
Rádionuklidy 
rádioaktivita, vplyv na organizmy, osud rádionuklidov v ŽP



Rádioaktivita

(všeobecne)

Proces uvoľňovania energie v podobe α, β, γ a neutrónového žiarenia z dôvodu premeny 

(rozpadu) jadra. Počet neutrónov v jadre určuje, či je jadro stabilné alebo nestabilné. Aby bolo 

jadro stabilné, počet neutrónov by mal byť rovnaký ako počet protónov. Ak počet protónov 

a neutrónov nie je rovnaký, jadro má prebytok energie, čo u nestabilných izotopov vedie k 

uvoľneniu energie a k premene jadra.

prirodzená  a 

umelá

Nebezpečenstvo vplyvu jadrových reakcií spočíva v tom, že pri nich dochádza k uvoľneniu značného 

množstva E, následkom čoho rádioaktívne žiarenie ionizuje atómy s ktorými prichádza do 

kontaktu.



Druhy rádioaktívneho žiarenia:

α žiarenie: tok kladne nabitých jadier hélia. Jeho prenikanie zastaví list papiera alebo 

ľudská pokožka, avšak po jeho vdýchnutí alebo prehltnutí → veľmi nebezpečné. α žiarenie emitujú 

najmä prvky s vyššou atómovou hmotnosťou; rýchlosť = max. 1/15 rýchlosti svetla

β žiarenie: tok záporne nabitých elektrónov e- (al. pozitrónov e+). Prenikanie je zastavené 

tenkou vrstvou vody, skla, alebo kovu (Al), po vniknutí do tela je taktiež veľmi nebezpečné; 

rýchlosť= od 2/5 po 99/100 rýchlosti svetla

Emitácia α a β žiarenia spôsobuje, v rámci reťazových reakcií, u zúčastnených atómov zmeny A 

(nukleónové) a Z (protónové číslo) hodnôt

γ žiarenie a röndgenové žiarenie: elektromagnetické žiarenie (vlnenie)  šíriace sa rýchlosťou svetla 

podobne ako infračervené, ultrafialové al. mikrovlnné s tým rozdielom, že v porovnaní 

s menovanými typmi žiarenia má nižšiu vlnovú dĺžku a vyššiu frekvenciu. Na zastavenie prenikania 

γ žiarenia je potrebná  vrstva olova al. betónu

neutrónové žiarenie: tok častíc bez elektrického náboja; n. ž. síce neionizuje atómy s ktorými prichádza 

do kontaktu, avšak jeho interakcia s nimi zapríčiňuje vznik α, β, γ a X žiarenia. Prenikanie zastaví až 

hrubá vrstva betónu, vody alebo parafínu. 

α a β  žiarenie majú menší dosah aj rýchlosť šírenia v porovnaní s γ-žiarením, avšak najmä 

α-žiarenie je biologicky oveľa viac škodlivé.



Rádionuklidy

sú atómy ktorých jadro sa premieňa, pričom emituje žiarenie (alfa, beta, gama, neutrónové ž.);

prírodné (prirodzené) rádionuklidy:  jadro podlieha samovoľnej premene bez zásahu človeka

Bežne sa vyskytujúcimi rádionuklidmi v životnom prostredí (vrátane pôd) sú napr.  238U,  232Th, 41K

Rádionuklidy sa zvyknú rozdeľovať:

a) Primárne rádionuklidy sú súčasťou “našej” planéty už od jej vzniku. Ich množstvo obsiahnuté 

v jednotlivých častiach Zeme sa prakticky nemení z dôvodu hodnoty ich polčasu rozpadu  

(premeny).  Medzi primárne rádionuklidy patria  238U,  235U,  232Th - tvoria prírodné rozpadové 

(premenové) rady.  Ďalej  40K , 87Rb, Lu, Re, In a Sm, ktoré však nie sú členmi rozpadových radov. 

b) Sekundárne rádionuklidy - vznikajú premenou primárnych rádionuklidov.

