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Abstrakt  

Veronika Palušová: Štúdium exhalačnej rýchlosti CO2 a 222Rn z pôdy. [Bakalárska práca]. 

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra 

jadrovej fyziky a biofyziky. Školiteľka: RNDr. Monika Müllerová, PhD. Bratislava, 2015. 39 

strán. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár.  

 

V bakalárskej práci sa zaoberáme možnosťou využitia radónu 222Rn v pôde na určenie 

exhalačnej rýchlosti oxidu uhličitého CO2 z pôdy. V súčasnosti je na meranie exhalácie CO2 

najviac používaná akumulačná metóda. Táto metóda je však do veľkej miery ovplyvnená 

vegetáciou nad pôdou. Samotná produkcia CO2 v pôde silne závisí na meteorologických 

podmienkach a na vlastnostiach pôdy. Prezentovaná metóda na určenie exhalačnej rýchlosti 

CO2 z pôdy pomocou 222Rn nie je vegetáciou ovplyvnená. Meraním hĺbkových profilov 222Rn 

a CO2 v pôde a priamym meraním povrchovej exhalácie 222Rn z pôdy sme stanovili exhalačnú 

rýchlosť CO2. Hodnotu sme porovnali s údajmi o CO2 koncentrácii nameranými akumulačnou 

metódou. 
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Abstract 

Veronika Palušová: Study of CO2 and 222Rn flux from soil. [Bachelor´s thesis]. Comenius 

University in Bratislava. Faculty of mathematics, physics and informatics, Department of 

nuclear physics and biophysics. Supervisor: RNDr. Monika Müllerová, PhD. Bratislava 2015. 

39 pgs. Degree of qualification: Bachelor. 

 

In the Bachelor thesis we deal with the possibility of using radon 222Rn as a tool for 

determining CO2 exhalation rate from the soil. Currently, the accumulation method is the most 

used method for the measurement of CO2 exhalation rate. However, this method is affected 

very much by the above-ground vegetation. The production of CO2 in the soil depends heavily 

on meteorological conditions and the soil properties. Presented method for measuring the CO2 

exhalation rate using 222Rn, as a tool, is not affected by vegetation. By measuring the 222Rn and 

CO2 depth profiles and by direct measurement of 222Rn exhalation from the soil we estimated 

the CO2 exhalation rate. We compared this value with CO2 concentration measured directly by 

the accumulation method. 
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Predhovor 
 

 Životné prostredie je dynamický neustále sa meniaci systém ovplyvňovaný ľudskou 

činnosťou. K ochrane životného prostredia je potrebné skúmanie nepriaznivých vplyvov na 

environment, či už sú spôsobené ľudskou činnosťou alebo majú prírodný pôvod. 

 Radónu je v súčasnosti celosvetovo venovaná veľká pozornosť pri výskume atmosféry. 

Pretože je to inertný plyn, čiže chemicky neaktívny,  je využívaný ako stopovač v prírode. Ako 

rádioaktívny plyn prispieva k radiačnej záťaži obyvateľstva, preto sú jeho objemové aktivity 

cielene monitorované v pôde, v stavebných materiáloch, vo vodách a pobytových priestoroch.  

 Medzi ďalšie rizikové faktory životného prostredia okrem rádioaktivity patrí aj emisia 

skleníkových plynov do atmosféry, ktoré sú príčinou vzniku globálneho otepľovania. Jedným 

z takýchto plynov je oxid uhličitý, ktorý sa do atmosféry dostáva nielen z priemyselných 

závodov alebo dopravy, ale aj z pôdy. 

Cieľom mojej práce bolo získať reprezentatívne údaje o exhalácií CO2 z pôdy štúdiom 

hĺbkových profilov 222Rn a CO2 a ich využitie k stanoveniu exhalačnej rýchlosti CO2 z pôdy.  
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Úvod 

 

Štúdium globálneho uhlíkového cyklu je podstatné z hľadiska porozumenia 

klimatických zmien planéty a globálneho otepľovania. Vplyvom ľudskej činnosti sa kolobeh 

uhlíka v prírode nenachádza v stave rovnováhy. Tento antropogénny faktor pozostáva najmä 

z emisií CO2 do atmosféry spaľovaním fosílnych palív a z uvoľňovania CO2 do ovzdušia z pôdy 

pri úbytku lesov alebo pri premene pôdy na poľnohospodársku pôdu. Štúdiom atmosférického 

CO2 a jeho emisiami sa v súčasnosti zaoberá veľa prác. Menej skúmaným rezervoárom uhlíka 

je pôda. Jeho štúdium je dôležité z hľadiska poznania uhlíkovej bilancie medzi atmosférou 

a biosférou. Súčasné modely predpovede vplyvu emisií organického uhlíka z pôdy na globálny 

uhlíkový cyklus a na klimatické zmeny sú nejasné z dôvodu malých znalostí o výmene uhlíka 

v terestriálnych ekosystémoch.  

V práci sa zaoberáme metódou skúmania exhalácie CO2 z pôdy do atmosféry využitím 

pôdneho radónu 222Rn. 

Prvá kapitola je venovaná základným informáciám o radóne a oxide uhličitom a ich 

zdrojoch v pôde. Je tu takisto opísaná teória ich exhalácie z pôdy. Radón sa ukazuje ako vhodný 

stopovač na určenie exhalácie CO2 z pôdy z hľadiska ich rovnakých vlastností transportu 

v pôdnom vzduchu, a to difúziou. Takisto je tu rozobratý uhlíkový cyklus a opísané jednotlivé 

rezervoáre uhlíka v prírode. Osobitná podkapitola je venovaná pôde ako uhlíkovému 

rezervoáru. 

V druhej kapitole je opísaná súčasná problematika merania exhalácie oboch plynov 

z pôdy do atmosféry. V kapitole je prehľad spôsobov týchto meraní vo svete a na FMFI UK. Je 

tu opísaná najviac používaná metóda merania exhalácie CO2, a to akumulačná metóda, spolu 

s jej nevýhodami.  

Merania hĺbkových profilov, vykonané na výpočet exhalačnej rýchlosti CO2 z pôdy, 

boli vykonané v období od 17.2. do 7.5.2015. Metódy merania a výsledky sú rozobraté 

v poslednej kapitole práce. 
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1. Teória exhalácie radónu a CO2 z pôdy 

 

1.1 Exhalácia radónu z pôdy 
 

  1.1.1 Radón 
 

Radón je bezfarebný inertný plyn. Pôvod radónu je terestriálny a vzniká rádioaktívnou 

premenou rádia. Ako vzácny plyn chemicky nereaguje s inými zložkami atmosféry. Radón je 

rozpustný vo vode a neviaže sa na aerosóly. Jeho dobou polpremeny je porovnateľný s dobou 

života niektorých krátko žijúcich znečisťovadiel v atmosfére, ako napríklad oxidy dusíka NOx, 

oxid siričitý SO2, oxid uhoľnatý CO alebo ozón O3. Táto časová škála je tiež porovnateľná 

s množstvom aspektov dynamiky v atmosfére, preto je radón užitočným stopovačom v prírode 

[1]. 

 Po vzniku pri rádioaktívnej premene v zemskej kôre voľne difunduje do pôdneho 

vzduchu a následne do atmosféry [2]. V prírode sa vyskytujú tri izotopy tohto plynu a to aktinón 
219Rn , torón 220Rn a radón 222Rn [3]. 222Rn vzniká v premenovom rade 238U (obr. 1) a má dobu 

polpremeny 3,82 dňa, 220Rn torón je v premenovom rade 232Th (obr. 2) s dobou polpremeny 

55,6 sekúnd a 219Rn aktinón je v rade 235U s dobou polpremeny 4 sekundy [2].  

Tabuľka 1: Základné vlastnosti radónu  

Rok objavu 1898 

Objaviteľ F. E. Dorn 

Zaradenie Vzácny plyn 

Atómové číslo 86 

Atómová hmotnosť 222 

Teplota topenia [°C] -71 

Teplota varu [°C] -62 

Hustota [kg/m3] 9,73 

Kritický tlak [MPa] 6,28 

Kritická teplota [°C] 104 
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Základné charakteristiky 222Rn sú zhrnuté v tab. 1. 

Inhalácia produktov premeny radónu a torónu tvorí polovicu radiačnej záťaže 

obyvateľstva [1, 3].  

