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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je prozkoumání jednoho z možných řešení tzv. Paradoxu 

slabého mladého Slunce. Teorie Slabého mladého Slunce předpokládá, že mladá hvězda 

vyzařovala menší intenzitu záření, díky čemuž při potlačení skleníkového efektu na Zemi 

vlivem evoluce rané planetární atmosféry mohlo dojít při jisté souhře okolností ke 

globální zamrznutí celé planety. Raná Země by se tak podobala např. Jupiterově měsíci 

Europa. Je však známo, že v pozdějších dobách raného Archaika dosahovala teplota až 

k 80oC. Tato paradoxní situace, kdy raná Země, v jejímž případě se ještě donedávna 

uvažovalo o vysokých globálních teplotách od tisíců do několika set stupňů Celsia, mohla 

být ve skutečnosti zamrzlým světem, je označována jako Paradox mladého Slunce. 

Jelikož jednoznačné důkazy o této rané globální době ledové chybí, je předpokládáno, že 

díky zvýšené sopečné činnosti či vysokému obsahu skleníkových plynů mohla být Země 

velmi horká i přes to, že výkon mladého Slunce byl asi o čtvrtinu menší než dnes. Jedním 

z faktorů mohl být skleníkový efekt způsobený zvýšenou koncentrací N2O, který mohl 

vznikat v masivních množstvích jako následek plazmochemie o vysoké hustotě energie 

díky četným impaktům asteroidů. Byla provedena série experimentů simulujících 

tranformaci rané atmosféry vlivem impaktu meziplanetární hmoty a výsledné 

vyhodnocení účinků vycházející zejména z detekce produktů metodou infračervené 

spektroskopie a modelování globální planetární chemie. Bylo zjištěno, že za určitých 

podmínek může být dosaženo stacionární atmosférické koncentrace od 5 do 38 ppm N2O. 

Toto množství tohoto v celku stabilního skleníkového plynu zajišťuje dostatečný 

skleníkový efekt, který by mohl být jedním z řešení Paradoxu slabého mladého Slunce. 

Výsledky prezentované v této práci mohou zcela změnit cestu, kterou se bereme 

k vyřešení paradoxu mladého Slunce a skýtají mnoho důležitých informací pro 

probiotickou chemii na rané Zemi. 

  



Abstract 

The goal of this bachelor thesis is to explore one of possible solutions to faint young Sun 

paradox, namely greenhouse effect incurred by increased concentration of N2O induced 

due to high energy plasma of meteorite impact. The series of experiments were done to 

simulate early Earth atmosphere under the effect of impact. The results of experiments 

were evaluated by infrared spectroscopy. It was found that under the right circumstances, 

concentrations of N2O created by impacts go from 5 to 38 ppm, which is concentration 

high enough to resolve faint young Sun paradox. Results presented in this thesis lead us 

to new path of solving the faint young Sun paradox and offer many important information 

for prebiotic chemistry on early Earth. 
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Seznam zkratek 

°C – stupně celsia 

𝜒  –  Výtěžek reakce  

Φ – Tok  

ν – Četnost impaktu  

A – Předexponenciální faktor 

Abs – Absorbance  

c – Koncentrace  

D – Průměr  

E – Energie  

Ea – Aktivační energie  

EHB – Early heavy bombartmant (Éra brzkého raného bombardování)  

EUV – Extrémně ultrafialové záření 

FT – IR – Furrierova transformace infračerveného záření  

g – Gram  

GWP – Potenciál skleníkového efektu 

Mld. let – Miliarda let 

Hz – Hertz  

K – Stupeň Kelvina 

k – rychlost destrukce  

k – Boltzmanova konstanta 

l – Litr  

LHB – Late heavy bombartmant (Období velkého bombardování) 

M (m) – Hmotnost 

m – Metr 

Myr – Milion let 

MIR – Střední infračervené záření 

MS – Hlavní sekvence 



Ms – Hmotnost Slunce 

Myr – Milion let 

N – Počet molekul  

NIR – Blízké infračervené záření 

p – tlak frakce měřené spektrometrem  

ppm – jednotek na milion  

R – Poloměr  

S – Bolometrická jasnost slunce 

s – Sekunda  

T – Teplota 

t – Čas 

tab. – Tabulka  

UV – Ultrafialové záření  

W – Watt  

wt – Hmotnostní 

ZAMS – Nulový věk v hlavní sekvenci 
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1. Teoretický úvod 

Jak vznikl na Zemi život? Touto otázkou se lidstvo zabývá už od dávných dob a ani dnes 

nejsme schopni na ni odpovědět. Je možné, že život vznikl unikátní souhrou podmínek, 

které na naší planetě nastaly? Stalo se tak unikátní souhrou rychlých chemických reakcí 

nebo ke vzniku života vedla chemická evoluce vyžadující časové horizonty stovek 

milionů let?  Jak komplexní byly mechanismy vzniku prvotního živého chemického 

systému? Odpovědi na všechny tyto otázky nám jsou bohužel utajeny, a tak se musíme 

uchýlit k detektivní práci a krůček po krůčku odhalovat podmínky, které na Zemi vládly 

v době, kdy život nejspíše vznikal. Pokud dokážeme vystopovat cesty a mechanismy, 

kterými život prošel, můžeme stejné podmínky hledat v dalekém vesmíru. Tímto 

způsobem snad jednou dokážeme najít planety, na kterých se mohl vyvinout život.  

1.1. Faktory ovlivňující rané zemské klima 

Jednou z významných fyzikálních podmínek, které je nutno uvažovat v souvislosti se 

vznikem života, je klima, které na rané Zemi vládlo v období konce éry Hadaika před cca 

4 miliardy let. Bylo by ideálním prostředím klima, které dovoluje existenci kapalné vody? 

I ve vodních proudech pod zmrzlým povrchem se mohl teoreticky vyvinout život.1 Jenže 

co když je pro vznik života či prebiotickou evoluci optimální horké klima s teplotami 

několik stovek stupňů Celsia? Jsou potřeba extrémní tlaky? UV záření a dostatek 

uhlovodíků? Scénář ledové Země bohužel vylučuje mnoho moderních teorií, včetně 

každé, v niž musí docházet k chemické interakci atmosféry s oceánem. Skutečnost je 

taková, že chybí důkazy o tom, jaké klimatické podmínky (zejména teplota povrchu 

Země) na konci éry Hadaika panovaly. Studium izotopů kyslíku však naznačuje, že 

v době Archaika (před cca 3.6 miliardy let) mohla teplota Země dosahovat až 80oC. Dobu 

očekávaného vzniku života však dělí od těchto geologických důkazů téměř půl miliardy 

let. Posuzovat tímto způsobem podmínky panující v době Hadaika, je tedy stejné, jako 

extrapolovat klima karbonských pralesů na základě průměrné teploty zjištěné na základě 

dvousetletých záznamů v pražském Klementinu. Proto opět musíme sáhnout po dedukci 

a nepřímých důkazech. Musíme zvážit dva druhy faktorů. Ty fyzikální, jako jsou intenzita 

slunečního záření, teplo indukované radioaktivním rozpadem prvků, jejichž poločas 

rozpadu je krátký, důsledky plazmatu indukovaného blesky či impakty asteroidů, vysoké 

tlaky a působení rázových vln.  Dokonce i pohyb tektonických desek a formování pláště, 

tak jak ho známe, mohly mít určitý příspěvek k teplotnímu režimu rané Země. Je však 

nutno uvažovat i faktory chemické, jako je složení atmosféry, tvorba povrchových 
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depozitů organických látek, podzemní ložiska chemikálií, vznik nových hornin a 

minerálů, zastoupení kovů s možným katalytickým účinkem v horninách, složení 

sopečných plynů, chemické složení oceánů, pH atd. Fyzikální a chemické podmínky na 

rané Zemi byly také velmi ovlivněny transferem materiálu z jiných částí rané sluneční 

soustavy. Navíc plazma vzniklé impaktem asteroidu představuje značné množství 

energie.   

1.2. Paradox slabého mladého Slunce 

Standartní modely vývoje Slunce naznačují, že bolometrická jasnost Slunce v průběhu 

posledních 4,6 mld. let konstantně narůstala. V ZAMS fázi (t= -4,6 mld. let) byla jasnost 

Slunce 70–75 % dnešní hodnoty. Teplota na Zemi by v době vývoje života by za takových 

podmínek měla být velmi nízká (udává se i několik desítek stupňů Celsia pod nulou). Ke 

zvyšování povrchové teploty významně přispívají skleníkové plyny. Atmosféra 

obsahující skleníkové plyny musí být prostupná pro viditelné a blízké infračervené záření 

a zároveň musí být schopna absorbovat spektrum tepelného sálání emitovaného 

z povrchu. V současné době skleníkové plyny v atmosféře  zvedají teplotu povrchu Země 

o 33 K oproti teoretickému bezatmosférickému modelu.2 Pokud bychom zcela 

hypoteticky uvažovali, že po celou dobu historie Země se atmosféra naší planety nelišila 

od té dnešní (78% dusíku, 21% kyslíku, cca 1% argonu a skleníkové plyny jako je oxid 

uhličitý a vodní pára [ppm]), povrchová teplota Země by dosáhla nad bod tání mořské 

vody (asi -2 °C) teprve před 2 mld. let.2 Ilustrace této skutečnosti je na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Ilustrace skleníkového efektu na Zemi. Plná linie naznačuje vzrůst jasnosti 

Slunce od ZAMS fáze do dnešní doby ve vztahu k současným hodnotám. Spodní linie Te 

značí průběh teoretické teploty na povrchu Země vzbuzené efektivním zářením, v tomto 

modelu je Země považována za dokonale černé těleso. Vrchní linie Ts ukazuje průběh 

vypočítané teploty na  povrchu Země při započtení skleníkového efektu, koncentrace CO2 

i vlhkost zůstává pro tento model fixní.3  

Existuje mnoho geologických důkazů, že průměrné povrchové teploty mladé Země často 

naopak dosahovaly vyšších hodnot, než jaké jsou dnes.4 První nepřímé důkazy existence 

živých systémů na Zemi byly nalezeny v horninách pocházejících z dob v rozmezí od 3,8  

do 4,1 až 4,3 mld. let před současností. Kromě toho existují důkazy o přítomnosti kapalné 

vody na zemském povrchu od 4,35 do 4,45 mld. let (ještě v dobách před impaktem 

planety Theia za současného vzniku Měsíce).5 

Tento rozpor mezi geologickými důkazy o relativně vysokých teplotách a závěry 

solárního modelu je nazýván „Paradoxem slabého mladého Slunce“. Existuje několik 

teorií, které se tento rozpor snaží vysvětlit:  
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1.2.1 Jasné mladé slunce 

Teorie jasného mladého Slunce vychází z premisy, že v případě Slunce nelze vycházet ze  

standartního solárního modelu. Místo toho je uvažováno, že Slunce v ZAMS fázi mělo 

větší hmotnost, kterou postupně ztratilo díky slunečním větrům. Pokud by jejich síla byla 

stejná jako ta dnešní, Slunce by ztrácelo svou hmotu rychlostí od 2 do 3 

×  10−14 𝑀(𝑠𝑙𝑢𝑛𝑐𝑒)/𝑟𝑜𝑘.6 Pokud by Slunce bylo vystaveno takovýmto ztrátám po celý 

svůj život, jeho ZAMS hmotnost by byla o pouhých 0,05 % vyšší než současná hodnota. 

