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Abstrakt

Práce se zabývá vlivem dceřiných produktů rozpadu radonu s krátkým poločasem přeměny 

na měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Pevné produkty rozpadu radonu 

214Po a  218Po se  rozpadají  α  přeměnou a  ovlivňují  měření  objemové  aktivity  radonu v 

půdním vzduchu. Tento vliv je posouzen na základě experimentálního měření objemové 

aktivity  radonu v půdním vzduchu na radonové referenční  ploše Buk.  Na jednotlivých 

bodech radonové referenční plochy byly změřeny trojice hodnot objemové aktivity radonu 

při převodu půdního vzduchu do detekční komory přístroje bez filtru, s automobilovým 

benzinovým filtrem a s mikrovláknitým filtrem typu AFPC. 

Výsledky  terénního  měření  ukázaly,  že  oba  zkoumané  filtry  se  svými  účinky 

záchytu pevných produktů přeměny radonu na měřené hodnoty objemové aktivity radonu v 

půdním vzduchu téměř neliší. Rozdíl v hodnotách objemové aktivity radonu naměřených 

bez  filtru  a  s  filtry  je  nevýrazný,  v  řádu chyb měření.  Experiment  neprokázal  nutnost 

použití  filtru   pro  měření  objemové  aktivity  radonu  v  půdním  vzduchu.  Nejistotu  do 

získaných výsledků  vnáší  chyby měření  objemové  aktivity  radonu v  půdním vzduchu, 

které se pohybují v řádu jednotek kBq m-3. Nepřítomnost teoreticky možného vysokého 

obsahu pevných dceřiných produktů  rozpadu radonu ve  vzorcích  půdního vzduchu lze 

vysvětlit možnou adsorpcí těchto částic na stěny odebíracích nádob.  
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Abstract

The  work  is  engaged  in  effect  of  short-lived  radon  (222Rn) daughter  products  on 

measurement of radon volume activity in soil gas. Solid radon daughter products 214Po and 
218Po transform by α-decay and influence measurement of radon volume activity in soil 

gas. This effect was investigated by experimental measurement of radon volume activity in 

soil  gas at the Buk radon reference  site in Central Bohemia. At each particular point of 

radon reference site, three values of radon volume activity were determined by measuring; 

without filter, with automobile petrol filter and with micro-fibrous filter AFPC type.       

Experimental measurement demonstrates that both of applied filters have near the 

same  effect  on  measured  values  of  radon  volume  activity  in  soil  gas.  The  difference 

between radon volume activity values got by measuring without filter and with filters is 

low, in order of measurement error. Experiment did not evidence necessity of using filter 

for measuring radon volume activity in soil gas. Radon volume activity measurement error 

is  in  order  of  several  kBq.m-3.  This  fact  brings uncertainty  into  obtained  results.  The 

absence of theoretically possible high content of solid radon daughter products in soil gas 

samples may be explained by possible adsorption of these particles on sampling and soil 

gas transfer system materials.
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 1 Úvod

Cílem práce  je  posoudit  vliv  pevných  dceřiných  produktů  přeměny  radonu  na  terénní 

měření  objemové aktivity  222Rn v půdním vzduchu.  Tyto radioaktivní  izotopy,  zejména 

214Po a  218Po,  se  stejně  jako  sledovaný  222Rn rozpadají  α  přeměnou  a  jejich  nasátí  do 

detekční  komory  spolu  s  plynným  222Rn  zvyšuje  celkový  signál  a  tak  nežádoucím 

způsobem ovlivňuje měření. K zabránění vstupu dceřiných produktů přeměny radonu do 

detekční komory a dále k zachycení prachových částic lze využít filtrů. K tomuto účelu 

často používaným filtrem je  papírový filtr  benzinového čerpadla automobilů.  Absolutní 

účinnost  tohoto  filtru  na zachycení  pevných produktů  přeměny radonu je  však nejistá. 

Cílem práce je posoudit vliv použití dvou typů filtrů na měření objemové aktivity radonu v 

půdním vzduchu.  Prvním z  nich  je  již  zmíněný  papírový  filtr   benzinového  čerpadla. 

Druhým  studovaným  filtrem  je  mikrovláknitý  filtr  typu  AFPC  vyráběný  národním 

podnikem  HNÚŠŤA  –  LIKIER.  Vliv  těchto  filtrů  byl  posouzen  na  základě 

experimentálního  měření  na referenční  radonové ploše.  Byly  naměřeny a vyhodnoceny 

hodnoty objemové aktivity 222Rn získané bez použití filtru a s oběma typy  filtrů. 