 

 
Obrázok 1: Premenový rad 232Th [4] 

 
Obrázok 2: Premenový rad 238U [4] 

 

 

1.1.2 Zdroje radónu v pôde 
 

Množstvo radónu, torónu a aktinónu v atmosfére závisí primárne na koncentrácií uránu 

a tória v pôde a v horninách [2]. Urán sa nachádza vo všetkých typoch pôdy a hornín, pričom 

priemerná koncentrácia uránu v pôde je nižšia ako v horninách [5]. Najpriamejšou cestou 

k produkcií radónu, torónu a aktinónu je koncentrácia ich materských izotopov: 226Ra (T1/2= 

1,620 rokov) pre radón, 224Ra (T1/2= 3,64 dní) pre torón a 223Ra (T1/2= 11.7 dní) pre aktinón. 

Tieto izotopy rozložené v pôde a v horninách zemskej kôry uvoľňujú inertný plyn do kapilár 

a pórov pôdy [2]. Najnižšia je koncentrácia aktinónu 219Rn, kvôli jeho nízkemu zastúpeniu 

v prírodnom uráne a krátkej dobe polpremeny [3].   
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Produktmi rádioaktívnej premeny izotopov radónu sú krátko žijúce izotopy polónia, 

olova a bizmutu. Sú medzi nimi β aj α žiariče [6].   

 Z pôdy sa radón postupne uvoľňuje do atmosféry, pričom jeho exhalácia je približne 

rovnomerná [7]. V atmosfére je ďalej distribuovaný rôznymi meteorologickými procesmi.  

 

1.1.3 Exhalácia 222Rn 
 

222Rn vzniká v pôde premenou 226Ra a uvoľňuje sa z pôdnych zŕn obsahujúcich tento 

prvok do okolitých pórov a trhlín. Tento proces nazývame emanácia. Emanačný koeficient 

udáva počet atómov, ktoré sa dostanú do pórov k celkovému počtu atómov radónu, ktoré 

vzniknú rádioaktívnou premenou 226Ra za jednotku času na jednotku objemu. Emanačný 

koeficient závisí od typu pôdy [3]. Procesy zapojené do transportu radónu z pôdy k povrchu 

súvisia s veľkosťou a konfiguráciou priestorov okupovaných pôdnym vzduchom. Priestory sa 

môžu líšiť od molekulárnych škár po rozsiahle podzemné dutiny [2].  

Transport 222Rn v pôdnom vzduchu nastáva hlavne difúziou molekúl. Tok týchto častíc 

je úmerný koncentračnému gradientu podľa prvého Fickovho zákona: 

 

 j = - ε Def ∇c, (1) 

   

kde j je hustota toku, Def je efektívny difúzny koeficient a ε je porozita pôdy.  

Zmenu koncentrácie plynu počas difúzie vyjadruje druhý Fickov zákon: 

     

 !"
!#
=  Def∇c 2. (2) 

 

Pri 222Rn je potrebné brať do úvahy aj rýchlosť jeho objemovej produkcie a úbytok jeho 

koncentrácie v dôsledku jeho rádioaktívnej premeny. Koncentrácia radónu v pôdnom vzduchu, 

za predpokladu, že Def sa so smerom nemení a koncentrácia 222Rn v smere osí x a y je 

homogénna, sa s hĺbkou z a časom t mení nasledovne: 

 

 𝑑𝐶()
𝑑𝑡 = 𝐷,-

𝑑.𝐶()
𝑑𝑧. +

𝐾,𝜆(3𝐶(3
𝜀 − 𝜆()𝐶(),, 

(3) 
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kde CRn je koncentrácia 222Rn, CRa koncentrácia 226Ra, λRa konštanta premeny 226Ra, λRn 

konštanta premeny 222Rn a Ke je emanačný koeficient 222Rn [8].   

Rovnica (3) pre stacionárny stav 789:
7#

= 0 vedie k objemovej aktivite 222Rn v pôdnom vzduchu 

v hĺbke z pod povrchom: 

 𝐴() 𝑧 = =>  ?@,9A
B

1 − 𝑒E
F
G , (4) 

 

kde Av,Ra je objemová aktivita 226Ra v pôde a L=
H>I
J9:

  je difúzna dĺžka 222Rn v pôde. Pre hĺbku 

z >> L dosahuje objemová aktivita saturovanú hodnotu: 

 𝐴K,() =
𝐾,  𝐴L,(3

𝜀 . (5) 

 

Pre hĺbku z=0 dostávame vzťah pre povrchovú exhaláciu 222Rn nasledovne: 

 

 𝐸K,() = −𝜆()  𝜀  𝐴K,()  𝐿. (6) 

 

Atómy radónu sa po uvoľnení do atmosféry ďalej premieňajú na izotopy polónia, olova 

a bizmutu. Tieto prvky môžu krátko existovať ako ióny alebo voľné atómy, pokým nevytvoria 

molekuly alebo sa nenaviažu na aerosóly v ovzduší [2,3].  

 

1.2 Exhalácia CO2 z pôdy 
 

1.2.1 CO2 
 

Oxid uhličitý CO2 je plyn bez farby a zápachu a je bežnou súčasťou atmosféry. Patrí 

medzi skleníkové plyny a prispieva ku globálnemu otepľovaniu Zeme. Podľa Slovenskej 

agentúry životného prostredia dosahovala v roku 2004 globálna ročná emisia CO2 

z antropogénnej činnosti až 28 miliárd ton a najvýznamnejším zdrojom CO2 na Slovensku je 

spaľovanie fosílnych palív.  

Oxid uhličitý sa nachádza vo väčšom množstve v pôdnom vzduchu v porovnaní 

s atmosférou. Koncentrácie CO2 v pôde závisia od jej vlhkosti a teploty a od meteorologických 

podmienok. Oxid uhličitý sa z pôdy uvoľňuje a tento proces je nazývaný pôdna respirácia. 

Základné charakteristiky CO2 sú uvedené v tab. 2. 
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Tabuľka 2: Základné vlastnosti CO2  

Hustota plynu pri teplote 15°C [kg/m3] 1,8714 

Molárna hmotnosť [g/mol] 44,01 

Teplota topenia [°C] -57 

Teplota varu [°C] -78,45 

Kritická teplota [°C] 31 

Kritický tlak [MPa] 7,39 

 

1.2.2 Uhlíkový cyklus 
 

Uhlík vo forme CO2 je vymieňaný procesmi v prírode. Tieto prírodné procesy zahŕňajú 

fotosyntézu, respiráciu a rozpúšťanie. Príjmy a straty sú cyklické procesy nazývané uhlíkový 

cyklus. Je to prírodný biochemický proces, pričom je uhlík vo forme CO2 prenášaný z atmosféry 

na pevninu a oceány, kde sa zdržiava v iných formách pred jeho spätným návratom do 

atmosféry ako CO2. Uhlíkový cyklus sa dá predstaviť ako súbor tokov medzi hlavnými 

rezervoármi alebo zásobníkmi uhlíka. Rezervoáre sa líšia vo veľkosti a v priemernom čase 

zotrvania atómu uhlíka v nich [9]. Základné uhlíkové rezervoáre sú atmosféra, oceány, biosféra 

a litosféra.  

Veľké množstvo informácií o globálnom uhlíkovom cykle je získavaných z uhlíkových 

izotopov. Záujmom štúdie uhlíkového cyklu sú tri izotopy uhlíka a to 12C, 13C a 14C, pričom len 
12C a 13C sú stabilné. 14C, všeobecne nazývaný rádiouhlík, je rádioaktívny s dobou polpremeny 

5730,4 rokov. Relatívne zastúpenia 12C a 13C v prírode sú priemerne 98,9% a 1,1%, kým 14C je 

prítomný len stopovo. Zdrojom 14C je horná atmosféra, kde vzniká reakciou neutrónov z 

kozmického žiarenia s jadrom 14N:  

 

 𝑛 + 𝑁 → 𝐶 + 𝑝TTU
TV

W
TV

X
T  (7) 

 

Doba polpremeny rádiouhlíka je dostatočne dlhá na to, aby vstúpil do uhlíkových rezervoárov, 

ktoré priamo alebo nepriamo reagujú s atmosférou. Po jeho oxidácií do 14CO2 je premiešaný 

v atmosfére a vstupuje do globálneho uhlíkového cyklu cez procesy, ktoré zahŕňajú CO2 [10].  