Změna bolometrické jasnosti oproti standartnímu modelu by byla tak malá, že bychom ji 

mohli zanedbat.7 

Je tedy nutno uvažovat to, že sluneční vítr dosahoval větší síly, než je tomu dnes. 

Průměrně velká hvězda může během svého MS života ztratit významnou část své hmoty. 

Hvězda typu G se tak může zmenšit až na hvězdu typu A, pro tento konkrétní případ je 

pak ztráta 4,1 % původní hmotnosti. Přítomnost silnějších slunečních větrů podporuje i 

některé důkazy získané při studiu meteoritů a měsíčních kamenů, podle nichž by v období 

před 2,5 – 3,5 mld. let hmota nesená slunečním větrem byla v průměru desetkrát větší, 

než je dnes. Toto však vede ke hmotě Slunce, která byla v době před 3 mld. let pouze o 

0,1% vyšší než dnes.4 Hodnota, jež by však korespondovala s důkazy kapalné vody 

na  Marsu, by musela být ≥ 1,03 dnešní hmotnosti.4  Radiové pozorování tří ekvivalentů 

Slunce ve věku do několika 100 Myr ukazují, že horní limit celkové ztráty hmoty za 4 

Mld. let je 6 %.8 Zdá se, že model takového Slunce může být správný. Síla slunečních 

větrů, která by vedla k takovéto ztrátě hmoty, je v souladu s malým množstvím lithia ve 

fotosféře, které souvisí právě s uvolňováním slunečních větrů.9 Zároveň je v souladu 

i s požadavkem minimální ztráty 3 % pro kapalnou vodu na Marsu. Ilustrace jasnosti 

Slunce v závislosti na jeho počáteční hmotnosti je na obrázku 2. Nicméně ani takovýto 

model není zcela správný. Velká většina hmoty by se ztratila v prvních několika 100 Myr, 

což by umožnilo maximální ztrátu 0,3 % hmoty během celé MS doby života.6 
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Obrázek 2: Ilustrace jasnosti Slunce relativně k dnešní hodnotě v závislosti na čase. 

Každá křivka představuje jistou počáteční hmotnost hvězdy. Ztráta hmoty klesá 

exponenciálně. Nárůst jasnosti od období před 3 mld. let je způsoben nárůstem zářivého 

výkonu Slunce, jehož  hmota je již téměř konstantní.4 

1.2.2. Skleníkový efekt 

Další teorie, vysvětlující teplé zemské klima v období 3,8 mld. let, uvažuje o potlačení 

nízké intenzity záření mladého slunce skleníkovým efektem. Jak bylo zmíněno v předchzí 

kapitole, současný skleníkový efekt je pro vytvoření dostatečně teplého klimatu na rané 

Zemi příliš slabý. Atmosféra bohatá na CO2, tak jako je například atmosféra Venuše, by 

však dokázala výrazně zvýšit míru skleníkového efektu. Tento mechanismus by byl 

dostatečně plausibilní pouze v případě absence uhlík-křemíkového geochemického 

cyklu. Oxid uhličitý do tohoto cyklu vstupuje a je odstraňován z atmosféry imobilizací 

ve vápenci tím rychleji, čím vyšší teploty dosahuje planetání klima.5 Proti této myšlence 

se navíc staví absence sideritů v geologických vzorcích a experimenty popisující 

skleníkový efekt na Marsu, které ukazují, že daný mechanismus je příliš slabý, aby dostal 

teplotu na povrchu Marsu nad bod tuhnutí.10 Další z možností by mohla být vyšší 

koncentrace skleníkových plynů jako je např. NH3 či CH4. Oba tyto plyny jsou však 



13 
 

fotochemicky nestabilní - amoniak i methan snadno disociují vlivem UV záření ze 

Slunce.11 Je nutno podotknout, že mladé Slunce zřejmě vyzařovalo vyšší intenzitu UV 

záření. Globální zastoupení fotochemicky nestabilních hydridů v atmosféře rané Země je 

dodnes nevyřešenou otázkou. Změny rané zemské atmosféry nejsou dodnes příliš jasné, 

ale mohou hrát velkou roli na změně jasnosti slunečního záření dopadajícího na zemský 

povrch. V případě, že bychom uvažovali nutnost stabilního zastoupení málo reaktivního 

skleníkového plynu, který by snad mohl zajistit stabilní klima a skleníkový efekt, 

zajímavým kandidátem by mohl být např. N2O. Právě na jeho možný vznik je zaměřena 

tato práce.  

1.3 Evoluce atmosféry Země  

1.3.1 Vznik Sluneční soustavy 

Lze předpokládat, že naše Slunce vzniklo v mlhovině podobné té, kterou dnes můžeme 

pozorovat v souhvězdí Oriona. V příslušném molekulárním oblaku tvořeném převážně 

molekulami H2, atomárním vodíkem a heliem, ale také minoritním množstvím převážně 

uhlíkatých sloučenin a silikátů (hvězdného prachu), vzniká současně velké množství 

hvězd, z nichž ty největší dosahují stonásobku hmotnosti Slunce, ty nejmenší pak 0,1Msl. 

Mnohé hvězdy jsou obklopeny proto-planetárními disky, z nichž během desítek milionů 

let po začátku hroucení oblaku vznikají planety procesem akrece. Protoslunce vznikalo 

z molekulárního mraku desítky tisíc let a poté několik jednotek milionů let probíhala 

formace plynných obrů, asteroidů a protoplanet, které vznikaly srážkami menších 

planetesimálů. Mnohem pomaleji vznikaly kamenné planety, jejichž formace probíhala z 

horkého materiálu ve vnitřní části protoplanetárního disku.1 

1.3.2 Klasický model prvních několik set milionů let existence Země 

Před 4,6 mld. let se Země začala formovat z lokálních zhuštění prachu, která se 

kumulovala na více místech vlivem gravitačních nestabilit v protoplanetárním disku. 

Vznikaly tak útvary označované jako planetární embrya, jež dosahovala rozměrů od 

velikosti Měsíce do velikosti Marsu. Kolizí těchto embryí vznikaly terestrické 

protoplanety, zárodky Země, Venuše, Marsu a Merkuru. Tento proces trval okolo 100 až 

200 miliard let.12 Takto probíhající proces je označován jako akrece. V době, kdy tělěso 

proto-Země dosahovalo asi 90 % současné zemské hmotnosti, došlo k druhotné akreci 

systému Země-Měsíc. Předpokládá se, že došlo ke kolizi s  planetoidem Theia o velikosti 

zhruba dnešního Marsu. Theia vyrazila velkou část hmoty ze zemského tělesa, přičemž 
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vyvržený materiál vytvořil kolem planety pás trosek, ze kterého se v průběhu cca 60 

miliard let zformoval Měsíc. Měsíční horniny odebrané astronauty v rámci série misí 

Apollo naznačují pozemské zastoupení řady prvků. Rotační osa Země byla vlivem srážky 

posunuta na dnešních 23°. Teplotní nárůst v důsledku uvolnění ohromného množství 

energie ze srážky mohl dosahovat až 38 000 K.1 Ilustrace je na obrázku 3.  

 

Obrázek 3: Ilustrace sekundární akrece soustavy Země-Měsíc, ilustrace po časové ose od 

doby impaktu. 

Z Hf-W chronometrie vyplývá, že Protozemě druhotně akreovala až 75 % své dnešní 

hmotnosti v prvních 10 miliardách let po kolizi. Konečnou hmotnost mohla Země získat 

až sekundárními kolizemi s dalšími planetárními embryi během dalších 100 Myr.13 

Předpokládá se, že v průběhu akrece Země došlo ke gravitačnímu záchytu nebulárních 

plynů z mateřského protoplanetárního disku v okolí mladé planety, čímž vznikla primární 

atmosféra  podobná atmosféře Slunce. Planeta si vytvořila obálku z vodíku a 

radioaktivních prvků s krátkým poločasem rozpadu, které ji ohřály o teplotu vyšší než 

2000 K. Zbytkové teplo z akrece, teplo vznikající radioaktivním rozpadem a nakonec 

tepelný příspěvek diferenciace jádra a plášťů Země  vedlo ke vzniku globálního 

magmatického oceánu pokrývajícího povrch Země.14 Tento magmatický oceán následně 

začal tuhnout, zpočátku pouze v hlubších vrstvách. Plyny, které byly tímto tuhnutím 

uvolněny a špatně se vstřebávaly do horkého magmatu, promíchávaly vrchní vrstvy 

magmatu při své cestě na jeho povrch. Mezi tyto plyny patří převážně CO2, CH4, CO, N2 

a NH3. Silně redukované plyny jako metan a amoniak se však objevovaly ve velice 
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malých koncentracích, jejich celkový obsah mohl dosáhnut snad jen na několik desetin 

procenta.  Voda se naopak solvatovala a tak došlo k jejímu „katastrofickému uvolnění“ 

až při tuhnutí horních vrstev magmatického oceánu.15  

V tabulce 1 je několik údajů popisující charakter atmosféry rané Země po ztuhnutí 

magmatického oceánu.  