pôvodne existovalo približne  50 rádionuklidov (izotopov) s prirodzenou schopnosťou rádioaktívnej 

premeny; v súčasnosti ich počet prevyšuje 850 z dôvodu jadrových reakcií vyvolaných človekom 



Základné pojmy: 

Izotopy

atómy toho istého prvku, ktoré sa navzájom líšia počtom neutrónov obsiahnutých v jadre 

(protónové číslo majú rovnaké), napr. :  39
19K, 40

19K,  alebo 137
55Cs, 135

55Cs ; izotopy môžeme v 

zásade rozdeliť na nestabilné a stabilné; v prípade ľahších prvkov spravidla platí, že majú jeden 

stabilný izotop (ktorý sa rádioaktívne nepremieňa) a variabilný počet (napr. 2,3,4) nestabilných 

izotopov, ktoré podliehajú rádioaktívnym premenám; značne ťažké prvky nemusia mať ani jeden 

izotop stabilný → všetky žiaria

Obohacovanie uránu

zvyšovanie koncentrácie izotopu 235U; pre použitie U ako paliva je potrebné zvýšenie z cca. 0,72 % 

na 2 až 5 %, pri výrobe jadrových zbraní je potrebné zvýšiť konc. 235U na > 90 %. 

Transurány

ťažké prvky s viac ako 92 protónmi



Základné pojmy: 

Polčas rozpadu a rýchlosť rádioaktívnej premeny 

p.r. - čas za ktorý sa polovica atómov z celkového (počiatočného) množstva určitého 

rádioaktívneho prvku premení na dcérske produkty

131
53I (8 dní),  90

38Sr (29 rokov),  137
55Cs (30 rokov),  134

55Cs (2,3 . 106 rokov)

termín „polčas premeny (rozpadu)“ vychádza z chemickej kinetiky; používa sa pri chemických 

reakciách tzv. prvého poriadku (v environmentálnych vedách sa ním zvyknú charakterizovať napr. 

premena rádioaktívnych izotopov, alebo rozklad perzistentných org. polutantov, napr. pesticídov); 

rýchlosť sa pri týchto typoch reakcií mení iba v závislosti od koncentrácie látky, ktorá podlieha 

rozkladu/rozpadu a rýchlostnej konštanty 

platí vzťah:  x = a (1 - e -kt)

kde k je rýchlostná konštanta reakcie (pri určitej teplote*); a je počiatočná koncentrácia východiskovej 

látky; x je počet molov premenených v čase t

--------------

* v prípade rádioaktívnych premien však rýchlostná konštanta od teploty, tlaku al. chemického zloženia prostredia nezávisí



Základné pojmy:

Čas potrebný na to aby sa koncentrácia východiskovej látky znížila napr. o 1/2, 1/5 alebo 1/10 je od 

koncentrácie látky na začiatku nezávislý



Základné pojmy: 

Rádioaktívna rovnováha

pri rádioaktívnych premenách izotopov s dostatočne dlhým polčasom rozpadu sa po určitom čase 

ustáli stav, pri ktorom sa rýchlosť rozpadu jadra dcérskeho izotopu, rovná rýchlosti vzniku tohto 

prvku premenou materského izotopu; ak by sme uvažovali o uzavretej sústave, v rovnovážnom 

stave by platilo, že vzájomný pomer medzi počtom atómov materského a dcérskeho prvku by sa 

rovnal pomeru ich polčasov rozpadu



Základné pojmy: 

Rozpadové (premenové) rady

ide o charakteristický sled prvkov materských a dcérskych izotopov, ktoré vznikajú rádioaktívnou 

premenou jedného člena na ďalší - susedný; pri rozpadových radoch môže vzniknúť z 

ktoréhokoľvek člena izotop buď  s rovnakou, alebo nižšou hmotnosťou jadra

poznáme tri prirodzené rozpadové rady: 