Koncentrácia rádiouhlíka v atmosférickom CO2 v prízemnej vrstve atmosféry je ovplyvnená 

ľudskými aktivitami. Jadrové skúšky v atmosfére a prevádzka jadrových zariadení spôsobujú 



 15 

nárast jeho koncentrácie a spaľovanie fosílnych palív s nulovým obsahom 14CO2 spôsobuje 

naopak pokles koncentrácie 14C v atmosférickom CO2 [7]. 

 Atmosférický uhlík je prítomný hlavne vo forme CO2. Iné uhlíkové zlúčeniny, 

zahŕňajúce CH4 a CO, tvoria menej než 1% celkového množstva uhlíka v atmosfére [10]. 

Uhlíkový cyklus nie je v stave rovnováhy. Dôsledkom spaľovania fosílnych palív 

a odlesňovania sa do atmosféry dostáva antropogénny faktor. Pretože CO2 je dôležitým 

skleníkovým plynom, ktorý absorbuje infračervené žiarenie emitované zemským povrchom, 

nárast jeho koncentrácie je schopný spôsobiť  dodatočné globálne otepľovanie [9]. Priame 

a presné monitorovanie atmosférického CO2 je vykonávané od roku 1957 na južnom póle a od 

1958 v Mauna Loa na Havaji [10]. 

Oceánsky rezervoár hrá kľúčovú rolu v globálnom uhlíkovom cykle. Z troch aktívnych 

rezervoárov (atmosféra, biosféra a oceán) je najväčší [10]. Uhlíková výmena oceánskeho uhlíka 

s atmosférou prebieha v časovej škále niekoľko stoviek rokov. Príjem antropogénneho CO2 

oceánom je primárne riadený oceánskou cirkuláciou [11]. 

 Zemská biosféra tvorí uhlíkový rezervoár s veľmi komplexnou dynamikou. Môže byť 

rozdelená na dva hlavné sub-rezervoáre a to na biotu, zahrňujúcu živú vegetáciu a na pôdy, 

pozostávajúce z dekompozície rastlinnej hmoty a takisto odpadu [10]. 

Uhlík uložený v pôde je pozostatkom primárnej produkcie prebiehajúcej tisícky rokov. 

Množstvo uhlíka uloženého v pôdach v podobe organickej hmoty je neisté. CO2 sa hromadí 

v póroch pôdy a difunduje do atmosféry [9]. 

 Litosféra je najväčšia zo štyroch uhlíkových rezervoárov. Zemská kôra obsahuje 

organický a anorganický uhlík. Viac ako polovica celkového množstva uhlíka je 

v kontinentálnych sedimentárnych horninách a v morských sedimentoch. Zvyšok je vo 

vyvretých a metamorfovaných horninách [10]. Počas dlhých časových periód sú uhličitany 

a silikáty v morských sedimentoch subdukované v zemskej kôre a metamorfované. V tomto 

procese vznikajú minerály a CO2 sa uvoľňuje a vracia do atmosféry cez sopky a fumarole [9].  

 Na obrázku 3 je znázornený uhlíkový cyklus spolu s odhadom množstva uhlíka 

v jednotlivých rezervoároch a jeho tok medzi nimi.  
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Obrázok 3: Uhlíkový cyklus [12] 

 

CO2 je najvýznamnejším skleníkovým plynom emitovaným ľudskou činnosťou. Je 

prirodzenou súčasťou atmosféry a súčasťou zemského uhlíkového cyklu. Ľudská činnosť mení 

uhlíkový cyklus zvyšovaním jeho koncentrácie v atmosfére a ovplyvňovaním  schopnosti 

prirodzených uhlíkových rezervoárov, ako napríklad lesy, túto koncentráciu znižovať.  

Terestriálne ekosystémy sú kritickým členom globálneho uhlíkového cyklu, ktoré vyžadujú 

lepšie porozumenie a štúdium dynamiky uhlíkovej bilancie v nich na interpretáciu 

pozorovaných variácií vo výmene uhlíka medzi atmosférou a biosférou a na ohodnotenie 

postupov na znižovanie antropogénnej emisie CO2 do atmosféry [13]. 
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1.2.3 Pôda ako uhlíkový rezervoár 
 

Pedosféra je niekoľko metrov hlboká vrstva, ktorá sa nachádza na rozhraní medzi 

litosférou a atmosférou. Zahŕňa všetku biologickú aktivitu v terestriálnych ekosystémoch 

a interaguje s atmosférou, litosférou, biosférou a hydrosférou [14]. Procesy interakcie 

s atmosférou vedú k výmene energie a plynov medzi pôdou a atmosférou. Mechanizmy 

interakcie medzi litosférou a pedosférou zahŕňajú prepúšťanie živín a tvorbu novej pôdy 

zvetrávaním [14]. Na interakcii pedosféry s biosférou sa podieľa pôdna fauna a flóra.   

Množstvo uhlíka uloženého v pôde je 2,5 až 3 krát väčšie ako jeho množstvo 

v rastlinstve. Organický uhlík a dusík v pôde sú dôležitými zložkami pôdy a dôležitými 

ekologickými faktormi v globálnom biochemickom kolobehu [15].   

Organický uhlík v pôde vymieňaný s atmosférou tvorí približne dve tretiny uhlíka 

uloženého v terestriálnych ekosystémoch [15]. Pôda je rezervoárom, ktorý absorbuje uhlík 

emitovaný ľudskou činnosťou a stáva sa tak nie len zdrojom uhlíka ale aj jeho zásobníkom. 

Rovnovážny stav v zásobe uhlíka je výsledkom rovnováhy medzi príjmami a stratami v jeho 

úložisku. V procese vytvárania rovnováhy sa pôda stáva buď zdrojom uhlíka alebo jeho 

zásobníkom podľa pomeru medzi jeho príjmami a stratami [16]. Zvýšenie emisií organického 

uhlíka z pôdy do atmosféry spôsobuje zosilnenie globálneho otepľovania. Terestriálne 

ekosystémy získavajú uhlík fotosyntézou a strácajú ho primárne vo forme CO2 respiráciou 

autotrofných a heterotrofných organizmov  [17]. 

Neistoty v chápaní globálneho uhlíkového cyklu sú hlavne o priestorovom rozložení 

a dynamike organického uhlíka [15].  

Kvantifikovanie a odhad spätných väzieb v uhlíkovom cykle je náročné kvôli 

obmedzenému porozumeniu procesov transformácie a recyklácie uhlíka medzi ekosystémami- 

hlavne v pôde a v jeho výmene s atmosférou.    

Skoro všetky modely ukazujú nárast terestriálneho CO2 v skorom štádiu v 

priemyselnom raste v 19. a 20. storočí, ale jeho značný pokles ako sa planéta otepľuje. 

V niektorých modeloch je však terestriálny uhlík podstatným zdrojom atmosférického CO2 

a teda silne zosilňuje globálne klimatické zmeny.  
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Obrázok 4: Globálny nárast terestriálneho uhlíka simulovaný jedenástimi modelmi 

uhlíkového cyklu a klímy [17] 

 

Ako je znázornené na obr. 4, rozdiel vo výsledkoch rôznych modelov demonštruje evidentné 

nejasnosti v našej schopnosti stanoviť a porozumieť spätné väzby v kolobehu terestriálneho 

uhlíka [17]. 

 

1.2.4 Exhalácia CO2 
 

CO2 v pôde je produktom dekompozície organickej hmoty a koreňovej respirácie. 

Výdatnosť zdroja pôdneho CO2 𝑄8Z[exponenciálne klesá s hĺbkou kvôli poklesu hustoty 

koreňového systému a organického materiálu v pôde. Pôdna respirácia závisí na produkcii CO2 

v pôde a na transporte plynu.  

