4 s prietokovou rýchlosťou 0,5 cm3·min-1. 
Ako najvhodnejšie elučné činidlo sa vybrala 4 mol·dm-3 HNO3 s objemom 20 cm3. Elúcia 85Sr sa 
testovala s 0,1 mol·dm-3 chelatónom III (pH = 5) a neskôr 3 mol·dm-3 NH4OH, ale neúspešne.  
100 % rádiochemické výťažky 85Sr sa dosiahli až pri použití chelatónu III (pH = 11), stroncium sa 
eluovalo bez prítomnosti bária.  
 
Stanovoval sa vplyv objemu vôd na separáciu 226Ra (133Ba). Testovali sa vzorky pitných vôd 
s objemom 0,5; 1; 5 a 10 dm3. Najvyšší výťažok separácie sa dosiahol s objemom vody do 5 dm3 
a to 96 %. Pri pitnej vode s objemom 10 dm3, klesol rádiochemický výťažok 133Ba pod 90 %.  
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Sledoval sa vplyv konkurenčných katiónov Mg2+, Na+ a K+ na separáciu 226Ra (133Ba). K modelovej 
vzorke sa pridal Mg2+  s koncentráciou v rozsahu (5 – 100) g·dm-3. Stanovením rádiochemických 
výťažkov 133Ba (100 % na úrovni testovaných koncentrácií), sa nezistil negatívny vplyv Mg2+. 
V rozsahu koncentrácií (25 – 400) g·dm-3 sa testoval vplyv  Na+ a K+  s výťažkami sorpcie až  
100 %. Do modelových vzoriek sa pridal Ca2+ v rozsahu koncentrácií (1,25 – 20) g·dm-3  
a na sledovanie vplyvu separácie 90Sr (85Sr). 100 % sorpcia 85Sr sa dosiahla pri Ca2+ 
s koncentráciami 1,25 g·dm-3; 2,5 g·dm-3 a 4 g·dm-3, pri koncentrácii 20 g·dm-3  kleslo % sorpcie 
pod 20 %.  
Stanovenie 226Ra a 90Sr s využitím pripraveného kompozitného sorbentu Mn6 sa uskutočnil  
na deviatich vzorkách minerálnych vôd zakúpených v obchodných reťazcoch na území Slovenska. 
Rádiochemické výťažky 133Ba sa pohybovali v rozmedzí (62,6 – 89,9) % a 85Sr v rozsahu  
(56,9 – 72,3) %. Navrhnutou metódou sa stanovila objemová aktivita 226Ra v minerálnych vodách 
na úrovni (0,002 – 0,912) Bq·dm-3. Najvyššiu objemovú aktivitu 226Ra mala prírodná minerálna 
voda Brusnianka, a to (0,912 ± 0,059) Bq·dm-3. Objemové aktivity 226Ra všetkých minerálnych vôd 
sa porovnali s Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007, ktorou 
sa stanovujú limitné hodnoty objemovej aktivity 226Ra pre prírodné minerálne vody hodnotou  
1,9 Bq·dm-3 a pre pitné a pramenité vody  hodnotou 0,6 Bq·dm-3 (Vyhláška MZ SR č. 528/2007 
Z.z.). Pri stanovení 90Sr v minerálnych vodách bola menšia ako MDA (0,0002  Bq·dm-3). Samotná 
príprava kompozitného sorbentu Mn6 so separáciou nuklidov a meraním je možná do štyroch dní.  

 

 

Obr. 1. Výsledky stanovenia 226Ra s rozšírenými neistotami v analyzovaných vodných vzorkách.  
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Obr. 2. Výsledky stanovenia rádiochemických výťažkov 85Sr so štandardnými neistotami 
v analyzovaných minerálnych vodách.  
 