Tabulka 1: Tabulka popisující koncentrace a parciální tlaky vody a oxidu uhličitého 

vyvřelých z magmatického oceánu, jehož hloubka je 2000 km. Údaje jsou uvedené pro 

tlaky a koncentrace poté, co oceán zatuhl a neměl tedy již jak přispět ke změně těchto 

čísel. Poslední sloupec udává, jakou dobu by mělo trvat, než takto vzniklé vodní páry 

zkondenzují na povrch a vytvoří tak vodní oceán.15 

𝑋𝐻2𝑂 (wt%) 𝑋𝐶𝑂2
 (wt%) 𝑝𝐻2𝑂 (bar) 𝑝𝐶𝑂2

 (bar) t (Myr) 

0,05 0,01 200 40 1 
 

Z tabulky 1 vyplývá, že zatuhnutí magmatického oceánu dokázalo vytvořit tlustou vrstvu 

atmosféry stávající ze stovek barů vody a desítek barů oxidu uhličitého. To poněkud 

komplikuje model, který předpokládá, že globální oceán z magmatu prostě utuhne, neboť 

své teplo vyzařuje do vesmíru. Skleníkový efekt husté atmosféry zapříčiní, že tepelné 

sálání je absorbováno atmosférou a radiační ztráty nejsou tak vysoké – to může způsobit 

sekundární ohřev povrchu a vznik sekundárního magmatického oceánu. Odhaduje se, že 

vlivem této zpětné vazby Země prošla minimálně dvěma obdobími, kdy docházelo k 

tuhnutí magmatického oceánu, a tudíž k uvolňování plynů.16 Kromě odplynění lehkých 

plynů docházelo i k transferu volatilních látek impakty asteroidů a možná komet 

pocházejících z chladných vnějších částí rané sluneční soustavy. V současnosti každým 

rokem dopadne na zemský povrch až 40 000 tun interplanetárního materiálu. V době 

EHB byla impaktní četnost milionkrát větší než dnes. Dá se tedy předpokládat, že v době 

prvních 100 Myr existence Země mohl přispět meziplanetární materiál k celkové akreční 

hmotnosti 10 21 kg vody (celková hmotnost současné pozemské hydrosféry je 1.4 x 1021 

kg vody).1 

Molekuly atmosférických plynů disociovaly díky intenzivnímu EUV záření a vlivem 

reakcí s radikály OH. a O., které vznikaly fotolýzou vodní páry. Plyny jako dusík a 

amoniak se rozkládaly nejen fotochemicky, ale i termálními procesy.17 Vrchní vrstva 

atmosféry se sestávala z molekulárního a atomárního vodíku, vzniklých disociací vody 
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ve vrchních vrstvách. Spodní vrstvy se brzy začaly hydrodynamicky rozpínat a vrchní 

vrstva vodíku a dalších lehkých plynů byla vytlačena přičemž vodík unikl do vesmíru. 

Voda nakonec před 4,4 mld. let zkondenzovala a vytvořila tak na povrchu Země oceán. 

Klasický model předpokládá, že se tak stalo za vysokého tlaku při teplotách kolem 400oC. 

Tento klasický náhled také předpokládá, že atmosféra Země byla složena převážně 

z oxidu uhličitého a z malého množství vodních par, molekulárního vodíku, 

molekulárního dusíku a methanu.18 Některé současné teorie se však vracejí ke 

standardnímu modelu, který předpokládá nezanedbatelný příspěvek redukčních plynů – 

methanu, amoniaku, kyanovodíku, formaldehydu a dalších. Dokladovat to lze např. 

redoxním charakterem více než 3,6 mld. let starých zirkonů.1  

1.3.3 Ztráta atmosférického CO2 a převládnutí dusíkaté atmosféry 

Po kondenzaci vodních par a vzniku oceánů byl CO2 hlavní složkou atmosféry 

s odhadovaným tlakem mezi 40 až 210 bary, skleníkový efekt zapříčiněný takovýmto 

množstvím oxidu uhličitého by vedl k ohřátí povrchu Země na teploty mezi 200 až 

250 °C. Klasický model předpokládá, že následně muselo dojít k radikální depletici oxidu 

uhličitého. 

Vědci věří, že interakce atmosféry s povrchem a oceánem je hlavní příčinou úbytku oxidu 

uhličitého z atmosféry v éře Hadaika. Dešťová voda s oxidem uhličitým tvořila kyselinu 

uhličitou, která je schopna reagovat s velkým množstvím minerálů. Oxid uhličitý se tak 

vymýval do povrchu Země za současné precipitace uhličitanů. Stejný proces probíhal i na 

dně oceánů. Imobilizaci oxidu atmosférického oxidu uhličitého může být popsána 

následujícími chemickými rovnicemi:  

Rovnice 1 popisuje rozpouštění plynného oxidu uhličitého ve vodě.  

CO2 + H2O → H2CO3  (1) 

Kyselina uhličitá posléze mohla disociovat na: 

H2CO3 → HCO3
— + H+ (2) 

Vznikl tak bikarbonát a proton. Takto vzniklá kyselá voda následně reagovala s většinou 

běžných minerálů jako jsou silikáty a karbonáty. Takto vznikaly klastry silikátů a iontů 

jako Na, K, Ca a Fe. Některé bikarbonáty zůstávaly v roztoku a rozpouštěly se znovu na 

kyselinu uhličitou, která vymývala pevný povrch. Vzniklé karbonáty precipitovaly na dně 

oceánů. Část karbonátů byla vyloučena zpět do atmosféry díky přetváření vápencových 
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mas. Tento cyklus se opakoval po dobu celé éry Hadaika, nicméně vymývání křemičitanů 

a vznik uhličitanových klastrů byl proces podstatně rychlejší než přetváření vápencových 

mas, a tak parciální tlak CO2 neustále klesal. Tímto mechanismem teploty na Zemi 

významně klesly.1 Jednoduché znázornění tohoto procesu je na obrázku  4.  

 

Obrázek 4: Geochemický cyklus oxidu uhličitého. Vymývání CO2 z atmosféry a jeho 

vyvěrání ze sopek.  

Na základě teoretických modelů bylo zjištěno, že proces se před cca 4,3 mld. let mohl stát 

natolik efektivním, že skleníkový efekt zapříčiněný oxidem uhličitým poklesl natolik, že 

se Země ozařovaná slabým mladým Sluncem ochladila pod bod mrznutí vody. Tato teorie 

tzv. „Snowball early Earth“ má nicméně vážné trhliny. Pokud by se Země skutečně 

globálně zalednila, přestalo by docházet k vymývání silikátů a fixaci CO2 do uhličitanů, 

zatímco oxid uhličitý by byl stále uvolňován do atmosféry vulkanickou činností. Země 

by nebyla schopna se globálně zcela zalednit. Lze očekávat, že by maximálně mohlo 

docházet k opakovanému zaledňování a tání. Země tak mohla teoreticky na konci doby 

Hadaika projít i několik dobami ledovými. Navíc míra vulkanické činnost v době Hadaika 

nám do dnešní doby není zcela jasná. Je možno teoreticky očekávat, že Země skutečně 

zamrzla – snad lokálně, snad krátkodobě z pohledu geologického času. Nelze posoudit, 

zda tato skutečnost je velkou překážkou současných teorií zabývajících se probiotickou 

syntézou. Pod ledovým povrchem stále mohla proudit kapalná voda, eutektické mrznutí 

mohlo koncentrovat roztoky organických látek (formamid) či v případě velmi nízkých 

teplot způsobit kondenzaci par velmi těkavých prebiotických prekurzorů (fosfinu, sulfidu 
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karbonylu či sirouhlíku) a jejich kumulaci v lagunách.  Pokud však uvažujeme scénář, 

podle kterého by Země neměla zamrznout, musíme hledat odpověď jinde, než ve 

skleníkovém efektu způsobeném oxidem uhličitým a musíme vzít v úvahu jiné 

skleníkové plyny.1 

Dalším silným skleníkovým plynem je methan, který byl jako jiné uhlovodíky 

produkován např. metamorfováním magmatických hornin na dně oceánů CO2. Methan je 

jednak podstatně silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý, a zároveň měl spolu 

s ostatními uhlovodíky sehrát důležitou roli v mechanismech prebiotické syntézy. 

Nicméně v současné době nejsme schopni odhadnout, jak rozsáhlý proces vedoucí k jeho 

produkci byl.1 Diskutujeme-li zdroje organických molekul, nelze  uvažovat pouze tyto 

procesy.  

Aby byla atmosférická chemie plausibilní pro organickou syntézu v plynné fázi, měla by 

mít vhodný redoxní charakter. Vhodné prostředí představuje např. atmosféra bohatá na 

vodík. Neuvažujeme-li původní vodík pocházející z primární atmosféry Země,  mohl být 

do atmosféry tento plyn uvolňován např. serpentinizací bazaltů na dně oceánů. Míra 

atmosférického úniku vodíku je zcela závislá na teplotě. Vrchní vrstvy atmosféry byly 

podle současných modelů mnohem chladnější než dnes, a tak se vodík ve vrchních 

vrstvách poměrně dobře držel. Množství vodíku takto zachycených v horních vrstvách 

atmosféry tedy skutečně vede k představě redukující atmosféry. 

V případě dusíku je uvažováno o tom, že se tento plyn z pláště dostával převážně ve formě 

amonného iontu NH4
+ v souvislosti se sopečnou činností. Následně došlo k jeho 

fotolýze  (3): 

2 NH4
+ + 𝐸𝑈𝑉 → N2 + 8 H+   (3) 

Je předpokládáno, že po dobu Hadaika setrval parciální tlak dusíku v atmosféře na 

konstantním tlaku 0,8 bar. Ke změně došlo  až v době před cca 4-2,5 mld. let. Jakmile byl 

celý plášť opravdu oxidován, mohlo dojít k efektivnímu uvolnění dusíku ve formě N2,
19 

které by vedlo k velkému nárůstu tlaku, kdyby nedošlo k jeho biologické fixaci. Změna 

parciálních tlaků kyslíku a dusíku od konce hadaika do dnešní doby je ilustrovaná na 

obrázku 5.  
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Obrázek 5: Parciální tlaky kyslíku a dusíku v průběhu 4 mld. let. 18 
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1.4 Celkové shrnutí současného pohledu na zemské klima v době Hadaika 

V dnešní době je pohled na zemské klima v době Hadaika zatížen mnoha nejasnostmi. Nemáme 

mnoho geologických důkazů, které by přinesly informace o přesném složení tehdejší atmosféry 

Země. Jedny z nejstarších geologických nálezů pocházejí z lokality Acasta gneasses v Kanadě 

(4,031 mld. let), tzv. Zelenokamenného pásu v Hudsonském zálivu, stáří tohoto útvaru se 

odhaduje na 4,0 mld. let možná i více. Pouze velmi odolná zrnka zirkonů  z pohoří Jack Hills 

v západní Austrálii dosahují stáří většího než 4,404 mld. let. Tyto zirkony představují jeden z 

mála geologických nálezů z doby Hadaika. Informace o tom, co se dělo v průběhu doby Hadaika 

máme jen díky teoretickým modelům. Je známo, že teploty v prvních sto milionech let doby 

Hadaika vedly ke vzniku magmatických oceánů, nicméně tyto teploty začaly rapidně klesat a 

došlo k tuhnutí magmatických oceánů, při nichž vyvěral oxid uhličitý spolu s dalšími plyny, a 

nakonec při utuhnutí vrchních vrstev došlo i k tzv. katastrofickému úniku přesycené vodní páry, 

která následně zkondenzovala. Teploty po kondenzaci vodních par nejspíše klesly na 200–

250   °C. Následovala iniciace globálního uhlíkového cyklu a postupnému poklesu teplot, která 

mohla znamenat globální zalednění. Pokud zalednění nenastalo, je otázkou, jaké složení měla 

atmosféra, která zajistila dostatečný skleníkový efekt, který by zamezil globálnímu zalednění?  