Koncentrácia CO2 𝐶8Z[ v pôdnom vzduchu sa s hĺbkou z a časom mení nasledovne: 

 

 𝑑𝐶8Z[
𝑑𝑡 = 𝐷,-,8Z[

𝑑.𝐶8Z[
𝑑𝑧. + 𝑄8Z[, 

(8) 
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Pre stacionárny stav, kedy 𝐶8Z[ 𝑧 = 0 = 𝐶3#\ a 
78]^[(`ab)

7#
= 0 vedie rovnica (8) k vzťahu 

pre koncentráciu CO2: 

 
𝐶8Z[ 𝑧 = 𝐶X,8Z[ 1 − 𝑒

E F
F]^[ + 𝐶3#\ , 

 

(9) 

   

kde 𝑧8Z[ je difúzna dĺžka CO2,  𝐶3#\  je koncentrácia CO2 na povrchu pôdy, 𝑐X,8Z[ vyjadruje 

rozdiel medzi koncentráciou CO2 v hĺbke z>>𝑧8Z[a koncentráciou CO2 v atmosfére a 𝑄X,8Z[  je 

výdatnosť zdroja pôdneho CO2 v hĺbke z=0, pričom platí: 

 
𝑐X,8Z[ =

𝑧8Z[
. 𝑄X,8Z[  
𝐷,-,8Z[

. 
 

(10) 

 

Rýchlosť exhalácie CO2 𝑗X,8Z[ z povrchu pôdy je daná nasledovne: 

 

 
𝑗X,8Z[ = −

𝜀𝐷,-,8Z[𝑐X,8Z[
𝑧8Z[

, 
(11) 

   

A pre pomer exhalačných rýchlostí CO2 a 222Rn z pôdy potom dostávame: 

 

 𝑗X,8Z[
𝐸K,()

=
𝐷,-,8Z[
𝐷,-,()

𝑐X,8Z[
𝐴K,()

𝐿
𝑧8Z[

. 
(12) 

 

Pomer difúznych koeficientov je konštantný pri danej teplote a pomer exhalačných rýchlostí 

nezávisí od parametrov pôdy [8]. 
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2. Súčasný prehľad problematiky 

 
2.1 Meranie exhalačnej rýchlosti radónu 222Rn 
 

2.1.1 Meranie exhalačnej rýchlosti radónu 222Rn vo svete 
 

Exhalácia radónu z pôdy je jedným z najdôležitejších faktorov ohodnotenia úrovne 

environmentálnej záťaže prostredia od radónu. Radón a produkty jeho rádioaktívnej premeny 

môžu byť detekované aktívnymi alebo pasívnymi metódami [18].  

V roku 2004 bol v Číne vykonaný jednoduchý spôsob odhadu exhalácie radónu z pôdy. 

Ako bolo uvedené v kapitole 1.1.3, pre ideálny jednorozmerný rovnovážny stav platí pre 

transport a rozloženie radónu v pôde rovnica (3). Potom pre stacionárny tvar platí: 

 

 
0 = 𝐷,-

𝑑.𝐶()
𝑑𝑧. +

𝐴
𝜀 − 𝜆()𝐶(),,  

(13) 

kde konštanta A je definovaná ako: 

 

 A   =    𝜆()ρK,  𝐶(3, (14) 

 

pričom CRa je aktivita 226Ra v pôde a ρ je hustota vzorky pôdy.  

Pri okrajových podmienkach, kedy koncentrácia 𝐶()   𝑧 = 0 = 𝐶0 a 𝐶()  (𝑧 → ∞) je 

nekonečná, platí: 

 
𝐶() =

?
BJ9:

+ (𝐶X −
?

BJ9:
)𝑒

E
j9:k>I

k>I
`
. 

 

 

(15) 

Tok radónu je na povrchu medzi pôdou a atmosférou súvislý a tak môžeme pre exhaláciu 

písať: 

 E = ε𝐷,-
789:
7` `aX

. (16) 

 

Kombináciou posledných dvoch rovníc a zanedbaním C0 dostávame: 

 

 E = 𝜆()𝐷,- ρ Ke 𝐶(3. (17) 
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Efektívny difúzny koeficient je experimentálne stanovený takto: 

 

 𝐷,- = 𝑝𝐷X𝑒EU\lEU\
mno, (18) 

 

kde p je pórovitosť pôdy: 

 𝑝 = (93,947 − 32,995𝜌)/100, (19) 

 

D0  je difúzny koeficient vo vzduchu a je konštantný a m je objemový zlomok nasýtenia 

vodnou parou, ktorý môžeme určiť pomocou obsahu vody v pôde w nasledovne: 

 

 𝑚 = 𝑤𝜌/1000𝑝. (20) 

 

Ak poznáme všetky parametre 𝐶(3, w, 𝜌 a Ke, môžeme urobiť odhad exhalácie radónu z pôdy 

[19]. Celonárodné výskumy vlastností pôdy prebiehajú v Číne od osemdesiatych rokov 

dvadsiateho storočia.  

 

V nasledovnom meraní, ktoré bolo použité v Brazílii, bol radón a jeho dcérske prvky 

detekované pasívnou metódou pomocou SSNTD (Solid State Nuclear Tracks Detectors) 

detektora. SSNTD detektory fungujú na princípe interakcie ťažkých nabitých častíc s 

detektorom, pričom zanechávajú po sebe stopu v rozsahu 50⋅10-10 až 100⋅10-10 m. Po 

chemickom leptaní sú stopy pozorovateľné pod optickým mikroskopom. 

Na meranie radónu musia byť použité difúzne komory, ktoré umožňujú prepustiť iba 

radón, aby detektor zaznamenal len alfa častice generované v difúznej komore. Aktivity 

rádionuklidov sú stanovené použitím kalibračného faktoru, ktorý spája hustotu stôp s 

aktivitami. 

Stanovenie radónu a jeho dcérskych produktov je uskutočnené metódou uzavretej 

nádoby a použitím SSNTD detektora (obr. 5). Každá vzorka je umiestnená do valcovej nádoby 

oproti CR-39 detektoru, ktorý zaznamenáva stopy v difúznej komore. Použitý model komory 

v brazílskom meraní je NRPB/SSI [20]. Nádoba bola uzatvorená na dobu troch mesiacov. Po 

uplynutí tejto doby boli detektory leptané po dobu 5 a pol hodiny použitím 30% roztoku KOH 

pri teplote 80°C a následne pozorované pod optickým mikroskopom.  
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Obrázok 5: Metóda uzavretej nádoby [20] 

 

Koncentrácia radónu CRn [Bq.m-3] je stanovená nasledujúcou rovnicou: 

 𝐶() =
𝐷
𝐹  𝑡, 

(21) 

 

kde D je hustota stôp [stopa.cm-3], t je doba exponovania detektora v hodinách a F je kalibračný 

faktor.  

Povrchová exhalácia radónu v Bq.m-2.h-1 je vypočítaná:  

 

 
𝐸 =

𝐶  𝑉  𝜆

𝐴(𝑇 + 1𝜆 𝑒EJ} − 1 )
, 

(22) 

 

kde C je integrálna radónová expozícia meraná detektormi CR-39 SSNTD v Bq.m-3.h, V je 

objem nádoby, λ je konštanta premeny radónu v h-1, T je doba expozície v hodinách a A je 

plocha pokrytá nádobou v m2 [18]. 
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Aktívnou metódou často používanou na meranie exhalácie radónu z pôdy vo svete je 

meranie pomocou prenosného zariadenia AlphaGUARD (obr. 6). AlphaGUARD je vhodný na 

kontinuálne monitorovanie exhalovaného radónu do akumulačnej nádoby.  

 

 
Obrázok 6: Meranie exhalácie radónu pomocou AlphaGUARD s exhalačnou nádobou 

[21]. 

 

Vzduch cirkuluje v uzavretom obvode a koncentrácia radónu v exhalačnej nádobe je 

zaznamenaná v 10-minútovom alebo hodinovom intervale. 

Jedným zo spôsobov určenia exhalačnej rýchlosti radónu Ex je potom vzťah: 

 𝐸𝑥 = 𝐵
𝑉
𝐹, 

(23) 

 

 

kde V je objem exhalačnej nádoby, F je povrch pokrytý exhalačnou nádobou a B je smernica 

priamky grafu stúpajúcej koncentrácie radónu [21].  

 

2.1.2 Meranie exhalačnej rýchlosti radónu 222Rn na FMFI UK 
 

Na určenie exhalačnej rýchlosti 222Rn z pôdy bola použitá akumulačná metóda. 