Záver 
Predložený príspevok sa venuje príprave a charakterizácii kompozitného sorbentu s označením 
Mn6 pripraveného na báze mangánových vlákien naviazaných na SiO2 pomocou sól-gél metódy. 
Taktiež sa vypracovala metodika pomocou pripraveného sorbentu  (zrnitosť 0,5 mm) pre separáciu 
226Ra (133Ba) a 90Sr (85Sr) z minerálnych vôd. Na sledovanie rádiochemických výťažkov sa použili 
stopovacie rádionuklidy, ktoré sa merali na HPGe detektore pri Eγ = 356 keV (133Ba) a pri energii 

Eγ = 514 keV (85Sr).V procese optimalizácie sa testoval vplyv pH na separáciu 226Ra a 90Sr, ale aj 
výber vhodného elučného činidla. 226Ra sa zo sorbentu Mn6 eluovalo s 2 x 20 cm3  
4 mol·dm-3 HNO3,  následne spoluzrážalo s BaSO4 a meralo na HPGe detektore pre stanovenie 
výťažkov a následne na alfa spektrometri 576A s ULTRATM AlphaDetector 600 pre meranie 226Ra. 
90Sr sa zo sorbentu eluovalo s 20 cm3  0,05 mol·dm-3 chelatónom III (pH = 11), zmeralo na HPGe 
detektore pre stanovenie výťažkov a následne sa 90Sr stanovilo pomocou 90Y, ktoré sa meralo  
na kvapalinovom scintilačnom spektrometri TriCarb 3100 TR.  
Neodmysliteľnou súčasťou minerálnych vôd tvoria katióny ako Na+, K+, Mg2+ a Ca2+, preto sa 
testoval ich vplyv na separáciu 226Ra a 90Sr. Z výsledkov sa nepotvrdil vplyv Na+, K+, Mg2+  
na sorpciu 133Ba(226Ra). Ca2+ znižoval rádiochemický výťažok 85Sr pri koncentrácii 6,5 g·dm-3. 
Objemové aktivity 90Sr boli menšie ako MDA (0,0002  Bq·dm-3) a aktivity 226Ra sa porovnali  
s Vyhláškou 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007, ktorej limity 
neprekročili.  
Výhodou použitej metódy pre separáciu vybraných rádionuklidov je ľahká príprava sorbentu, 
časová, finančná nenáročnosť a dosiahnutie uspokojivých výsledkov separácie a stanovenia 226Ra 
a 90Sr. 
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Abstrakt  

Impregnovaný biosorbent na báze prechodných kovov na pórovitom nosiči pripravený 
z drevokaznej huby Fomes fomentarius bol testovaný pre stanovenie  výťažku sorpcie a 137Cs   
z vodných matríc životného prostredia. Výťažok sorpcie modifikovaného sorbentu pre 137Cs bol 
(80 ± 9) %. Stanovená aktivita 137Cs bola niekoľko násobne nižšia ako najvyššia prípustná hodnota 
obsahu 137Cs vo vodách vyplývajúca z ukazovateľov kvality vody zo Zbierky zákonov SR 
354/2006 (medzná hodnota pre 137Cs je 11 Bq∙dm-3). V práci sa preukázalo, že pripravený 
biosorbent je vhodný pre zakoncentrovanie 137Cs vo vodných matriciach pochádzajúcich  
zo životného prostredia.  
 
Úvod  

Monitoring rádioaktivity životného prostredia sa vykonáva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a s vyhláškou MZ SR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej 
monitorovacej sieti. Základné rádiologické ukazovatele vo vzorkách pitných vôd podliehajú 
smerným hodnotám na vykonanie opatrení podľa prílohy č. 4 k vyhláške MZ SR č. 528/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodných zdrojov 
[Enviroportál ]. Základné monitorovanie v prvom rade vychádza z existujúcich odberových miest 
siete štátneho monitoringu kvality povrchových vôd spravovanej Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom. Pre účely úpravy monitorovacej siete v zmysle požiadaviek RSV 
a iných predpisov a záväzkov boli zozbierané popisné informácie o miestach odberov  sledovaných 
v rámci: 
• existujúcej siete štátneho monitoringu kvality povrchových vôd spravovanej SHMÚ, 
• monitoringu referenčných podmienok, 
• monitoringu hraničných vôd, 
• monitoringu pre účely výmeny informácií v súlade s Rozhodnutím Rady  77/795/EHS, 
• monitoringu pre účely podávania správ EEA v rámci programu Eionet (bývalý Eurowaternet). 
Sieť základného monitoringu pozostáva z 218 odberových miest, z toho 35 odberových miest bude 
pozorovaných v rámci overenia charakterizácie vodných útvarov, 61 v rámci monitoringu 
referenčných podmienok, 38 bude pozorovaných v rámci monitoringu hraničných vôd, 75 v  rámci  
charakterizácie typov tokov a 9 odberových miest patrí pod rozhodnutie 77/795/EHS – tabuľka 1  
[Výskumný ústav vodného hospodárstva].  
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Tabuľka 1. Počet odberových miest kvality povrchových vôd v sieti základného monitorovania 
[Výskumný ústav vodného hospodárstva]. 
Účel monitorovania\ 
Oblasť povodia 