Výsledkem práce  by  měla  být  informace o  tom,  jestli  pevné  produkty  rozpadu 

radonu ovlivňují měření objemové aktivity 222Rn v půdním vzduchu a případně posouzení 

významnosti jejich vlivu.

Používání filtru ani jeho specifikace není nijak zakotvena v metodice ustanovené 

pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu pro účely stanovení radonového 

indexu stavebních pozemků (SÚJB 2004). Výsledky práce by měly také pomoci posoudit, 

zda-li je efekt filtru významný pro metodiku měření objemové aktivity radonu v půdním 

vzduchu pro účely stanovení radonového indexu stavebních pozemků.

Bakalářská práce byla zpracována během roku 2010. Počáteční studie problematiky 

proběhly  během jara  2010,  měření  se  uskutečnilo  v květnu.  Samotné zpracování  dat  a 

napsání  práce  proběhlo  v  červnu  až  srpnu.  Experimentální  měření  se  uskutečnilo  na 

referenční  radonové  ploše  Buk  podle  instrukcí  RNDr.  Zdeňka  Jáněho.  Podobu 

experimentálního  řešení  studované  problematiky  vytvořili  Prof.  RNDr.  Milan  Matolín, 

DrSc. a RNDr. Zdeňek Jáně.
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 2 Problematika radonu 

 2.1 Radon v životním prostředí

Radon je bezbarvý plyn, bez zápachu s hustotou 9,73 kg m-3. Radon je inertní plyn a má tři 

izotopy, které jsou radioaktivní. Chemické sloučeniny v přírodních podmínkách nevytváří. 

Izotopy  radonu  (radioaktivní  emanace)  vznikají  v  horninách  rozpadem  přítomných 

přírodních radionuklidů uranu a thoria. Radioaktivní emanace se přeměňují  alfa rozpadem. 

Dceřiné produkty rozpadu radonu jsou dále také zdroji záření α (Matolín  2008). 

Tabulka 1 Radioaktivní emanace (podle Matolín 2008)

rozpadová řada emanace poločas rozpadu název 
238U 222Rn 3,82 d radon
235U 219Rn 3,92 s aktinon 

232Th 220Rn 55,3 s thoron

Tabulka 2 222Rn a produkty jeho rozpadu (podle Matolín 2008, IAEA 1976) 

radionuklid poločas rozpadu emise energie částic α (MeV)
222Rn 3,82 d α 5,48
218Po 3,05 min α 6
214Pb 26,8 min β, γ -
214Bi 19,7 min β, γ -
214Po 1,6*10-4 s α 7,68
210Pb 22 r β -

Tabulka 3 220Rn a produkty jeho rozpadu (podle Matolín 2008, IAEA 1976)

radionuklid poločas rozpadu emise energie částic α (MeV)
220Rn 55,3 s α 6,29
216Po 0,158 s α 6,78
212Pb 10,64 h β, γ -
212Bi 60,60 min α, β, γ 6,09, 6,05
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Uran  je  v  zemské  kůře  rozptýlen  v  průměrné  koncentraci  2  až  4  ppm  U, 

koncentrace thoria je průměrně 8 až 12 ppm Th (Mareš et al. 1979).  V Českém masivu 

byly zjištěny hmotnostní koncentrace Th v rozmezích 0 – 66 ppm a U v rozmezí 0 – 24 

ppm.  Horní  hranice  těchto intervalů jsou reprezentovány řadou plutonů variského stáří 

(Matolín 1970).  Extrémně vysokou radioaktivitou v rámci plutonitů Českého masivu se 

vyznačují durbachitické horniny moldanubického plutonu (Mísař et al. 1983). 

Meziprodukty rozpadu uranu a thoria radioaktivní emanace se zčásti dostávají do 

volných intergranulárních prostor hornin a do půdního vzduchu. Půdní vzduch nebo voda 

v horninách  jsou  pak  medii  přenosu  radonu  do  atmosférického  vzduchu.  Emanace  se 

v horninách šíří difuzí a konvekcí. Z hlediska schopnosti migrace emanace v horninovém 

prostředí vzhledem k poločasu rozpadu a migrační rychlosti je nejdůležitější izotop 222 Rn. 

Radon je schopen migrovat na vzdálenost metrů až prvých desítek metrů a proniká do 

obytných  objektů.  Koncentrace  emanace  v  půdním  vzduchu  se  udává  jako  objemová 

aktivita cA  (kBq m-3), její hodnota závisí na obsahu U a Th v hornině a na fyzikálních 

vlastnostech horninového prostředí. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu závisí 

také na teplotě, tlaku, vodních srážkách a rychlosti větru. Roční periodické změny cA 
222Rn 

se mohou lišit až o trojnásobek (Matolín 2008). 