Akumulačná nádoba tvaru valca bola zasunutá do zeme do hĺbky asi 5 cm.  
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Obrázok 7: Schéma zapojenia merania exhalácie 222Rn. 1- akumulačná nádoba, 2,3- nádoby 

na zachytenie vodnej pary, 4- pumpa, 5- prietokomer, 6- filter, 7- monitor radónu [8] 

Vzduch v akumulačnej nádobe bol kontinuálne cirkulovaný pumpou v uzavretom obvode 

a aktivita radónu 222Rn bola kontinuálne meraná monitorom Alpha Guard PQ 2000/MC 50 (obr. 

7).  

Pre zmenu koncentrácie radónu 222Rn v systéme platí: 

 

 𝑑𝑐
𝑑𝑡 =

𝑗𝑆
𝑉 − 𝜆()𝑐 − 𝜆�𝑐, 

(24) 

 

 

kde j je povrchová exhalačná rýchlosť radónu 222Rn, S je povrch pokrytý akumulačnou 

nádobou, V je objem akumulačnej nádoby a 𝜆� je konštanta spojená so spätnou difúziou radónu 
222Rn do pôdy a s únikom atómov radónu 222Rn z meracej aparatúry.  

Pre okrajové podmienky c(t=0)=0 dostávame pre objemovú aktivitu radónu v Bq.m-3 

akumulovanú v nádobe za čas t: 

 𝐴L,() =
𝑗𝑆
𝑉𝜆∗ 1 − 𝑒EJ∗# , (25) 

 

kde 𝜆∗=𝜆() + 𝜆� [s-1]. 

Pre 𝑡 ≪ T
J∗

  potom pre aktivitu platí: 

 𝐴L,() =
𝑗𝑆
𝑉 𝑡. 

(26) 

 

Saturovaná hodnota tejto aktivity je dosiahnutá za čas 𝑡 ≫ 𝜆∗ a je daná ako: 

 𝐴L�,() =
𝑗𝑆
𝑉𝜆∗. 

(27) 

 

1
2 3

6
7

...
50m

5

4
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A ak h je výška akumulačnej nádoby: 

 𝐴L�,() =
𝑗
ℎ𝜆∗. 

(28) 

 

Exhalačnú rýchlosť radónu 222Rn potom dostávame z lineárneho nárastu aktivity radónu 

v akumulačnej nádobe a z jej výšky. 

 

2.2 Meranie pôdnych profilov CO2 a exhalačnej rýchlosti CO2 

 
2.2.1 Meranie pôdnych profilov CO2 a exhalačnej rýchlosti CO2 vo svete 
 

Produkcia CO2 v pôde silne závisí na meteorologických podmienkach a vlastnostiach 

pôdy ako jej vlhkosť alebo teplota. V súčasnosti je najviac používaná metóda merania exhalácie 

CO2 využívajúca akumulačné nádoby, tzv. akumulačná metóda.   

Metóda založená na akumulačnej nádobe na určenie toku CO2 z pôdy môže mať dva 

systémy a to systém uzavretej komory a systém otvorenej komory. Pri uzatvorenom systéme 

(obr. 8) je vzduch cirkulovaný z komory do analyzátora plynu a potom navrátený späť do 

komory. Tok CO2 je stanovený z rýchlosti stúpania koncentrácie CO2 vo vnútri komory za 

krátky časový úsek. Otvorený systém využíva pumpovanie alebo ťahanie vzduchu z okolitého 

ovzdušia do alebo z komory a exhalácia je počítaná využitím toku vzduchu a rozdielu 

koncentrácie CO2 medzi vstupujúcim vzduchom a vzduchom opúšťajúcim komoru po 

dosiahnutí rovnovážneho stavu vzduchu v komore.  

Najčastejšie používaná je metóda uzavretej komory a využíva sa najmä pri výskume uhlíkového 

cyklu.  

 

 
Obrázok 8: Schéma metódy uzavretej komory [22] 
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Tok CO2 Fc je stanovený rovnicou: 

 
𝐹8 =

𝑃𝑉
𝑅𝑇𝑆

𝑑𝐶"
𝑑𝑡 , 

(29) 

 

 

kde V je objem komory, P je tlak vzduchu, S je povrch pokrytej pôdy, T je teplota vzduchu, 

Cc je koncentrácia CO2 a R je plynová konštanta.  

Nevýhodou merania touto metódou je dôležitosť rozmiestnenia komôr a senzorov, aby 

nemali efekt na podmienky, ktoré ovplyvňujú produkciu CO2 [22]. 

 

Ďalšou rozšírenou metódou merania toku CO2, študovania transportu CO2 v pôde 

a merania jeho koncentrácií je metóda koncentračných gradientov CO2. CO2 produkovaný 

v pôde je transportovaný medzi pôdnymi vrstvami a medzi pôdou a atmosférou hlavne difúziou 

a jeho tok môže byť určený z gradientov koncentrácie v pôdnych vrstvách a medzi pôdou 

a atmosférou. 

Jednou z týchto metód je metóda založená na cirkulácií vzduchu v uzavretom obvode 

pozostávajúceho z CO2 analyzátora Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP343, 

pumpy, nepriepustnej trubice a polopriepustnej trubice, ktorá umožňuje výmenu medzi 

systémom a meraným materiálom (obr. 9). Polopriepustná trubica je vložená do meraného 

prostredia a plyn v jej vnútri je cirkulovaný pumpou. Koncentrácie plynov v obvode dosiahnu 

stav rovnováhy s vonkajškom. Snímanie CO2 v trubici je funkciou času.  

 

 
Obrázok 9: Schéma zapojenia [13] 
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Okrem koncentrácie CO2 je potrebné vedieť teplotu pôdy a obsah vody v pôde na 

výpočet priepustnosti pôdy, ktorá hrá dôležitú rolu v stanovení toku plynu metódou gradientov 

[23]. 

 

2.2.2 Meranie pôdnych profilov CO2 a exhalačnej rýchlosti CO2 na FMFI UK 
 

Na meranie hĺbkových profilov CO2 v pôdnom vzduchu bola použitá metóda absorpcie 

CO2 v roztoku NaOH. 

 
Obrázok 10: Zapojenie aparatúry na meranie hĺbkových profilov CO2.  1- pôda, 2,3- 

nádoby na zachytenie vodnej pary, 4- filter, 5- scintilačná komôrka, 6,7- bublačky 

s NaOH roztokom, 8- plynomer, 9- prietokometer, 10- pumpa [8] 

Do zeme bola zasunutá oceľová tyč k odoberaniu vzorky pôdneho vzduchu, ktorý prechádza 

cez dve bublačky s 0,5 M roztokom NaOH. Zároveň bola meraná objemová aktivita radónu 

v pôdnom vzduchu pomocou scintilačnej komôrky Lucasovho typu (obr. 10).  

Absorpcia CO2 v roztoku NaOH je popísaná nasledovne: 

 

 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑂. → 𝑁𝑎.𝐶𝑂� + 𝐻.𝑂. (30) 

 

Na2CO3 je ďalej vyzrážaný pomocou BaCl2 nasledovne: 

 

 𝑁𝑎.𝐶𝑂� + 𝐵𝑎𝐶𝑙. → 𝐵𝑎𝐶𝑂� + 2𝑁𝑎𝐶𝑙. (31) 

 

Vyzrážaný BaCO3 je ďalej filtrovaný a vysušený. Z hmotnosti BaCO3 môžeme získať 

koncentráciu CO2 v pôdnom vzduchu ako: 

 𝑐8Z[ =
𝑀T

𝜂𝑉 𝑞, 
(32) 
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kde M1 je hmotnosť BaCO3 z prvej bublačky, q je hmotnosť CO2 v 1g BaCO3 (q=0,224), V je 

objem presatého vzduchu a 𝜂 = 1 − �[
�m
  je účinnosť absorpcie CO2 v NaOH roztoku prvej 

bublačky, kde M2 je hmotnosť BaCO3 z druhej bublačky. 

 

Na priame meranie exhalácie CO2 bola použitá prietoková metóda s akumulačnou 

nádobou znázornená na obr. 11.  

 
Obrázok 11: Schéma aparatúry na meranie exhalácie CO2. 1- akumulačná nádoba, 2- 

nádoba na zachytenie vodnej pary, 3- plynomer, 4- prietokomer, 5- pumpa, 6,7- 

bublačky s NaOH roztokom [8] 

 

Vzduch z akumulačnej nádoby kontinuálne cirkuloval cez bublačky naplnené 0,5 M roztokom 

NaOH, ktorý zachytával CO2.   