Dunaj Váh Hron Bodrog, 
Hornád, Poprad 

a Dunajec 

Celkový počet 
odberových 

miest pre daný 
účel 

Overenie charakterizácie  
vodných útvarov 

11 5 5 14 35 

Referenčné miesta 5 23 13 20 61 

Hrani čné vody 17 3 4 14 38 

Typy tokov 10 22 19 24 75 

77/795/EHS 2 2 2 3 9 

Suma 45 55 43 75 218 

 
Materiál a metódy  

Biomasa poskytuje lacný a ľahko dostupný materiál pre výskum a vývoj nových procesov. 
Biomasa húb sa stala veľmi skúmanou v súvislosti s biosorpciou ťažkých kovov a rádionuklidov 
[Wang, 2009]. 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 [Yi, 2013]. Vďaka vlastnostiam a štruktúre 
tohto polymérneho materiálu je jeden z najzaujímavejších a perspektívnych surovín pre rôzne 
aplikácie [Ruiz Planas, 2002]. 
V predchádzajúcich prácach sa modifikoval biosorbent z drevokaznej huby pre separáciu 137Cs. 
Biosorbent vykazoval vysokú selektivitu vybraného rádionuklidu 137Cs a výsledky potvrdili, že je 
sľubnou metódou pre zakoncentrovanie tohto rádionuklidu. Zistilo sa, že biosorbent vykazuje 
vysokú schopnosť absorpcie 137Cs v širokom rozsahu pH a tiež v roztokoch s vysokou iónovou 
silou. Bola stanovená maximálna sorpčná kapacita 50 mg Cs+ na 1 g modifikovaného biosorbentu. 
V projekte sa testoval tiež vplyv konkurenčných iónov Na+,  K+, Ca+ a Mg2+ [Mátel 2016, 
Petercová 2016, Dulanská 2017]. Výhodou navrhnutej metódy je nízka cena vstupných surovín 
a chemikálii. Vo vzorkách  z  vodných tokov z územia Slovenskej republiky sa stanovoval výťažok 
sorpcie pre rádionuklid 137Cs  a analyzoval  sa obsah 137Cs vo vybraných vzorkách povrchových vôd 
z územia Slovenskej republiky. Meranie aktivity sa uskutočnilo pomocou po dobu 60 000 s  
na HPGe gama spektrometri (EG&G ORTEC GEM 20190P).  
 
Výsledky a diskusia 

Výber vhodného procesu modifikácie drevokaznej huby a charakterizácie vlastností biosorbentov 
bol diskutovaný v našich predchádzajúcich publikovaných prácach [Petercová 2016, Mátel 2016, 
Petercová 2016 (1), Dulanská 2017]. Získané výsledky testov biosorbentov potvrdili, že 
modifikovaný sorbent má vysokú kapacitu aj pre vzorky skutočnej vody s prírodným obsahom 
iónov ako K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3-.  Chemická modifikácia drevokaznej huby – Práchnovec 
kopytovitý (odobratý z lesa na západnom Slovensku sa uskutočnila pomocou zmesi síranu 
meďnatého, chloridu železitého a hexakyanoželeznatanu draselného. Pripravený modifikovaný 
biosorbent bol použitý pre analýzu 137Cs v povrchových riečnych tokoch z územia Slovenskej 
republiky poskytnuté Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH). Objemová aktivita 
137Cs v povrchových vodách je zvyčajne tak nízka, že je ho pred meraním treba zakoncentrovať  
z väčších objemov vôd. 20 dm3 vzorky vôd boli pred dodaním zakoncentrované na objem 450 cm-3 
a okyslené na hodnotu pH ~ 1. Koncentráty z VUVH  boli prefiltrované a zbavené zvyšného kalu, 
koncentráty nepodliehali dalšej chemickej úprave. Do vzoriek na stanovenie maximáneho výťažku 
sorpcie bol pridaný  stopovací rádionuklid 137Cs a nosičový roztok o koncentrácii 1 mg∙ml-1 Cs+.  
Na každú separáciu bolo použitých 0,5 g kompozitného biosorbentu z drevokaznej huby. V rámci 
výskumu  z predchádzajúceho projektu sa testovala možnosť elúcie 137Cs z huby, zistilo sa tiež, že 
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na elúciu 137Cs je najvhodnejšia HNO3 s koncentráciou vyššou ako 7 mol·dm-3 [Petercová 2016]. 
Po pretečení vzorky chromatografickou kolónou bolo cézium eluované s 100 cm-3  
8 mol∙dm-3 HNO3.  