Cílem této práce je zaměřit se na jeden z faktorů ovlivňujících zemské klima – možnou existenci 

stabilních molekul projevujících dostatečný skleníkový efekt. Mezi tyto molekuly patří N2O 

související s de novo syntézou nitrosních plynů plazmatem iniciovaným četnými impakty 

mimozemských těles na ranou Zemi. Klademe si otázku, jaký byl další možný příspěvek produkce 

NOx a N2O, které vznikaly v plasmě po výboji blesku nebo díky reakcím katalyzovaných 

slunečními větry, a jejich přispění v horních vrstvách atmosféry? Jak masivní byla produkce 

způsobená šokovou vlnou po průletu meteoritu v době LHB?  
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2. Experimentální část 

Pro zjištění efektu impaktů na ranou Zemi musíme najít způsoby, kterými vhodně simulovat její 

atmosférické podmínky a podmínky, které nastanou po impaktu. Pro simulaci atmosféry bylo 

použito značné množství směsí, v kombinaci s různými kapalnými fázemi a katalyzátory. 

Experimenty byly rozděleny do několik etap, v různých etapách byly použity různé směsi 

představující různé modely planetárních atmosfér. Etapy, složení jednotlivých experimentů a 

případné katalyzátory, které byly použity, najdeme v tabulce 2. 

Tabulka 2a: Tabulka rozdělená do etap, pro každou etapu vypsané složení plynné směsi, 

kapalné směsi a katalyzátoru použitých pro každý experiment.  

Etapa 0 

Plynná směs Tlak 

[Torr] 

Kapalná směs Objem [ml] Katalyzátor 

CO, NH3 360; 360 H2O 7  

CO, NH3 360; 360 H2O 7 Jíl 

Etapa 1 

Plynná směs Tlak 

[Torr] 

Kapalná směs Objem [ml] Katalyzátor 

N2 750 (NH2)2CO 10 Montmorillonit 

N2 750 HCOH 10  

N2 750 HCOH 10 A200 

N2, CO2 600; 150 H2O 10  

N2 750 HCOH 10 Jíl 

N2 750 HCOH 10 Kolemanit 

N2 750 HCOH 10 A500 

N2, CO2 600; 150 10% H2SO4 10 A450 

N2, CO2 600; 150 10% H2SO4 10 Jíl 

N2 750 HCONH2 10 Montmorillonit 

N2 750 Paraformaldehyd, 

H2O 

10; 10 A200 

N2 750 HCONH2 10 Jíl 

N2, CO2 600; 150   A100 

N2 750 HCOH 10 A450 

N2 750 HCOH, HCONH2 10; 10  

NH3, CO 360; 360 H2O 10 A450 

Etapa 2 

Plynná směs Tlak 

[Torr] 

Kapalná směs Objem [ml] Katalyzátor 

CH4, CO, N2 10; 10; 

730 

HCl 10 Montmorillonit 

N2 750 HCOH 10 A500 

N2 750 HCOH 10 Basalt 

CO, NH3 360; 360 H2O 10  

CH4, CO, N2 10;10;730 H2O 10  



22 
 

Tabulka 2b: Tabulka rozdělená do etap, pro každou etapu vypsané složení plynné směsi, 

kapalné směsi a katalyzátoru použitých pro každý experiment. 

Etapa 2 

Plynná směs Tlak 

[Torr] 

Kapalná směs Objem [ml] Katalyzátor 

N2, CO2 600; 150 10% H2SO4 10 Montmorillonit 

N2, CO2 600; 150 10% H2SO4 10 A200 

N2, CO2 600; 150 H2O 10 Montmorillonit 

N2, CO2 600; 150 HCl 10 A200 

CO, NH3 360;360    

N2, CO2 600; 150 HCl 10 Montmorillonit 

N2, CO2 600; 150   A200 

Etapa 3 

Plynná směs Tlak [Torr] Kapalná směs Objem [ml] Katalyzátor 

N2 750 HCONH2 10  

CH4, N2 10; 740 H2O 10  

Etapa 4 

Plynná směs Tlak [Torr] Kapalná směs Objem [ml] Katalyzátor 

Ar 750 HCONH2 10  

Ar 750 CH3COCOOH 10  

Ar 750 HCOOH 10  

Etapa 5 

Plynná směs Tlak [Torr] Kapalná směs Objem [ml] Katalyzátor 

CO, H2, SO2, N2 200; 160; 160; 

220 

H2O 10  

CO2, N2, H2 240; 230; 250 H2O 10  

NH3, H2, N2, 

He, CO 

15; 60; 60; 150; 

465 

   

CO, N2, CO2, 

H2S 

200; 230; 150; 

160 

H2O 10  

CH4, CO, N2, 

H2 

3; 190; 23; 534    

CO, N2, H2 194; 22; 477 H2O 20  

CO2, N2 375; 375 HCN 10  

 

Na přípravu směsí z tabulky 2 byly použity tyto chemikálie a plyny:  

• Anatas A200, syntetizovaný v naší laboratoři. Tento vzorek obsahoval 14 wt. % 

HCl, jak bylo později určeno titrační analýzou.  

• Montmorillonite (CAS 1318-93-0, typ K10, Sigma Aldrich), nasycený parami 36 

wt. % HCl a posléze sušený ve vakuu (parciální tlaky 8 Torr je přibližně 7,98 Torr 

HCl, 0,02 Torr voda) 

• Anatas A500, A450, A100(CAS 1317-70-0, Sigma Aldrich) 
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• Basalt (Zdroj neznámý) 

• Jíl byla směs většinou Anatasů s rozpouštědlem. 

• CH4 (Linde Gas)  

• N2 (Messer Technogas) 

• deuterovaná voda (Milli-Q Gradient A10, Millirore, USA) 

• CO2 (Linde Gas)  

• N2 (Linde Gas) 

• NH3 (Linde Gas)  

• CO (Linde Gas) 

• deionizovaná voda (CHROMASOLV HPLC grade) 

• formaldehyd (Sigma Aldrich) 

• HCN (Messer Technogas) 

• formamid (Sigma Aldrich) 

• kyselina sýrová (Sigma Aldrich) 

• HCL (Sigma Aldrich) 

• He (Linde Gas) 

• Ar (Linde Gas) 

• HCl (Sigma Aldrich) 

• Paraformaldehyd (Sigma Aldrich) 

• Močovina (Sigma Aldrich) 

• Kyselina pyrohroznová (Sigma Aldrich) 

Pro simulaci impaktního plazmatu vzniklého vstupem mimozemského tělesa do rané 

zemské atmosféry byla použita laserová jiskra. V laserovém plazmatu iniciovaném 

v plynné fázi zaostřením pulzního laserového paprsku do středu vakuově těsné kyvety 

naplněné studovanou atmosférou byly vytvořeny podmínky blízké šířící se rázové vlně a 

plazmatu obklopujícího asteroid. Teplota plazmatu dosahuje od 4500 K do 10 000 K. 

Dochází  také k sekundární emisi UV a EUV záření. Bylo však zjištěno, že fotochemické 

reakce mají zanedbatelný příspěvek k jinak radikálové chemii probíhající v oblasti 

dielektrického průrazu v plynu.  

V případě experimentů s interakcí plazmatu generovaného v plynné atmosféře 

s povrchem bylo do 1L kyvety přidáno po 0,5 g pevného katalyzátoru, případně kapalný 

vzorek a poté byla kyveta profouknuta odpovídající směsí plynů. Takto připravená kyveta 
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se vzorkem byla přenesena na laserové pracoviště laseru PALS. Kyveta byla umístěna 

pod čočku u čtvrtého oscilátoru laserového systému s energií 150 J v jednom pulzu.  

Laser generoval laserové pulzy každých 20 minut, přičemž jeden puls měl energii 150 J, 

dobu trvání 350 ps. Vlnová délka laserového záření byla 1315 nm, výkon 428 MW.  

Průměr laserového paprsku činil 15 cm. Tento paprsek byl do kyvety zaostřen CaF2 

planárně-konvexní čočku o průměru 15 cm a ohniskové vzdálenosti 25 cm. Ztráta energie 

pulsu při průchodu čočkami a okénkem kyvety nepřesáhla 15 %. Plynný obsah kyvety 

byl poté převeden do FT-IR spektrometru Bruker IFS 125 HR. Bylo použito 10 Torr 

z celého vzorku. Optická dráha kyvety je 30 m. Bylo měřeno 300 skenů při rozlišení 0,02 

cm - 1 v rozsahu vlnočtů 680–4250 cm-1. Použit byl dělič paprsků z KBr a dusíkem 

chlazený HgCdTe detektor. Rychlost pohyblivého zrcadla interferometru byla nastavena 

na 40 kHz. Změřený interferogram byl apodizován Blackmannovou-Harrisovou 

apodizační funkcí.   
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3. Výsledky 

Měřená spektra byla vyhodnocena programem OPUS-spectroscopy software. 

Kvantifikace byla provedena na základě měření kalibračních spekter čistých plynů při 

znalosti celkové integrální intenzity pásů.  