Uranový, začína 238U a končí 206Pb 

Aktíniový, začína  235U a končí 207Pb 

Thoriový, začína 232Th a končí 208Pb

a jeden umelý - Neptúniový začína 237Np a končí 209Bi







Základné pojmy: 

Jadrové reakcie

reakcie pri ktorých sa jadro atómu „zbavuje“ vysokej potenciálnej energie, dôsledkom čoho je 

emisia α, β, γ alebo neutrónového žiarenia

môžeme ich rozdeliť napr. podľa druhu žiarenia ktoré reakciu vyvolalo:

vľavo (pred zátvorkou) je symbol pôvodného izotopu, vpravo (za zátvorkou) je symbol dcérskeho 

izotopu; v zátvorke je najprv druh žiarenia, ktoré reakciu vyvolalo a za ním druh vznikajúceho 

žiarenia



Kvantifikácia rádioaktívneho žiarenia:

Rádioaktívne žiarenie charakterizujeme pomocou nasledovných veličín:

Aktivita (A) rádionuklidu udáva počet rozpadov rádioaktívnych jadier za sekundu.  Jednotka: Bq

(becquerel). Podľa toho vo vzťahu k čomu aktivitu kvantifikujeme rozlišujeme: 

hmotnostnú aktivitu (Bq.kg-1), objemovú aktivitu (Bq.m-3) a plošnú aktivitu (Bq.m2).

Absorbovaná dávka (D) charakterizuje pôsobenie žiarenia na jeden kg určitej látky. 

Jednotka: Gy (gray). 1 gray znamená, že 1 kilogram látky vplyvom ožiarenia prijal energiu 1

joule (Gy = J.kg-1). 

Dávkový ekvivalent (H) charakterizuje mieru vplyvu rôznych druhov ionizujúceho žiarenia na biotu

(živé tkanivo/pletivo).  Jednotka: Sv (sievert). Závisí od dávky žiarenia (Gy), ktorej bol 

organizmus vystavený za určitý čas (Gy.s-1)

Pri rovnakom množstve absorbovanej energie ľudským organizmom spôsobí  α-žiarenie približne 20 

násobné poškodenie živého tkaniva v porovnaní s γ-žiarením.  Z toho dôvodu sa pri 

výpočte dávkového ekvivalentu zavádza koeficient biologickej účinnosti (alebo tzv. akostný 

faktor), Q, čiže H = D.Q

Pre γ žiarenie je Q = 1 a pre α žiarenie 20. Napr. pre žiarenie neutrónov s energiami 10 keV; 0,1-2 MeV; 

2-20 MeV by bolo Q = 5, 10, 20. 

V literatúre je možné sa stretnúť aj s ďalšími jednotkami kvantifikujúcimi rádioaktívne žiarenie 1 rad = 

0,01 gray alebo 1 rem = 0,01 Sv.



Vplyv rádioaktívneho žiarenia na organizmy:

Ako už bolo spomenuté rádioaktívne žiarenie ionizuje atómy s ktorými prichádza do kontaktu,

...čo ale je táto ionizácia zač a v čom spočíva jej nebezpečenstvo?

všetky druhy rádioaktívneho žiarenia sú energeticky bohaté → pri prenikaní hmotou odovzdávajú 

energiu atómom (elektrónom, jadru) s ktorými prichádzajú do kontaktu

pri vyvolanej ionizácii molekúl, ktoré tvoria bunky živých organizmov dochádza buď k ďalšej emisii 

(rádioaktívneho) žiarenia z ich atómov, alebo k radikálovému štiepeniu chemických väzieb látok 

ktoré bunky tvoria

miera poškodenia bunky závisí od dávkového ekvivalentu



Antropogénne zdroje rádionuklidov

Vývoj, testovanie a použitie jadrových zbraní (rôzne lokality: Nové Mexiko v USA, Nová Zem v Rusku, 

Francúzsko  testovalo v Polynézii,...)