Pre zmenu koncentrácie CO2 𝑐8Z[za čas t v akumulačnej nádobe môžeme písať: 

 𝑑𝑐8Z[
𝑑𝑡 =

𝐽
𝑉 −

𝜂′𝑝𝑐8Z[
𝑉 , 

(33) 

 

kde J je exhalačná rýchlosť CO2 z pôdy, V je objem akumulačnej nádoby, p je prietok vzduchu 

v aparatúre v m3/s a 𝜂′ je celková účinnosť absorpcie CO2 v oboch bublačkách. 

Pri okrajových podmienkach 𝑐8Z[(𝑡 = 0) = 0 pre 𝑐8Z[ potom dostávame: 

 

 𝑐8Z[ =
𝐽
𝜂′𝑝 1 − 𝑒E

��l
� # . (34) 
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Pre čas 𝑡 ≫ ��l
�

 dosahuje koncentrácia CO2 saturovanú hodnotu: 

 𝑐8Z[ =
𝐽
𝜂′𝑝. 

(35) 

 

Exhalačná rýchlosť CO2 z pôdy môže byť potom vyjadrená nasledovne: 

 𝐽 = 𝜂′𝑝𝑐8Z[. (36) 

 

Použitím vzťahu (32) pre koncentráciu CO2 dostávame úpravu: 

 𝐽 =
𝑝𝑀𝑞
𝑉 , (37) 

kde M=M1+M2. 

Pre povrchovú exhaláciu CO2 z pôdy môžeme nakoniec písať: 

 𝑗X,8Z[ =
𝑀𝑞
𝑆𝑇 , 

(38) 

a 𝑇 = �
l
 . 

 

3. Experimentálne určenie exhalačnej rýchlosti CO2 z pôdy 

 

3.1 Geológia lokality 
 

Vzorky pôdneho vzduchu na meranie hĺbkových profilov radónu a CO2 boli odobraté 

z areálu FMFI UK. Pôdny profil tvoria dva typy pôd a to tmavšia do hĺbky približne 50 cm 

a svetlejšia vo väčších hĺbkach, pričom pôdy sa líšia hmotnostnou aktivitou 226Ra [24]. Rozdiely 

v charakteristikách dvoch typov pôdy sú veľmi malé. Priemerné vlastnosti pôdy sú zobrazené 

v tab. 3: 

  

Tabuľka 3: Vlastnosti pôdy  

Špecifická hustota 𝜌� = 2436 ± 7  𝑘𝑔/𝑚� 

Porozita 𝜀 = 0,5 

Hmotnostná aktivita 226Ra 𝐴(3 = 37,55 ± 2,5  𝐵𝑞/𝑘𝑔 
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3.2  Meranie hĺbkových profilov 222Rn a CO2 

  

 Merania hĺbkových profilov radónu a oxidu uhličitého boli uskutočňované v období od 

17.2. do 7.5.2015 pre rôzne hĺbky od 10 po 180 cm. Zapojenie štyroch odberových trás bolo 

podľa schémy uvedenej na obr. 12. 

 

 

Obrázok 12: Zapojenie na meranie hĺbkových profilov CO2 a 222Rn.  

1- tyč zasunutá do pôdy,  2- plynomer, 3,4- bublačky s roztokom NaOH, 5- nádoba na 

zachytenie vodnej pary, 6- prietokomer, 7- pumpa 

 

 
3.2.1 Hĺbkový profil 222Rn 
 

Na meranie objemových aktivít radónu boli použité scintilačné komôrky Lucasovho 

typu (obr. 13). Ako scintilačná látka je v komôrke použitý ZnS(Ag), ktorý býva používaný na 

detekciu ťažkých iónov- najmä alfa častíc. Vzorka vzduchu je do komôrky vložená nasatím cez 

filter po otvorení zavzdušňovacieho ventilu. Princíp detekcie je založený na počítaní fotónov, 

ktoré vznikajú interakciou alfa častíc produkovaných radónom a jeho produktov premeny so 

scintilátorom ZnS(Ag) [25]. Svetelné záblesky prepúšťa priehľadné okienko na dne komôrky.  
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Obrázok 13: Schéma scintilačnej komôrky Lucasovho typu [25] 

 

Po dosiahnutí rádioaktívnej rovnováhy medzi radónom a jeho krátkožijúcimi produktami 

premeny sa komôrka pripevní k scintilačnej sonde a pomocou meracieho zariadenia sa 

registruje početnosť od vzorky [26]. Princíp činnosti je schematicky znázornený na obr. 14. 

Pred každým meraním objemovej aktivity radónu sme merali pozadie scintilačných komôrok 

registrovaním početnosti od komôrky naplnenej neaktívnym vzduchom. 

  

 
 

Obrázok 14: Komôrka pripojená k sonde.  

SK – scintilačná komôrka, SS – scintilačná sonda, LZ– lineárny zosilňovač, D – 

diskriminátor, Č – čítač, VN – zdroj vysokého napätia, PJ – pamäťová jednotka, PC – 

personálny počítač [26] 



 32 

Objemová aktivita radónu sa potom stanoví na základe nasledovného vzťahu: 

 

 
𝐴 𝑡 =

𝑛L` − 𝑛l
𝜀𝑉

𝜆𝑡X
1 − 𝑒EJ#�

𝑒J#��
𝜆𝑡\

1 − 𝑒EJ#�
, 

(40) 

 

kde: 

nvz  - početnosť od vzorky [s-1],  

np   - početnosť od pozadia [s-1], 

ε    - účinnosť detektora v saturovanom stave,  

𝜆    - konštanta premeny radónu [s-1],  

V    - objem vzorky [l], 

to    - doba odberu [s],  

tom  - doba od konca odberu po začiatok merania [s],  

tm   - doba merania [s].  

 

Štandardná neistota merania je: 

 

 
𝜎? # =

𝜕𝐴
𝜕𝑛L`

.

𝜎)@F. +
𝜕𝐴
𝜕𝑛l

.

𝜎)o. +
𝜕𝐴
𝜕𝜀

.

𝜎B. +
𝜕𝐴
𝜕𝑉

.

𝜎�., 
(41) 

 

kde: 

𝜎)@F  - neistota merania početnosti od vzorky, 𝜎)@F =
)@F
#�

, 

𝜎)o  - neistota merania početnosti od pozadia, 𝜎)@F =
)o
#�o

, 𝑡\l je doba merania pozadia, 

𝜎B - neistota účinnosti, je daná pre každú scintilačnú komôrku, 

𝜎� - neistota merania objemu vzorky vzduchu, 𝜎� = 0,002  𝑙. 

 

Namerané hodnoty priemerných objemových aktivít 222Rn 𝐴 sú zobrazené v tab. 4 spolu so 

štandardnou neistotou merania σ¡ a smerodajnou odchýlkou merania s(𝐴).  
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Tabuľka 4: Priemerné objemové aktivity 222Rn 

Hĺbka [m] 𝑨 [kBq/m3] 𝝈𝑨 [kBq/m3] s(𝑨) [kBq/m3] 

0,1 0,77 0,05 0,07 

0,2 1,67 0,09 0,1 

0,3 2,78 0,14 0,31 

0,4 5,2 0,23 0,19 

0,6 9,12 0,39 0,22 

0,8 11,03 0,42 3,5 

1,2 15,19 0,63 0,75 

1,8 20,39 0,89 2,15 

 

Graficky znázornený hĺbkový profil 222Rn nameraných hodnôt zobrazuje graf 1. 

 
Graf 1: Hĺbkový profil 222Rn so smerodajnými odchýlkami 

Priebeh aktivity zodpovedá teoretickému priebehu, kedy objemová aktivita s hĺbkou stúpa, až 

kým nedosiahne saturovanú hodnotu. Neistota merania hĺbky v smere osi x je 0,02 m. 
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Na meranie exhalačnej rýchlosti 222Rn z pôdy bola použitá akumulačná metóda. Schému 

merania zobrazuje obr. 15.  