Byla provedena kalibrace NO pro tlaky 0,87; 1,08; 1,95; 5,06; 10,34 Torr, byly měřeny 

absorbance pro linii 1905,35 – 1905,929 cm-1 a byla vynesena kalibrační křivka. (Obrázek 

6) 

 

Obrázek 6: Kalibrační křivka NO. Je vyobrazena závislost tlaku na absorbanci. 

Analogickým postupem byly provedeny kalibrace i pro NO2 (1625,65 cm-1) a   N2O 

(2234,76   cm-1).  

Byl vypočten tlak NO, N2O a NO2 pomocí kalibračních křivek (ilustrace výpočtu pro NO) 

(rovnice 4).   

𝑝𝑁𝑂 = 26,8 ∗ 𝑎𝑏𝑠 − 0,06 (4) 

Kde pNO je tlak NO a abs je absorbance. Procentuální zastoupení bylo vypočteno podle 

rovnice 5. 
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𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
𝑝𝑁𝑂

𝑝𝑠𝑝𝑚
 * 100  (5) 

pspm je tlak frakce měřené spektrometrem. Celkový tlak NO 𝑝𝑁𝑂𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý
 ve vzorku (v 

Pascalech) je vypočten podle rovnice 6. 

𝑝𝑁𝑂𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý
=

100000∗𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎 

100
 (6) 

Počet molekul N byl vypočten dle stavové rovnice ideálního plynu (rovnice 7). 

𝑁 =  
𝑝𝑁𝑂𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý

∗0,001

R∗ 293
*𝑁𝐴 (7) 

Energetický výtěžek reakce 𝜒 lze poté zjistit vydělením počtu molekul vzniklých během 

experimentu celkovou energií, jež byla předána laserem Asterix (rovnice 8). 

𝜒 =
𝑁

150∗𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑢𝑙𝑠ů
 (8) 

Číselné dosazení pro jednotlivé plyny jsou zanesené v tabulkách 3-5.  

Tabulka 3a: Tabulka obsahuje v hlavičce etapu, ve které byly experimenty prováděny. 

Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah N2O v každém 

experimentu, kde se vyskytoval. Experimenty, v nichž se nevyskytoval, nejsou uvedeny. 

Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po ozáření. Počet pulsů, které byly použity a následně 

výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul N2O vzniklo na jeden Joule energie. 

Etapa Francouzský formamid 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak [Pa] 
Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn CO, NH3 

0,07 70 2×1019 10 1×1016 Kapalina H2O 

Katalyzátor jíl 

Etapa 1 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak [Pa] 
Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,01 10 3×1018 22 8×1014 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A200 

Plyn NH3, CO 

0,06 60 2×1019 22 5×1015 Kapalina H2O 

Katalyzátor A450 
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 Tabulka 3b: Tabulka obsahuje v hlavičce etapu, ve které byly experimenty prováděny. 

Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah N2O v každém 

experimentu, kde se vyskytoval. Experimenty, v nichž se nevyskytoval, nejsou uvedeny. 

Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po ozáření. Počet pulsů, které byly použity a následně 

výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul N2O vzniklo na jeden Joule energie. 

Etapa 1 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,04 40 9×1018 22 3×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Kolemanit 

Plyn N2 

0,04 40 9×1018 22 3×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A500 

Plyn N2 

0,09 90 2×1019 22 7×1015 Kapalina HCONH2 

Katalyzátor Montmorillonit 

Plyn N2 

0,02 20 5×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Jíl 

Plyn N2 

0,02 20 3×1018 22 9×1014 Kapalina HCOH, HCONH2 

Katalyzátor  

Plyn N2 

0,03 30 7×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A450 

Plyn N2 

0,03 30 7×1018 22 2×1015 Kapalina HCONH2 

Katalyzátor Jíl 

Etapa 2 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,02 20 5×1018 22 1×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A500 

Plyn N2 

0,06 60 2×1019 22 5×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Basalt 

Plyn N2, CO2 

0,06 60 2×1019 22 5×1015 Kapalina HCl 

Katalyzátor Montmorillonit 
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Tabulka 3c: Tabulka obsahuje v hlavičce etapu, ve které byly experimenty prováděny. 

Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah N2O v každém 

experimentu, kde se vyskytoval. Experimenty, v nichž se nevyskytoval, nejsou uvedeny. 

Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po ozáření. Počet pulsů, které byly použity a následně 

výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul N2O vzniklo na jeden Joule energie. 

Etapa 2 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2, CO2 

0,21 210 5,1×1019 22 1,5×1016 Kapalina HCl 

Katalyzátor A200 

Plyn N2, CO2 

0,06 60 2×1019 22 5×1015 Kapalina H2O 

Katalyzátor  

Plyn N2, CO2 

0,21 210 5,1×1019 22 1,5×1016 Kapalina HCl 

Katalyzátor A200 

Etapa 3 

Složení vzorku 

Obsemová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,16 160 3,8×1019 10 2,5×1016 Kapalina HCONH2 

Katalyzátor  

Etapa 4 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn Ar 

0,01 10 1,6×1019 10 1,4×1015 Kapalina HCONH2 

Katalyzátor  
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Tabulka 3d: Tabulka obsahuje v hlavičce etapu, ve které byly experimenty prováděny. 

Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah N2O v každém 

experimentu, kde se vyskytoval. Experimenty, v nichž se nevyskytoval, nejsou uvedeny. 

Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po ozáření. Počet pulsů, které byly použity a následně 

výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul N2O vzniklo na jeden Joule energie. 

Etapa 5 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn CO, H2, SO2, N2 

0,29 290 7,3×1019 11 4,4×1016 Kapalina H2O 

Katalyzátor  

Plyn 
NH3, H2, N2, 

He, CO 
0,01 10 3×1018 11 2×1015 

Kapalina H2O 

Katalyzátor  

Plyn CO, N2, H2 

0,01 10 3×1019 11 2×1015 Kapalina  

Katalyzátor  

Plyn CO2, N2 

0,53 530 1,3×1020 16 5,5×1016 Kapalina HCN 

Katalyzátor  
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Tabulka 4a: Tabulka obsahuje v hlavičce etapu, ve které byly experimenty prováděny. 

Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah NO v každém 

experimentu, kde se vyskytoval. Experimenty, v nichž se nevyskytoval, nejsou uvedeny. 

Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po ozáření. Počet pulsů, které byly použity a následně 

výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul NO vzniklo na jeden Joule energie. 

Etapa Francouzský formamid 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn CO, NH3 

0,16 160 3,9×1019 10 2,6×1016 Kapalina H2O 

Katalyzátor jíl 

Etapa 1 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,30 300 7,4×1019 22 2,2×1014 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A200 

Plyn NH3, CO 

0,69 690 1,7×1020 22 5×1015 Kapalina H2O 

Katalyzátor A450 

Plyn N2 

0,65 650 1,6×1020 22 3×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Kolemanit 

Plyn N2 

0,65 650 1,6×1020 22 3×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A500 

Plyn N2 

0,28 280 6,7×1019 22 7×1015 Kapalina HCONH2 

Katalyzátor Montmorillonit 

Plyn N2 

0,11 110 2,6×1019 22 7×1015 Kapalina 
HCOH, 

HCONH2 

Katalyzátor  

Etapa 2 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,53 530 1,3×1020 22 4,0×1016 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A500 

Plyn N2 

0,72 720 1,8×1020 22 5,4×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Basalt 
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Tabulka 4b: Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah 

NO v každém experimentu, kde se vyskytoval. Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po 

ozáření. Počet pulsů a výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul NO vzniklo na jeden Joule 

energie. 

Etapa 2 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2, CO2 

0,23 230 5,7×1019 22 1,7×1016 Kapalina HCl 

Katalyzátor Montmorillonit 

Plyn N2, CO2 

0,32 320 7,9×1019 22 2,4×1016 Kapalina  

Katalyzátor A200 

Plyn N2, CO2 

1,10 1100 2,71×1020 22 8,22×1016 Kapalina H2O 

Katalyzátor Montmorillonit 

Plyn N2, CO2 

0,47 470 1,2×1020 22 3,5×1016 Kapalina  

Katalyzátor  

Etapa 5 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn CO, H2, SO2, N2 

1,63 1630 4,02×1020 11 2,43×1017 Kapalina H2O 

Katalyzátor  

Plyn 
NH3, H2, N2, He, 

CO 
0,08 80 2×1019 11 1,2×1016 

Kapalina H2O 

Katalyzátor  

Plyn CO, N2, H2 

0,13 130 3,3×1019 11 2,0×1016 Kapalina  

Katalyzátor  

Plyn CO, CO2, N2 

9,16 9160 2,26×1021 16 9,43×1017 Kapalina HCN 

Katalyzátor  
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Tabulka 4c: Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah 

NO v každém experimentu, kde se vyskytoval. Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po 

ozáření. Počet pulsů a výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul NO vzniklo na jeden Joule 

energie. 

Etapa 5 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn  H2, N2, CO2 

4,51 4510 1,11×1021 11 6,75×1017 Kapalina H2O 

Katalyzátor  

Plyn CO2, N2, H2S, CO 

1,23 1230 3,04×1020 11 1,85×1017 Kapalina H2O 

Katalyzátor  

Plyn CO, H2, N2, CH4 

0,08 80 2×1019 11 1,19×1016 Kapalina H2O 

Katalyzátor  
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Tabulka 5a: Tabulka obsahuje v hlavičce etapu, ve které byly experimenty prováděny. 

Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah NO v každém 

experimentu, kde se vyskytoval. Experimenty, v nichž se nevyskytoval, nejsou uvedeny. 

Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po ozáření. Počet pulsů, které byly použity a 

následně výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul NO vzniklo na jeden Joule energie. 

Etapa 1 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak [Pa] 
Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,02 20 6×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A200 

Plyn N2 

0,03 30 7×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Kolemanit 

Plyn N2 

0,04 40 1×1019 22 3×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A500 

Plyn N2 

0,02 20 6×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Jíl 

Plyn N2 

0,02 20 6×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A450 

Plyn N2 

0,02 20 6×1018 22 2×1015 Kapalina 
HCOH, 

HCONH2 

Katalyzátor  

Etapa 2 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak [Pa] 
Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2 

0,02 20 6×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor A500 

Plyn N2 

0,02 20 6×1018 22 2×1015 Kapalina HCOH 

Katalyzátor Basalt 

Plyn N2, CO2 

0,01 10 5×1018 22 8×1014 Kapalina HCl 

Katalyzátor Montmorilloni

t 

Plyn N2, CO2 

0,03 30 7×1018 22 2×1015 Kapalina  

Katalyzátor  
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Tabulka 5b: Tabulka obsahuje v hlavičce etapu, ve které byly experimenty prováděny. 