137Cs bolo merané pomocou gama spektrometrického merania na HPGe gama 
spektrometri (EG&G ORTEC GEM 20190P). Výsledky výťažku sorpcie cézia sú popísané 
v tabuľke 2. Priemerný výťažok separácii pre 137Cs na 0,5 g modifikovaného biosorbentu 
predstavoval (80 ± 9) %.  

Pri stanovení aktivity 137Cs  bola v siedmych analyzovaných vzorkách stanovená aktivita 137Cs 
nižšia ako  MDA (minimálna detegovatelná aktivita) t.j. < 0,004 Bq∙dm-3. V jednej zo série vzoriek 
povrchovej vody (73657) bola stanovená aktivita 137Cs vyššia ako MDA, konkrétne 0,005 Bq∙dm-3. 
Stanovená aktivita je však niekoľko násobne nižšia ako najvyššia prípustná hodnota obsahu 137Cs 
vo vodách vyplývajúca z ukazovateľov kvality vody zo Zbierky zákonov SR 354/2006 (medzná 
hodnota pre 137Cs je 11 Bq∙dm-3). 
 
Tabuľka 2. Výťazok sorpcie pre rádionuklid  137Cs. 

Označenie vzorky R (%)       
67946 80,65 
67947 80,65 
67950 74,20 
67951 80,65 
67952 74,19 
69347 77,42 
69349 80,65 
69351 83,87 
72348 77,42 
72349 90,32 

 
Graf 1. Výťažok sorpcie pre rádionuklid  137Cs.  
 
Tabuľka 3. Stanovenie hodnoty aktivity cézia vo vybraných vzorkách vôd. 

Označenie vzorky A(137Cs) [Bq∙dm-3] 
72346 <0,004 
72594 <0,004 
72596 <0,004 
73655 <0,004 
73657 0,005 
73658 <0,004 
73659 <0,004 
73661 <0,004 
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Záver  

Zakoncentrovanie cézia z 20 dm3 riečnych tokov sa uskutočnila na kompozitnom modifikovanom 
biosorbente z drevokaznej huby (Fomes fomentarius). 137Cs bolo merané na HPGe detektore, 
aktivita 137Cs bola v siedmych dodaných vzorkách vôd menšia ako MDA (0,004 Bq∙dm-3)  
s výnimkou jednej vzorky (73657), kde bola stanovéná aktivita 137Cs 0,005 Bq·dm-3. Zistilo sa, že 
testovaný sorbent je vhodný na koncentrovanie cézia vo vodách. V práci bol stanovený aj 
priemerný výťažok separácii pre stanovenie  137Cs na 0,5 g modifikovaného biosorbentu 20 dm3 
vodnej matrice (80±9) %. Výhodou navrhnutej metódy je nízka cena vstupných surovín  
a chemikálii. V ďalšom výskume je plánované porovnanie navrhnutej metódy s bežne používanými 
metódami pre zakoncentrovanie 137Cs pomocou vhodných štatistických metód. 
  
Práca bola realizovaná vďaka  Grantu UK/223/2017 - Zakoncentrovanie 137Cs v povrchových  
a podpovrchových vodách pomocou modifikovaného biosorbentu. 
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