 

Obrázok 15: Schéma merania exhalácie 222Rn; 

 1 – akumulačná nádoba, 2 – vymrazovačka, 3 – silikagél, 4 – vzduchové čerpadlo, 5 – 

prietokomer, 6 – aerosólový filter, AG – AlphaGUARD [27] 

 

Exhalačnú rýchlosť radónu 𝐸�,() možno určiť z nárastových kriviek objemových aktivít radónu 

v akumulačnej nádobe [27]. V uzavretej akumulačnej nádobe sa monitoruje narastajúca 

objemová aktivita nahromadeného radónu až po saturovaný stav. Časová zmena koncentrácie 

radónu v nádobe je [27]:   

 𝑑𝑐
𝑑𝑡 =

𝐸�,()𝑆
𝑉 − 𝜆()𝑐 − 𝜆�𝑐, 

(42) 

 

kde S je povrch pokrytý akumulačnou nádobou, V je objem akumulačnej nádoby a 𝜆� je 

konštanta, ktorá charakterizuje spätnú difúziu radónu do pôdy a únik z akumulačnej nádoby.  

Ak koncentrácia c v čase t=0 bola 0, dostávame riešenie rovnice (42) v tvare: 

 

 𝐴�,() =
𝐸�,()𝑆
𝑉𝜆∗ 1 − 𝑒EJ∗# , (43) 

kde pre 𝜆∗ platí: 𝜆∗ = 𝜆() + 𝜆�. 

Fitovaním kriviek nárastových aktivít vzťahom (43) potom môžeme určiť exhalačnú rýchlosť 

radónu z pôdy. Graf 2 zobrazuje výsledky merania exhalácie radónu z pôdy pomocou detektora 

AlphaGUARD meranú od 16.4. po 18.4.2015. 

 

 

 

chemický proces uvoľňovania radónu z pôvodnej 
štruktúry sa nazýva emanácia. 

Koncentrácia radónu v pôdnom vzduchu je 
tvorená tými atómami radónu, ktoré prenikli až do 
pôdnych pórov. Emanačný koeficient (Ke) udáva 
pomer počtu atómov, ktoré sa dostanú do pórov 
k celkovému počtu atómov radónu, ktoré vzniknú 
rádioaktívnou premenou 226Ra za jednotku času na 
jednotku objemu. 

Ak je rozmer zrna podstatne väčší ako je dolet 
α častice, radón sa do pôdnych pórov nedostane. Ak 
je rozmer pórov oveľa menší ako je atóm radónu 
schopný prejsť, tak skončí v niektorom inom 
pôdnom zrne. Radón môže pôdne zrno radiačne 
poškodiť, čo môže značne uľahčiť jeho ďalší 
transport do pórov. Ak sú póry zaplnené vodou, 
atóm sa v nej zabrzdí a odtiaľ sa už ľahšie dostáva 
do vzduchu. 

Miera transportu radónu cez povrch medzi 
pevnou látkou a atmosférou je vyjadrená exhaláciou 
radónu. Pevnou látkou môže byť pôda, stavebné 
materiály a pod., kým za atmosféru môžeme 
považovať uzavretú nádobu, budovu alebo otvorený 
vzduch. Exhalácia je kvantitatívne charakterizovaná 
exhalačnou rýchlosťou [Műllerová, 2005]. 

 

3 Metódy merania radónu 
Exhalačná rýchlosť radónu z pôdy môže byť 

počítaná alebo priamo určená experimentálnym 
meraním. 

Priame určovanie exhalačnej rýchlosti 
najčastejšie využíva akumulačnú metódu. Založená 
je na určovaní exhalačnej rýchlosti z hromadeného 
radónu v nádobe tvare hrnca, ktorá je otvorenou 
časťou pritlačená k povrchu pôdy [Holý et al., 
2000]. V našom prípade boli rozmery akumulačnej 
nádoby nasledovné: 
priemer d = 0,37 m a výška h = 0,18 m. 

Schéma zapojenia aparatúry pre meranie 
exhalačnej rýchlosti je zobrazená na obr. 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Schéma meracej aparatúry; 1 – 
akumulačná nádoba, 2 – vymrazovačka, 3 – silikagél, 

4 – vzduchové čerpadlo, 5 – prietokomer, 6 – 
aerosólový filter,  AG – AlphaGUARD. 

 

OAR v akumulačnej nádobe bola určovaná na 
základe bodových odberov, kontinuálnych 
a integrálnych meraní. 

Bodové odbery boli založené na odobratí cca 
100 ml vzduchu do janetky z uzavretej akumulačnej 
nádoby v určitých časových intervaloch. Vzorka sa 
po odbere presunula do Lucasovej scintilačnej 
komory s objemom 125 ml a po dosiahnutí 
rádioaktívnej rovnováhy sa meraním zistila 
objemová aktivita 222Rn v akumulačnej nádobe 
podľa vzťahu [Holý et. al., 1999]: 

 

A =
n vz@ n p

ε d V vz

ffffffffffffffffffffffffeλRn t 0m
λRn t m

1@e@ λRn t m

ffffffffffffffffffffffffffffff                 (1) 

 
kde: n vz  – početnosť od vzorky, n p  – početnosť od 
pozadia, ε d  – účinnosť scintilačnej komory, V vz  – 
objem meranej vzorky, λRn  – premenová konštanta 
222Rn, t0m – doba od odberu vzorky do začiatku 
merania vzorky, t m – doba merania vzorky. 

 
Kontinuálne merania boli uskutočňované 

pomocou profesionálneho monitoru radónu – 
AlphaGUARD-u, ktorý zaznamenával OAR 
v akumulačnej nádobe v 10 minútových cykloch. 

Integrálne merania OAR v akumulačnej nádobe 
sa uskutočňovali metódou adsorpcie radónu na 
aktívnom uhlí. Vzorkovnica s aktívnym uhlím mala 
nasledovné rozmery: výška h = 6,6 cm a priemer       
d = 5,2 cm. V hornej časti vzorkovnice sa nachádzal 
filter o priemere 3 cm, cez ktorý difundoval radón 
dovnútra vzorkovnice. Vzorkovnica obsahovala 
približne 60 g aktívneho uhlia v tvare valčekov 
a počas merania sa umiestňovala na dno 
akumulačnej nádoby [Műllerová et al., 2006]. Aby 
sa mohla určiť OAR zachytená na aktívnom uhlí, 
musel sa vykonať prevod radónu z aktívneho uhlia 
do litrovej scintilačnej komory Lucasovho typu. Z 
exponovaného uhlia sa odobrala časť, ktorá bola v 
nádobe vložená do elektrickej piecky. Táto vzorka 
sa zahrievala na 400 – 500 °C po dobu asi 10 minút. 
Adsorbovaný radón sa uvoľňoval a hromadil nad 
uhlím a postupne sa nasával do evakuovanej 
scintilačnej komory. Nakoniec sa nádoba s 
aktívnym uhlím a aj celá meracia aparatúra (obr. 2) 
prefúkla argónom [Holý et al., 1995; Műllerová et 
al., 2006]. 

Celková aktivita radónu, zachytená na aktívnom 
uhlí sa určovala podľa vzťahu [Műllerová et al., 
2006]: 
 

A v,c =
n vz@ n p

ε p ε d

ffffffffffffffffffffffffmc

mvz

fffffffffffeλRn t e,m
λRn t m

1@e@ λRn t m

ffffffffffffffffffffffffffffff             (2) 

 
kde: n vz  – početnosť od vzorky, n p  – početnosť od 
pozadia, mc – celková hmotnosť aktívneho uhlia v 

6 5 

3 2 

d=0,37m 
L≈50m 

1 h=0,18m 

AG 4 
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Graf 2: Nárast objemových aktivít radónu v akumulačnej nádobe 

Z fitu grafu 2 vidíme výsledok exhalačnej rýchlosti 222Rn z pôdy: 

 

𝑬𝒔,𝑹𝒏 =  (20,3 ± 0,4) mBq.m-2.s-1. 

 

 

3.2.2 Hĺbkový profil CO2 
  

 Na meranie hĺbkového profilu CO2 v pôdnom vzduchu bola použitá metóda absorpcie 

CO2 v roztoku NaOH, ktorá bola popísaná v kapitole 2.2.2.  