Jsou uvedené jednotlivé experimenty, složení směsí a procentuální obsah NO v každém 

experimentu, kde se vyskytoval. Experimenty, v nichž se nevyskytoval, nejsou uvedeny. 

Dále tlak, počet molekul, jež vznikly po ozáření. Počet pulsů, které byly použity a následně 

výtěžek 𝜒 udávající, kolik molekul NO vzniklo na jeden Joule energie. 

Etapa 2 

Složení vzorku 

Obsahová 

procenta 

[%] 

Tlak 

[Pa] 

Počet 

molekul 

Počet 

pulsů 
𝜒 [molekul J-1] 

Plyn N2, CO2 

0,01 10 5×1018 22 8×1014 Kapalina  

Katalyzátor A200 

Plyn N2, CO2 

0,02 20 6×1018 22 2×1015 Kapalina H2O 

Katalyzátor Montmorillonit 
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Z tabulek 1-3 je patrno, že produkce NOx je nejefektivnější v případě NO, kterého celkově 

vzniklo 7,4×1021 molekul. N2O ve všech našich experimentech vzniklo 5,2×1020 molekul. 

Nejméně vznikal NO2 jehož celkový počet vzniklých molekul je 7,5×1019 molekul. 

Shrnutí výtěžnosti NOx v daných systémech, které byly testovány, je znázorněné 

v tabulce 6 a 7.  

Tabulka 6: Celkové shrnutí produkce N2O a NOx ve směsích neobsahujících minerální 

katalyzátor. Tabulka je rozdělena do dvou bloků podle charakteru atmosféry. Je zanesené 

složení plynných i kapalných směsí a výtěžek pro každý zkoumaný plyn. Tučně vyznačené 

směsi jsou ty, jež budou dále v práci požívány jako model zemské atmosféry.  

Systém bez katalyzátoru  

Charakter Redukční atmosféra 

Plynné složení  Kapalné 

složení 

Katalyzátor 𝜒 NO2 

[molekul J-

1] 

𝜒 NO 

[molekul J-

1] 

𝜒 N2O 

[molekul J-

1] 

CO, H2, SO2, N2 H2O  0 2,43×1017 4,4×1016 

CO2, N2, H2 H2O  0 1,2×1016 0 

NH3, H2, N2, He, 

CO 

  0 2,0×1016 2×1015 

CO, N2, CO2, 

H2S 

H2O  0 9,43×1017 0 

CO, N2, H2 H2O  0 6,75×1017 0 

CO, N2, CH4, 

H2 

  0 1,85×1017 2×1015 

CO2, N2 HCN  0 1,19×1016 5,5×1016 

CO, NH3   0 0 1,5×1016 

CO, NH3 H2O  0 3,5×1016 5×1015 

Charakter Neutrální atmosféra 

Plynné složení  Kapalné 

složení 

Katalyzátor 𝜒 NO2 

[molekul J-

1] 

𝜒 NO 

[molekul J-

1] 

𝜒 N2O 

[molekul J-

1] 

N2 HCOH, 

HCONH2 

 2×1015 7×1015 9×1014 

N2 HCONH2  0 0 2,5×1016 

N2, CO2   2×1015 3×1016 0 
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Tabulka 7: Celkové shrnutí produkce N2O a NOx ve směsích obsahujících minerální 

katalyzátor. Tabulka je rozdělena do dvou bloků podle charakteru atmosféry. Je zanesené 

složení plynných i kapalných směsí a výtěžek pro každý zkoumaný plyn. Tučně vyznačené 

směsi jsou ty, jež budou dále v práci požívány jako model zemské atmosféry.  

Systém s katalyzátorem 

Charakter Redukční atmosféra 

Plynné 

složení  

Kapalné 

složení 

Katalyzátor 𝜒 NO2 

[molekul J-

1] 

𝜒 NO 

[molekul J-

1] 

𝜒 N2O 

[molekul J-

1] 

CO, NH3 H2O Jíl 0 2,6×1016 1×1016 

CO, NH3 H2O A450 0 5×1015 2×1015 

Charakter Neutrální atmosféra 

Plynné 

složení  

Kapalné 

složení 

Katalyzátor 𝜒 NO2 

[molekul J-

1] 

𝜒 NO 

[molekul J-

1] 

𝜒 N2O 

[molekul J-

1] 

N2 HCOH A200 2×1015 2,2×1014 8×1014 

N2 HCOH Kolemanit 2×1015 3×1015 3×1015 

N2 HCOH Montmorillonit 2×1015 0 4×1015 

N2 HCOH Jíl 2×1015 4,9×1016 2×1015 

N2 HCOH A500 3×1015 4,0×1016 3×1015 

N2 HCOH A450 2×1015 0 5×1015 

N2 HCOH Basalt 2×1015 5,4×1015 5×1015 

N2 HCONH2 Montmorillonit 0 7×1015 7×1015 

N2 HCONH2 Kolemanit 0 0 2×1015 

N2, CO2  A200 8×1014 2,4×1016 0 

N2, CO2 H2O Montmorillonit 2×1015 8,22×1016 5×1015 

N2, CO2 HCl Montmorillonit 8×1014 1,7×1016 5×1015 

 

Tabulka 6 shrnující údaje z experimentůbez katalýzy ukazuje, že v redukčních 

atmosférách nevzniká žádné NO2.. Produkce NO je pak obvykle o řád vyšší než N2O. 

V neutrálních atmosférách nelze s jistotou usoudit na podobný trend. Můžeme se  však 

zaměřit na model N2/CO2 atmosféry bez vedlejších reakcí s kapalinou ve směsi. Je vidět, 

že produkce NO je o řád vyšší než pro NO2. Můžeme předpokládat, že NO2 vniká 

sekundární oxidací NO. Naproti tomu N2O nebylo pozorováno vůbec.  

Systémy s katalyzátorem (tabulka 7) nejsou už tak jednoznačné. Chemii v plynné fázi 

patrně ovlivňuje heterogenita vzorku a sorpční procesy. Produkce NO je obvykle nejvyšší 

Přičemž v redukčních atmosférách nedochází ke vzniku NO2.  

Bylo provedeno mnoho experimentů, z nichž byly vybrány 2, jejichž výsledky budou 

nadále posuzovány z pohledu stability produktů v atmosféře a jejich vlivů na zemské 
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klima. Jsou to modely, které nejspíše nejvěrněji vypovídají o atmosférických podmínkách 

Země. Byly zvoleny systémy bez katalyzátoru, z nichž jeden je model redukční atmosféry 

a druhý je model neutrální atmosféry se složením podobným dnešní atmosféře. Jako 

model redukční atmosféry posloužil experiment se směsí CO, N2 a CH4. Jako model 

neutrální atmosféry slouží směs N2 a CO2. 
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4. Diskuze 

Abychom byly schopni určit efekt NOx a N2O na zemské klima, musíme znát bilanci 

mezi jejich vznikem a procesy, kterými jsou z atmosféry odstraňovány, jejich životnost a 

jejich GWP potenciál. Na produkci NOx a na produkci N2O je nutné podívat se odděleně, 

neb produkce N2O probíhá jinými mechanismy než NOx. Příspěvek vzniku N2O 

elektrickými výboji je velice malý, neboť N2O vzniká jen ve výboji typu koróny, nikoli 

bleskem.20 N2O je pak na rozdíl od NOx syntetizován ve vrchních vrstvách atmosféry 

výrony koronární hmoty ze Slunce v důsledku slabšího magnetického pole. Samotnou 

produkci NOx a N2O vlivem impaktu asteroidů musíme rozdělit na dva modely, a to na 

model redukční atmosféry a model atmosféry neutrální. Stejným způsobem je pak nutno 

rozdělit si atmosférické modely i pro procesy, kterými jsou molekuly z atmosféry 

odstraňovány. Nicméně tyto procesy byly poměrně dobře prozkoumány pro NOx 

syntetizovanými elektrickými výboji.21 Proto se tato práce zaobírá pouze procesy, 

kterými jsou odstraňovány NOx a N2O syntetizované meteorickou činností. Konečně je 

třeba zjistit efekt, který by zbylé množství N2O mělo na ranou zemskou atmosféru a 

probiotickou důležitost vymytých NOx, které byly ukládány do dusičnanů. 

4.1 Vznik N2O a NOx a jejich povrchový flux 

NO vzniká kombinací dvou molekul reagujících za standardních podmínek jen velmi 

obtížně: CO2 a N2. Energie impaktního plazmatu po vniknutí asteroidu do atmosféry nebo 

vlivem plazmatu iniciovaného bleskem je dostatečná na to, aby dokázala rozbít silnou 

kovalentní vazbu CO2. Znázornění je v reakci (9) 

CO2 → CO + O (9). 

Takto vzniklý velice reaktivní radikál O atakuje trojnou vazbu N2. Vznikne NO a N 

radikál (2), který následně reaguje s dalším CO2 a vytváří tak CO a další NO (10). 

O + N2 → NO + N (10), 

N + CO2 → NO + CO (3). 

Pro odhad produkce NO v době Hadaika čistě plazmatem generovaným blesky musíme 

odhadnout, jaká byla četnost úderu blesku. Tento odhad vypracovali Wong et al.22 a 

shrnutí jejich výsledků je v tabulce 1. Pakliže máme odhad četnosti blesků, musíme znát 

výtěžek NO z jednoho blesku. Podle empirických dat Nna Mvonda20 pro různé směsi 

CO2/N2 (Obrázek 7) je možné spočítat odhadovaný výtěžek reakcí iniciovaných blesky.  
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Obrázek 7: Výtěžek NO na J energie získané bleskem v závislosti na směsi CO2 a N2 

Kroužky jsou empirická data Nna Mvoda,20 trojúhelník je z rozboru blesků na Venuši. 