Měřením koncentrace emanace v půdním vzduchu lze zjišťovat přítomnost těles U 

a Th a radiometricky mapovat (Mareš et al. 1979). V současnosti probíhá měření objemové 

aktivity radonu převážně za účelem stanovení radonového indexu stavebních pozemků, což 

ukládá žadateli o umístění stavby zákon č. 18/1997 Sb. (atomový zákon). 
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Graf 1 Odhadovaná skladba průměrného podílu zdrojů ozáření lidského organismu, podle 

údajů UNSCEAR 2008

Radioaktivní  emanace  vystupují  z  horninového  prostředí  do  ovzduší  a  jsou 

vdechovány do plic. Dceřiné produkty radioaktivního rozpadu radonu se vážou na částice 

aerosolu a také mohou být vdechnuty. Tyto radioizotopy následně zvyšují vnitřní ozáření 

lidského těla a mohou stupňovat nebezpečí výskytu plicních nádorů. Radon  222Rn a jeho 

produkty rozpadu přispívají  podstatným dílem k vnitřnímu ozáření lidského organismu. 

Podíl 222Rn na globální průměrné roční dávce absorbovaného záření se odhaduje na 42 % 

(Obr. 1). Průměrná hodnota efektivní dávky E způsobené přítomností emanací ve vzduchu 

je v České republice 2 mSv za rok (Matolín 2008, Thomas, Hůlka 2007, Mikšová, Barnet 

2002).

 2.2 Stanovení radonu detekcí záření alfa

Radon  222Rn se rozpadá na krátkodobě žijící  dceřiné produkty (tabulka 2).  Je-li  vzorek 

půdního  vzduchu  obsahující  jen  plynnou  fázi  přemístěn  do  komory  přístroje,  nastává 

pozvolný  rozpad  radonu  (T  =  3,82  dne)  a  relativně  rychlé  hromadění  jeho  pevných 

produktů přeměny. Dceřiné radioizotopy 218Po a 214Po se také rozpadají α emisí. Výsledkem 

je nárůst α aktivity v detekční komoře během tří hodin od odběru vzorku půdního vzduchu 
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asi  na  trojnásobek  (Obr.  2). Zejména  v  prvních  30  minutách  po  odběru  vzorku,  kdy 

zpravidla  probíhá měření, α  aktivita  v komoře prudce roste.  O tento nárůst  způsobený 

hromaděním dceřiných produktů radonu je nutné měření radonu opravovat. Koncentrace 

thoronu 220Rn a jeho dceřiného produktu 216Po po odběru vzorku díky krátkým poločasům 

rozpadu těchto izotopů prudce klesá (tabulka 3), a během 6 ti minut od odběru vzorku 

klesne prakticky na nulu (Matolín 2008).  

Graf 2 Teoretická závislost změny α aktivity 222Rn a jeho krátce žijících produktů 

přeměny na čase po přemístění radonu do detekční komory přístroje. 

(Převzato z Matolín 2008)

Objektem zájmu této práce jsou pevné dceřiné produkty rozpadu  222Rn, které se 

dostanou do komory přístroje  spolu s plynným vzorkem půdního vzduchu. Na počátku 

v čase t0  při reálném měření jsou v detekční  komoře kromě plynného radonu přítomny 

v jistém množství také jeho pevné produkty přeměny. Dva z těchto meziproduktů rozpadu 

radonu 218Po a  214Po zvyšují signál α aktivity a tím nadhodnocují výslednou hodnotu cA 

222Rn. Množství izotopů  218Po a  214Po v čase t0 při měření detekcí záření alfa nelze nijak 

stanovit.  Řešením  tohoto  negativního  jevu  je  odfiltrování  pevných  produktů  rozpadu 

radonu při přenosu vzorku půdního vzduchu do detekční komory.

V terénních přístrojích pro měření objemové aktivity radonu se obvykle využívá k 

detekci záření α ionizačních komor nebo Lucasových komor. Lucasova komora je válcová 
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nádoba, jejíž vnitřní povrch pokrývá scintilační látka ZnS (Ag).  Po dopadu α částice na 

vnitřní  povrch  Lucasovy  komory  scintilační  látka  emituje  fotony,  které  dopadají  na 

fotokatodu  fotonásobiče,  odkud  jsou  emitovány  elektrony.  Počet  elektronů  se  na 

pomocných  elektrodách  progresivně  násobí.  Mírou  radonu  v  komoře  je  počet 

registrovaných impulzů (Mareš et al.  1979, Matolín 2008). V Lucasových komorách se 

během měření usazují pevné produkty rozpadu radonu, které způsobují nárůst jejich vlastní 

α aktivity. Po každém měření je nutné komoru vyměnit aby nedocházelo k nárůstu pozadí a 

s tím snižování přesnosti měření. Na tomto principu pracuje i použitý přístroj LUK 3A 

(www.jiriplch-smm.com).