Jadrové elektrárne

Ťažba a spracovanie uránovej rudy

Rádioaktívne odpady

Jadrové havárie: 

Sellafield (UK), 

Harrisburg (Pensilvánia, USA), 

COGEMA La Hague (Francúzko), 

Čerobyl (Ukraina), 

Fukušima (Jap.)



Rádionuklidy v ekosystémoch, pôdach a sedimentoch:

Rádionuklidy ktorých koncentrácia je predmetom meraní v zamorených oblastiach: 3H, 14C, 55Fe, 60Co, 
63Ni, 129I, 90Sr, 99Tc, 134,137Cs, 237Np, 226Ra, 232Th, 235,238U, 241Am a 238,239,240,241,242Pu.

Ľahšie spomedzi uvedených sú spravidla aj mobilnejšie (platí to predovšetkým pre trícium 3H)
14C sa môže koncentrovať v karbonátoch, čo je jeden z mála faktorov ktorý sa podieľa na spomaľovaní 

jeho transportu

Typickými a hojnými produktmi rádioaktívneho štiepenia sú 90Sr a 137Cs; vo všeobecnosti však majú 

tendenciu silnej sorpcie a vyznačujú sa pomerne krátkym polčasom premeny → nepredstavujú 

vážne riziko

V prípade aktinoidov je ich mobilita v akvatických systémoch nízka, avšak môže sa meniť v závislosti 

od:

1. hodnôt pH a redox potenciálu 

2. dostupnosti a typu anorganických ligandov (s ktorými tvoria ľahko rozpustné komplexy) 

3. zloženia a početnosti minerálov a minerálnych koloidov

Medzi rizikové rádionuklidy patria 99Tc, 129I, 237Np - vyznačujú sa dlhším polčasom rozpadu a vysokou 

mierou mobility



Rádionuklidy v pôdach a sedimentoch:

129I

Mobilita 129I je podmienená jeho chemickou špeciáciou; iodidový anión (I-) je v kvapalnom skupenstve 

vysoko mobilný; v oxidačných podmienkach vystupuje v iodičnanovej forme (IO3
-), ktorá je v 

porovnaní s iodidovou reaktívnejšia, s čím súvisí aj jej častejšia sorpcia na kladne nabité povrchy; I 

je v redukčných podmienkach (kde vystupuje ako I-) len minimálne zadržiavaný, avšak z dôvodu 

komplexnejšieho chemického správania je možné sa v akvatickom prostredí stretnúť s viacerými 

formami (I-, IO3
-, organicky viazaný)

Existujú informácie o tom, že do roku 2000 bolo jadrovými elektrárňami vyprodukovaných 93 TBq 129I; 

väčšina z tohto množstva bola vypustená v plynnom skupenstve → najväčším zdrojom 129 I pre 

vodu, pôdu, sedimenty a biotu je atmosféra

V prípade havárie v Černobyle bol po 10 až 23 dňoch na území Japonska vo vzduchu zaznamenaný 

zvýšený obsah 131I v nasledovných chem. formách: sorbovaný na prachové častice (19±9%), I2

(5±2%), HIO plus iné anorg. formy (6±3%), org. formy I vrátane iódmetánu (70±1%);

V rámci územia Európy je 137I do atmosféry uvoľňovaný hlavne v redukovanej forme, napr. ako CH3I a 

HI, ktoré sú následne transformované na vodorozpustné alebo oxidované formy (môžu sa 

sorbovať na pevné častice); následne sú oxidované formy dodávané do pôd v podobe či už 

mokrých alebo suchých spádov

V pôdach sa iód viaže prevažne s organickou hmotou (až do 90% z celkového I); v sedimentoch 

chudobnejších na org. hmotu je približne 50% jódu prítomného v organickej forme



Rádionuklidy v pôdach a sedimentoch: 

99Tc (technécium)