Tyto data byla použita pro odhad celkového výtěžku NO 

Množství NO produkované v souvislosti s bleskovou činností je ale snižováno 

fotochemickou transformací na NOx a vymýváním do oceánu deštěm ve formě HNO, 

HNO2, HNO3, HO2NO2, rychlost těchto procesů je uvedena v tabulce 8. 
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Tabulka 8: Tabulka parciálních tlaků CO2, povrchových teplot a toku oxidu dusného při 

odpovídajících podmínkách a vymývání NO a jeho atmosférických produktů do oceánu.22 

p(CO2) 

[Bar] 

Tsurf 

[K] 

Četnost blesků 

[blesk km-2 rok-1] 

NO flux  

[molekuly cm-2 s-1] 

Déšť NOx 

[molekuly cm-2 s-1] 

0,1 280,4 0,41 6,5×106 2,4×105 

1 332,8 9,3 1,7×109 6,5×108 

10 388,1 3,1 5,6×108 1,9×108 

     

Pokud nás zajímá produkce NO impakty, musíme znát jejich četnost v době Hadaika. 

Můžeme náš zájem omezit pouze na dobu, během níž je aktivní křemík-uhlíkatý cyklus a 

na Zemi převládá dusíkatá atmosféra. Pro tento případ pak musíme znát impaktní 

frekvenci. Existují dva modely (Obrázek 8) vycházející z analýzy měsíčních kráterů, 

které na rozdíl od Země, jež byla neustále přetvářena, podávají poměrně spolehlivou 

informaci o průběhu impaktní aktivity v oblasti oběžné dráhy Země. Ročně do dnešní 

atmosféry Země vstoupí okolo 40 000 tun meteorické hmoty. 
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Obrázek 8: Grafické znázornění dvou přístupů vysvětlující meteorickou aktivitu na 

Měsíci. Znázorněna je četnost impaktů relativně k dnešní meteorické aktivitě. Plná linie 

naznačuje unimodální kataklysma simulující teorii LHB,23 přerušovaná pak několik 

epizod bombardování podle modelu mnohočetného kataklysmatu.24 Obrázek modifikován 

a převzat od Mojzsis a kol. (1999). 

Pokud vezmeme v úvahu unimodální kataklysma a chceme-li spočítat povrchový flux 

impaktů Φs,i  [cm-2 s-1], použijeme rovnici 11 

Φs,i =  
𝜒𝑖 〈𝐸𝑖𝜈𝑖〉

4𝜋𝑅𝑝
2     (11) 

Kde 𝜒𝑖  je výtěžek molekul na jeden Joule energie, 𝐸𝑖 je energie i-tého impaktu, 𝜈𝑖 je 

četnost impaktů o dané energii 𝐸𝑖, Rp je pak poloměr planety, v tomto případě Země. 

Povrchový flux z impaktů je funkcí četnosti impaktů a jejich energií 〈Ei νi 〉 (rovnice 12):25  

〈𝐸𝑖𝜈𝑖〉 =  ∫ 𝜈(𝐸)𝑑𝐸
∞

𝐸0
  (12) 

𝜈(𝐸) je četnost frakce impaktů o stejné energii E. 
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Četnost impaktů může být vyjádřena jako funkce průměru kráteru D podle zákona síly 

(rovnice 13):26  

𝜈 =  𝜈0  (
𝐷

𝐷0
)

− 𝛼

 (13) 

Pro Zemi jsou faktory D0 = 104 m, ν0 = ν(D0) a byla použita konstanta α = 1,3. Což 

odpovídá popisu lunárních kráterů.  

Průměr kráteru může být opět vyjádřen podle zákona síly s konstantami od (rovnice 14):27 

D =  4.8 ×  10−6 m (
𝐸

1 𝑒𝑟𝑔
)

1
3⁄

  (14) 

Parametr frekvence impaktů může být vyjádřena jako funkce ukládání hmoty M 

(Rovnice 15). 

𝜈0 =  
𝑀𝑇

𝑀0
 (15) 

Kde MT je poměr ukládání hmoty a M0 = 6,6 × 1017 g. Aplikací rovnic 3–5 do rovnice 2 

dojdeme k  rovnici 16. 

 

〈𝐸𝑖𝜈𝑖〉 =
𝑀𝑇

𝑀0

𝐸0

1−𝛾
(

𝐸𝑚𝑎𝑥

1𝑒𝑟𝑔
)

1−𝛾

  (16) 

za použití Emax = 1036 erg, Dmax = 1000 km, E0 = 1,3 × 1012 erg, 𝛾 = 𝛼/3 = 0,43, 

MT = 4,3 ×  1013  g/rok a výtěžků 𝜒 z tabulky 4 výsledky v rovnici 11 a 16 můžeme 

spočítat povrchový flux z impaktů pro modely jak redukční, tak neutrální atmosféry. Viz 

tabulka 10.25  
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NO2 v redukčních atmosférách vůbec nevzniká, nicméně v atmosférách neutrálních 

vzniká oxidací NO, rozsah oxidace záleží silně na podmínkách, jak lze pozorovat 

z tabulky 4 výsledky. Povrchový flux z impaktů lze vypočítat rovnicemi 1-6 analogicky 

jako povrchový flux NO. Viz tabulka 10. 

N2O nevzniká v bleskovém výboji, nicméně existuje jiná událost, která v době hadaika 

mimo syntézy díky impaktům mohla přispět k jeho vzniku. Touto událostí byly časté a 

velice silné výrony koronární hmoty. Magnetické pole Země, které bylo v době hadaika 

slabší než dnes, nebránilo energetickým částicím ze Slunce dosáhnout atmosféry 

v poměrně velké části zemského povrchu. Tyto energické částice dokonce dosahovaly do 

nižších vrstev atmosféry, kde poté napomáhaly vzniku molekul N2O, které v daných 

vrstvách atmosféry již byly stabilní.28 Impakty iniciované reakce vedly k povrchovému 

fluxu vypočtenému dle rovnic 1-6, jenž je uveden v tabulce 10. 

Pro výpočet povrchových fluxů NOx a N2O byly použity dva modely. Model pro redukční 

atmosféru N2/CO/CH4/H2 vytvořený Rimmer et al21 a pro atmosféru rané Země složené 

převážně z N2/CO2 (Rimmer & Helling).21 Byly použity výsledky dvou experimentů, 

které nebyly katalyzovány pevným povrchem a ani v nich nebyla kapalná fáze, která by 

mohla reagovat. (Viz tabulka 9.) 
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Tabulka 9: Dva experimenty, bez katalýzy a vedlejších reakcí s kapalinou. Složení 

atmosféry a energie dodaná laserovými pulsy. Procentuální výtěžek (molární procenta) 

pro jednotlivé plyny, jejich tlak a kolik molekul vzniklo na jeden joule energie. 

Složení Atmosféry (Tlak [Torr]) 
CO, CH4, N2, H2 

 (3; 190; 23; 490) 
CO2, N2 (150; 600) 

Energie vzorku dodaná [J] 1650 3300 

Obsahová procenta 

[%] 

N2O 0,01 0 

NO 0,13 0,35 

NO2 0 0,03 

Tlak [Pa] 

N2O 10 0 

NO 130 350 

NO2 0 26,4 

𝜒 [molekul J-1] 

N2O 1∙1015 0 

NO 2,0∙1016 3,0∙1016 

NO2 0 2∙1015 

 

Následovalo dosazení do rovnic 1-6 za použití konstant Emax = 1036 erg, Dmax = 1000 km, 

E0 = 1,3 × 1012 erg, 𝛾 = 𝛼/3 = 0,43, MT = 4,3 ×  1013  g/rok. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

Tabulka 10: Tabulka povrchových fluxů. Výpočet byl proveden podle rovnic 11-16 

s dosazením hodnot výtěžků z tabulky 4 výsledky.  

Model Φ𝑖,NO[cm-2 s-1] Φ𝑖,𝑁𝑂2
[cm-2 s-1] Φ𝑖,𝑁2𝑂[cm-2 s-1] 

Redukční 

atmosféra 

6 ×  1011 0 5 ×  1010 

Neutrální atmosféra 8 ×  1011 6 ×  1010 0 

 

V tabulce 10 jsou vyobrazeny povrchové fluxy molekul N2O a NOx, které vznikly díky 

impaktům. Nicméně ke znalosti rovnovážných koncentrací všech složek musíme provést 

další výpočty.  
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4.2 Očekávané tlaky NOx a N2O v rané zemské atmosféře 

Pro odhad koncentrací NOx a N2O byly použity dva modely. Model pro redukční 

atmosféru N2/CO/CH4/H2 vytvořený Rimmerem a kol.  pro atmosféru rané Země složené 

pouze z N2/CO2 (Rimmer & Helling).21 

4.2.1 CO2/N2 model 

Abychom mohli získat rovnovážný tlak NOx a N2O, musíme znát ztrátový tok, kterému 

jsou podrobeny díky reakcím, jimiž jsou odstraňovány z atmosféry. NO může být 

z atmosféry odstraňováno třemi hlavními mechanismy. První je jeho rozklad 

UV zářením (17), druhý je reakcí s HCO radikálem (18), další je reakcí se třetí částicí 

(19). 

NO + hν → N + O (17) 

NO + HCO → HNO + CO  (18) 

NO + H + M → HNO + M  (19) 

NO2 může být z atmosféry odstraňován převážně UV zářením (20). 

NO2 + hν → NO + O (20) 

N2O podléhá dvěma reakcím. Reakci s CO (21) a rozkladem UV zářením (22). 

CO + N2O → N2 + CO2 (21) 

N2O + hν → N2 + O (22) 

Kinetická konstanta pro fotodisociační reakce je pro teplotu 300 K známa a rychlost 

destrukce bude záviset pouze na ní. Pro ostatní reakce nebude tento výpočet tak 

jednoduchý. Rychlost destrukce bude závislá jak na kinetické konstantě, tak na 

koncentraci reaktantu B: 

𝑘 (𝑇, 𝐵) = 𝐴 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 [𝐵] (23). 

Kde A je předexponenciální faktor, jehož hodnota je pro různé reakce známá a 

dohledatelná v databázi NIST, Ea je aktivační energie pro danou reakci, opět dohledatelná 

v NIST, R je univerzální plynová konstanta a T je teplota, pro naše účely 300 K. [B] je 

koncentrace reaktantu B (HCO, H, CO) vycházející z modelů. Takto vypočítané kinetické 

konstanty jsou uvedené v tabulce 11 spolu s čísly použitými v rovnicích.  



46 
 

Tabulka 11: Tabulka s konstantou předexponenciálního faktoru Arheniovy rovnice, 

aktivační energie a kinetické konstanty reakcí pro daný systém. Hodnoty A a Ea byly 

získány z Nist kinetics.  