Koncentrácia CO2 bola meraná do hĺbky 1,2 m. Priemerné hodnoty koncentrácií CO2 v pôdnom 

vzduchu zobrazuje tab. 5. 
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Tabuľka 5: Priemerné koncentrácie CO2 v pôde 

Hĺbka [m] 𝒄𝑪𝑶𝟐 [g/m3] 𝝈𝒄𝑪𝑶𝟐  [g/m3] s(𝒄𝑪𝑶𝟐) [g/m3] 

0,1 8,25 0,75 5,28 

0,2 9,7 0,91 3,33 

0,3 11,58 0,69 5,35 

0,4 15,78 1,44 5,72 

0,6 21,96 2,12 7,4 

0,8 16 0,29 5,58 

1,2 22,56 2,4 0,36 

 

A štandardná neistota merania koncentrácie CO2 je: 

 
𝜎"]^[ = 𝑐8Z[

𝜎�
𝑀

.
+

𝜎�
𝑉

.
, 

 

(44) 

 

pričom 𝜎� = 0,5 g a 𝜎� = 0,1 l. 
Graficky znázornený hĺbkový profil CO2 nameraných hodnôt zobrazuje graf 3. 

 
Graf 3: Hĺbkový profil CO2 so smerodajnými odchýlkami 
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Z grafu 3 vidno, že koncentrácia CO2 s hĺbkou stúpa. Prípadný pokles koncentrácie v hĺbke 80 

cm môže byť spôsobený poklesom obsahu koreňového systému a organickej hmoty v pôde.  

Veľký rozptyl hodnôt bol takisto spôsobený vplyvom koreňového systému a organickej hmoty 

v pôde, ale aj meteorologickými podmienkami. Pôda je komplexný prírodný systém a produkcia 

CO2 v pôde závisí tiež od počasia. Keďže merania boli uskutočňované kontinuálne počas 

niekoľkých mesiacov v zime a na jar, nameraná koncentrácia CO2 v rôznych hĺbkach kolísala 

v závislosti od aktuálneho stavu počasia a pôdy.  

 

3.2.3 Stanovenie exhalačnej rýchlosti CO2 

 

Na určenie exhalačnej rýchlosti oxidu uhličitého z pôdy pomocou vzťahu (12) 

potrebujeme poznať exhalačnú rýchlosť radónu z pôdy, saturované hodnoty plynov a ich 

difúzne dĺžky. Hodnoty difúznych dĺžok 222Rn a CO2 a saturované hodnoty týchto plynov 

získame fitom grafov hĺbkových profilov ich teoretickým priebehom a to vzťahmi (4) a (9).  
 

 
Graf 4: Fit hĺbkového profilu 222Rn 
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Z fitu objemových aktivít 222Rn (graf 4) vidno, že saturovaná hodnota radónu 𝐴K,()  vyšla (22 

± 2) kBq/m3 a difúzna dĺžka radónu v pôde L je rovná (1,2 ± 0,16) m.  

 
Graf 5: Fit hĺbkového profilu CO2 

 

V grafe 5 parameter P1 predstavuje saturovanú hodnotu CO2, t.j. 𝐶X,8Z[v pôde a jej hodnota je 

(21,6 ± 2,4) g/m3 a parameter P2 je difúzna dĺžka  CO2, t.j. 𝑧8Z[a je rovná približne (0,31 ± 

0,09) m. 

Po dosadení získaných hodnôt do vzťahu pre výpočet exhalačnej rýchlosti CO2 z pôdy 

(12) dostávame hodnotu: 

 

𝒋𝟎,𝑪𝑶𝟐 =  (360,4 ± 123,2) mg.m-2.h-1 = (8,2 ± 2,8) mmol.m-2.h-1. 

Táto hodnota reprezentuje priemernú exhalačnú rýchlosť CO2 z pôdy za obdobie od 17.2. po 
7.5. 2015. 
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Pre porovnanie výsledkov bola exhalačná rýchlosť CO2 z pôdy meraná aj priamo 

prietokovou metódou s akumulačnou nádobou (metóda opísaná v kapitole 2.2.2). Merania 

exhalácie touto metódou boli uskutočnené v období od 20.4. do 7.5.2015. Za merané obdobie 

boli získané dve hodnoty povrchovej exhalácie a to: 

𝒋𝟎,𝑪𝑶𝟐 = (12,06 ± 0,14) mmol.m-2.h-1. 

𝒋𝟎,𝑪𝑶𝟐 = (14,37 ± 0,15) mmol.m-2.h-1. 

Obe tieto hodnoty exhalačnej rýchlosti sú v rámci neistoty 2σ v dobrej zhode s hodnotou 

exhalačnej rýchlosti CO2 určenej pomocou 222Rn.  

Tak ako produkcia CO2 v pôde závisí od ročného obdobia, aj exhalácia CO2 z pôdy je 

ovplyvnená meteorologickými podmienkami. Keďže merania hĺbkových profilov CO2 a 222Rn 

boli merané v dlhšom časovom rozpätí v dvoch ročných obdobiach a exhalačná rýchlosť CO2 

z pôdy bola meraná akumulačnou nádobou len v období 17 dní počas jari, výsledný malý rozdiel 

v hodnotách je pochopiteľný.  

Je však možné konštatovať, že výsledky testovacích meraní metódou určenia exhalácie CO2 z 

pôdy pomocou radónu sú v dobrej zhode s výsledkami určenými pomocou akumulačnej 

metódy, a teda exhalačná rýchlosť CO2 môže byť stanovená pomocou metódy využívajúcej 

radón s dobrou presnosťou.  

Metóda je do budúcnosti vhodná na modelovanie 3D máp exhalácie CO2 z pôdy do atmosféry 

pre väčšie územné celky, keďže podobné mapy pre exhaláciu radónu už existujú. 
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Záver 

 

 V bakalárskej práci sme sa venovali možnosti využitia pôdneho 222Rn na štúdium 

exhalačnej rýchlosti CO2 z pôdy do atmosféry. V teoretickej časti práce boli zhrnuté základné 

charakteristiky radónu a CO2 a vysvetlená teória ich produkcie v pôde a následnej exhalácie do 

atmosféry. Bol tu tiež rozobratý uhlíkový cyklus a dôležitosť jeho štúdia z hľadiska ochrany 

životného prostredia a porozumenia uhlíkovej bilancie.  

Súčasný stav štúdia uhlíkového cyklu využíva na meranie exhalácie CO2 akumulačnú 

metódu. Akumulačné nádoby je však potrebné umiestniť tak, aby nepokrývali vegetáciu nad 

povrchom, ktorá ovplyvní výsledok merania, a aby nemali vplyv na samotnú produkciu CO2 

v pôde a jeho exhaláciu do ovzdušia, čo je však náročné. Metóda merania exhalácie pomocou 

radónu túto nevýhodu odstraňuje. Inou výhodou metódy merania exhalačnej rýchlosti pomocou 

radónu je fakt, že síce produkcia CO2 a 222Rn závisí od vlastností pôdy, nepotrebujeme 

parametre pôdy poznať a použiť ich vo vzťahu pre výpočet exhalačnej rýchlosti. Ďalej, radón 

ako užitočný stopovač v prírode a rádioaktívny plyn spôsobujúci rakovinu pľúc je vo veľkej 

miere monitorovaný a takisto CO2 a 222Rn majú rovnaké vlastnosti transportu v pôde- difúziou 

molekúl.  

V rámci práce boli získané hĺbkové profily pre CO2 a 222Rn v pôde. Experimentálna časť 

bola rozdelená na časti zaoberajúcimi sa meraním hĺbkového profilu 222Rn, hĺbkového profilu 

CO2 a samotnej časti určenia exhalačnej rýchlosti CO2 z pôdy. Namerané priebehy plynov sú v 

súhlase s teóriou ako aj dostupnou literatúrou. Pri radóne jeho aktivita s hĺbkou rastie, až 

dosiahne saturovanú hodnotu. Široký rozptyl nami nameraných hodnôt CO2 v rôznych hĺbkach 

silne závisí od meraného ročného obdobia ako aj od koreňového systému a organickej hmoty v 

pôde.  

Exhalácia CO2 bola stanovená dvomi metódami, a to priamym meraním prietokovou 

metódou a výpočtom exhalačnej rýchlosti pomocou údajov získaných z merania hĺbkových 

profilov plynov v pôde a meraním povrchovej exhalácie 222Rn z pôdy. Porovnaním výsledkov 

sme získali dobrú zhodu hodnôt.  

Keďže už testovacie merania tejto metódy ukazujú dobré výsledky, metóda má veľký 

potenciál využitia v budúcnosti.  
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