Odhaduje sa, že 99Tc tvorí 6% všetkých produktov jadrových štiepnych reakcií; do polovice 80-tych 

rokov bolo uvoľnených do prostredia 25 až 30 t 99Tc, čo zodpovedá približne 1% z celkovej 

uvoľnenej aktivity; predpokladá sa, že 99Tc kontaminovalo vody v arktickej časti atlantického 

oceánu, v dôsledku úniku rádioaktivity zo zariadení v továrňach na úpravu rádioaktívnych 

materiálov vo Francúzku a Veľkej Británii (Sellafield, La Hague)  

Pri neutrálnom pH sa Tc vyskytuje v dvoch oxidačných stavoch: ak je Eh < 220 mV prevažuje TcIV; ak Eh 

> 220 mV je stabilnejšia oxidovaná forma TcVIIO4
- - tá patrí k najmobilnejším rádionuklidom vôbec; 

na druhej strane TcIV má tendenciu sorpcie na povrchoch s ktorými prichádza do kontaktu; 

uvedené zmeny v mobilite môžu byť pritom pomerne náhle v podmienkach Eh 170±60 mV a pri pH 

7±0.5



Rádionuklidy v pôdach a sedimentoch: 

237Np (neptúnium)

prevažujúcou formou je NpV; Päťmocné NpO2
+ je stabilné pri pH < 8, v prípade vyšších hodnôt pH tvorí 

NpV komplexné zlúčeniny s karbonátmi; v pevnom skupenstve je NpV relatívne ľahko rozpustné, 

pričom na bežne vyskytujúce sa minerály sa ľahko nesorbuje→ pomerne mobilná forma 

v redukčných podmienkach a pri pH > 5 je stabilný Np IV - Np(OH)4, sorbuje sa na minerálne povrchy, čo 

limituje jeho mobilitu v akvatických systémoch



Rádionuklidy v pôdach a sedimentoch:

U

v pôdach dominuje UVI

mobilita U v pôdach a sedimentoch je významne ovplyvňovaná pH, obsahom amorfných oxidov Fe, 

množstvom organickej hmoty, katiónovou výmennou kapacitou a prítomnosťou fosfátov

k najvýznamnejším vlastnostiam spomedzi uvedených patrí určite pH, ale aj ďalšie vlastnosti, ktoré s pH 

súvisia, napr. obsah (rozpustených) karbonátov

v neutrálnej oblasti je U najmenej mobilný, miera sorpcie dosahuje maximum v rozmedzí pH 5 až 7,

smerom ku kyslej alebo zásaditej oblasti mobilita U narastá



Rádionuklidy v pôdach a sedimentoch:

Ra

v prírode dominuje RaII

má tendenciu viazať sa vo výmenných pozíciách soprčného komplexu pôd

je dostupných pomerne málo údajov o jeho mobilite, pri hodnoteniach sa preto zvykne vychádzať z 

geochemického správania Bária (Ba)

predpokladá sa, že sa sorbuje predovšetkým na organickú hmotu



Radón uvoľňujúci sa z pôd:

V nedávnej minulosti bolo v rámci územia Slovenska skúmané a zaznamenané uvoľňovanie radónu z 

pôd; predovšetkým ide o lokality ktoré sa nachádzajú na granitickom podloží. Pôvod → prirodzená 

rádioaktivita hornín. Radón ako relatívne stály plyn (bez chuti, farby a zápachu) preniká difúziou a 

konvekciou cez póry hornín, sedimentov a pôd. 

Stupeň radónového rizika úzko súvisí z jeho objemovou aktivitou v  pôdnom vzduchu a teda miera jeho 

uvoľňovania z pôd a sedimentov je ovplyvňovaná štruktúrno-mechanickými vlastnosťami 

podložia.

V prípade pôd a sedimentov je uvoľňovanie Rn ovplyvňované celkovou pórovitosťou jednotlivých 

vrstiev, a tiež ich vlhkosťou (voda spomaľuje rýchlosť prenikania Rn). V období vyšších teplôt a 

väčšieho sucha je miera uvoľňovania Rn väčšia. 

Riziko vstupu Rn do obytných priestorov; dlhodobý vplyv → karcinogén.