Reakce A 

[cm3
 molekul-1] 

Ea 

[kJ] 

cb 

[mol/cm3] 

Rychlost 

destrukce 

[s-1] 

NO + hν -> N + O    3,75×10-12 

NO + HCO -> HNO + CO 1,1×10-11 -0,4 0,29 2,7×10-4 

NO + H + m -> HNO + m 2,5×10-10 -5,7 1,1×10-3 2,5×10-8 

NO2 + hν -> NO + O    1,85×10-3 

CO + N2O -> N2 + CO2 5,3×10-13 139 2,6×10-20 2,21×10-8 

N2O + hν -> N2 + O    8,48×10-11 

 

Pokud známe kinetiku reakcí 17-23, můžeme vypočítat tok 𝛷𝑥, kterým jsou N2O a NOx
 

odstraňovány z atmosféry. (Rovnice 24) 

Φx = (
1

9,43×105

𝜏
+𝑣𝑑𝑒𝑝

) 𝑘𝑇 (24) 

Kde 𝜏 = 1/ 𝑘 (𝑇, 𝐵) ,  𝑣𝑑𝑒𝑝 je rychlost depozice, pro případ NOx = 0,03 cm s-1,29 k je 

Boltzmanova konstanta a T je termodynamická teplota. Po dosazení vyjdou destrukční 

toky pro NO, NO2 a N2O (Tabulka 12). Nyní už lze snadno spočítat rovnovážný tlak podle 

rovnice 25: 

𝑝 = Φs,i  ∙  Φx  (25) 

Tabulka 12: Tabulka shrnuje tok, kterým jsou N2O a NOx odstraňovány z atmosféry a 

rovnovážné tlaky a koncentraci v ppm pro model redukční atmosféry. 

Plyn  Φx[bar cm-2 s-1] Tlak [Bar] c [ppm] 

NO 1,6×10-22 9,9×10-11 9,9×10-5 

NO2 2,4×10-23 0 0 

N2O 4,6×10-16 2,1×10-5 21 
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4.2.2 N2/CO/CH4/H2 model 

Analogickým způsobem probíhaly výpočty i pro druhý model, výsledky druhého modelu 

jsou v tabulce 13.  

Byly provedeny výpočty pro tyto reakce: 

NO + HCO → HNO + CO  (26) 

N2O + hν → N2 + O (27) 

CO + N2O → N2 + CO2 (28) 

Tabulka 13: Tabulka vyobrazuje tok, kterým jsou N2O a NOx odstraňovány z atmosféry 

a rovnovážné tlaky a koncentraci v ppm pro model neutrální atmosféry. 

Plyn  Φx[bar cm-2 s-1] Tlak [Bar] c [ppm] 

NO 5×10-20 4×10-8 4×10-2 

NO2 1,0×10-15 6,1×10-8 6,1×10-2 

N2O 5,1×10-14 0 0 

 

Rovnovážná koncentrace dosažená syntézou NOx impakty pak bude v redukční 

atmosféře pro NO 9,9×10-5 ppm, pro N2O byla koncentrace 21 ppm, GWP takového 

množství N2O bude rozebrán dále. NO2 v redukční atmosféře nevznikl. V případě 

neutrální atmosféry došlo ke vzniku 4×10-2 ppm NO a 6,1×10-2 ppm NO2, nedošlo však 

ke vzniku N2O. 
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Pro porovnání efektivity produkce NO blesky a impakty byl vytvořen graf vyobrazující 

jak experimenty Nna Mvonda tak některé naše výsledky (Obrázek 9). 

 

Obrázek 9: Porovnání našeho experimentu s daty neměřenými Nna Mvondou20 a daty 

z Venuše. Černé čtverečky vyobrazující Mvondův experiment závislosti složení směsi CO2 

a N2 a výtěžku. Barevná kolečka jsou různé experimenty, z nichž ale pouze zelené kolečko 

odpovídá podmínkám experimentu Mvody, neb byla použita čistě směs CO2 a N2 a to bez 

katalyzátorů nebo přidaných kapalných látek. Zelený čtvereček vyobrazuje data získaná 

z rozboru blesků na Venuši.  

4.3 Očekávaný vliv na zemské klima 

Pro redukční atmosféru tedy vyšla poměrně vysoká koncentrace N2O, který je velice 

silným skleníkovým plynem; koncentrací NO a NO2 se v této studii nemusíme příliš 

zabývat, neboť jejich GWP je velice nízký. Nicméně pochopení jejich produkce je velice 

důležitým krokem k porozumění vzniku života. Procesy jejich vymývání z atmosféry jsou 

přímo spojené se vznikem dusičnanů a jiných biologicky nepostradatelných látek. Tak 
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pak vznikají v oceánu veliké rezervoáry probiotické „polévky“, ve které se nakonec mohl 

uvařit život.21 Nicméně tato problematika není to, čím by se tato práce měla zaobírat. 

GWP N2O je 300krát vyšší než potenciál globálního oteplování oxidu uhličitého. Jeho 

životnost je odhadovaná na něco přes sto let v dnešní atmosféře, životnost v atmosféře 

hadaika závisí na modelu, který si pro zjištění jeho životnosti zvolíme. Pro porovnání je 

uvedena tabulka GWP důležitých skleníkových plynů a NOx.  

Tabulka 14: Tabulka životnosti, radiační efektivity a Global Warming Potential relativní 

k CO2. Data z IPCC/TEAP (2005), pokud není řečeno jinak. 

Plyn Vzorec Životnost 

[roky] 

Radiační 

Efektivita [W m2 

ppb-1] 

GWP 100 let 

SAR 

Vodní páry H2O a a 0,1-0,23 

Nitrosní 

plyny 

NOx 
b 6,0×10-6 0,92 

Oxid uhličitý CO2          c  d1,5×10-5 1 

Oxid uhelnatý CO 0,3  e1,9 

Methan CH4 12 3,7×10-4 f25 

Oxid dusný N2O 114 3,1×10-3 298 

CFC-11 CCl3F 45 0,25 4 750 

aŽivotnost vodní páry v atmosféře je komplikovaná záležitost, stejně tak jako její radiační 

efektivita. Znalost těchto dvou faktorů by vyžadovala konstantní troposférický stav vody. 

30 

bNitrosní plyny jsou z atmosféry odstraňovány mnoha různými pochody, proto není 

snadné jejich životnost jednoznačně určit. Odhadovaná životnost je 3,8±1 Ho.31 

cŽivotnost CO2 nemůže být jednoznačně určena díky mnoha chemickým cestám vedoucím 

k jeho odstranění.  

dVypočteno pomocí IPCC (1990) pro koncentraci 378 ppm. 

eZapočteno i s nepřímím příspěvkem z reakcí vedoucích k tvorbě methanu a ozonu. 

fZapočteno i s tvorbou CO2
32 
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Nyní si položme otázku, jaká bude distribuce N2O ve vertikálním profilu atmosféry? 

Pouhou úvahou můžeme dojít k předpokladu, že koncentrace N2O bude vyšší při povrchu 

Země v troposféře. Koncentrace N2, CO a CH4 ze kterých je N2O syntetizován je při 

povrchu největší, tudíž i výtěžek bude největší právě v troposféře. N2O vznikající ve 

vyšších vrstvách atmosféry bude podléhat silnější fotodestrukci, takže už tak troposféru 

preferující poměr bude ještě více nakloněn ve prospěch troposférického N2O. Vliv, který 

můžeme očekávat od 20 ppmv v troposféře je vyobrazen na obrázku 10.33 

Jak je vidět, teplota se vlivem 20 ppm N2O dokázala zvednout nad bod mrazu. Stejného 

efektu lze dosáhnout v systému s 1,6 ppm CH4 tak 0,83 ppm. Nicméně v našem modelu 

bylo použito 400 ppm CH4, což je samo o sobě dost velké množství methanu na to, aby 

zvedlo teplotu na povrchu Země nad bod mrazu. Povrchová teplota pro 320 ppm CO2 a 0 

ppm CH4 je okolo 266 K. Při koncentraci N2O 20 ppm pak můžeme očekávat teplotu 

okolo 275,5 K. Bylo však provedeno mnoho experimentů, abstentujících CH4 a to se 

stejným výsledkem:  Vznikalo velké množství NO2 vedoucí k rovnovážné koncentraci 5-

Obrázek 10: Graf vyobrazující závislost teploty na povrchu na obsahu N2O v atmosféře. Jsou 

vyobrazeny dva modely (A;B) pro různé koncentrace CH4. Dvě pevné linie odpovídají 

rozdílným bolometrickým jasnostem Slunce v poměru ke dnešní jasnosti. Koncentrace CH4 pro 

obrázek A je 1,6 ppm; pro obrázek B je 100 ppm. Bolometrické jasnosti slunce jsou 94 % a 

83% dnešní hodnoty. Koncentrace CO2 je 320 ppm. 
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38 ppm v rámci atmosférické chemie (Vypočteno podle rovnic 11 a 23-25), což ukazuje, 

že mechanismus syntézy N2O impakty asteroidů jako takový dokáže za určitých 

podmínek vyřešit paradox slabého mladého Slunce.  
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5. Závěr 

Pomocí laserového systému PALS byly simulovány podmínky panující v plazmatu 

generovaném impaktem asteroidu do atmosféry. Byla studována celá řada směsí, které 

simulovaly jak redukční, tak neutrální modely atmosféry rané Země. Infračervenou 

spektroskopií byly měřeny složení výsledných směsí a zjištěno, zda a v jakých 

množstvích vznikaly N2O a NOx, dále byl počítán výtěžek molekul na jeden Joule energie. 

Poté byly výsledky aplikovány do modelů pro redukční atmosféru N2/CO/CH4/H2 

vytvořený Rimmerem a kol. a pro atmosféru rané Země složené pouze z N2/CO2 

vytvořený Rimmerem & Hellingem.21 Rovnovážné koncentrace plynů byly posouzeny 

z hlediska jejich GWP. Atmosférický model, který vzal v úvahu výtěžky zjištěné při 

simulaci chemie impaktů výkonovým laserem, predikoval rovnovážné koncentrace N2O 

od 5 do 38 ppm. Podle teoretického modelu by při koncentracích nad 20 ppm mělo 

docházet v dané planetární atmosféře k výraznému skleníkovému efektu, jehož vlivem by 

teplota zemského povrchu umožnila v době Hadaika existenci kapalné vody a to i bez 

přispění methanu či dalších skleníkových plynů. Za určitých podmínek může být paradox 

mladého slabého Slunce vyřešen příspěvkem N2O generovaného impakty asteroidů.  
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