 3 Dosavadní práce

Studiem vlivu přenosu vzorků půdního vzduchu do detekční komory přístroje s filtrem a 

bez filtru se zabývala v menší míře již Petra Koudelová (Koudelová 2007). Vliv přenosu 

vzorků půdního vzduchu do detekční komory přístroje s automobilovým filtrem a bez filtru 

posuzovala na základě vlastního měření na  referenční ploše Buk na bodě č. 1 a 3. Ve své 

práci  dochází  k  závěru,  že  zachycení  tuhých  produktů  přeměny  222Rn automobilovým 

filtrem je významné pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Vzhledem k 

nevýraznosti  rozdílů  měření  bez  filtru  a  s  filtrem a  přirozené  variabilitě  měřených dat 

objemové aktivity radonu v půdním vzduchu je vhodné provést rozsáhlejší měření na více 

bodech.

V  uranových  a  thoriových  dolech  se  používají  přístroje  pro  stanovení  radonu 

v důlním ovzduší, které pumpují vzduch přes filtr na kterém se zachytávají pevné produkty 

rozpadu  radonu.  Následně  se  měří  α  aktivita  filtru. Manual  on  Radiological  Safety  in 

Uranium and Thorium Mines and Mills (IAEA 1976) uvádí pro takovéto měření použití 

sklovláknitého  filtru.  Příkladem  takového  přístroje  je  přístroj  RP  106  vyráběný 

Československým uranovým průmyslem, Závody mechanizace a automatizace, Ostrov nad 

Ohří. Tento přístroj využívá k zachytávání pevných produktů rozpadu radonu vláknintý 

filtr typu AFPC.  

Měřením objemové aktivity radonu bez filtru a s mikrovláknitým filtrem pro záchyt 

dceřiných produktů radonu a thoronu se zabýval také Petr Prokop v souvislosti s měřením 

objemové aktivity čistých standardů 220Rn a 222Rn (Matolín, Prokop 1994).    
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 4 Metodika měření a zpracování dat 

Záchyt produktů přeměny radonu na filtrech a vliv produktů přeměny radonu na měřené 

hodnoty  záření  α  byl  posouzen  experimentálně.  Měření  objemové  aktivity  radonu  v 

půdním  vzduchu  bylo  testováno  převodem  půdního  vzduchu  do  detekční  komory  za 

použití dvou typů filtrů a bez filtru. Měřené hodnoty byly statisticky zpracovány. Vliv  

thoronu  v  půdním  vzduchu  byl  při  experimentech  vyloučen  časem  mezi  

odběrem vzorku z půdy a převodem do detekční komory.

 4.1 Použité přístroje a software

K měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl použit přístroj LUK 3A (PřF 

UK v Praze), výrobce SMM- speciální měřící metody, Ing. J. Plch. LUK 3A je přenosný 

digitální  přístroj,  který  jako  detektoru  alfa  záření  používá  výměnné  Lucasovy komory 

s povlakem ZnS(Ag) o objemu 145 ml. Přístroj nabízí několik měřících programů a kromě 

měření objemové aktivity  222Rn umožňuje také odhad thoronu  220Rn. Pro studium vlivu 

filtrů bylo použito měření v režimu RnTh-. Tento program se použije při nízké koncentraci 

thoronu.  Program  zahrnuje  automatické  měření  pozadí  Np  přístroje.  Následuje  plnění 

detekční  Lucasovy  komory  přístroje  půdním  vzduchem.  Její  naplnění  je  kontrolováno 

atmosférickým tlakem pomocí procesoru. Mezi naplněním komory a měřením je nastavena 

přestávka 2 minuty, následuje automatické měření radonu ve 20 ti vteřinových intervalech 

dokud není dosaženo přesnosti 5% statistické chyby měření. Výpočet zahrnuje korekce na 

nárůst dceřiných produktů radonu během měření. Výsledná objemová aktivita radonu je 

udávána  v  Bq/m3,  spolu  se  směrodatnou  chybou  měření.  Koncentrace  thoronu  je 

odhadována (http://www.jiriplch-smm.com).

Ke statistickému zpracování dat byly použity programy OpenOffice.org Calc (Sun 

Microsystems), R commander a Statistica 7 (StatSoft), pro tvorbu grafů program Grapher 

(Golden  Software).  Pro  psaní  práce  je  použit  program  OpenOffice.org  Writer  od 

společnosti Sun Microsystems.
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 4.2 Statistické metody

 4.2.1 Párový t test

Mějme náhodný výběr (Y1, Z1)', … , (Yn, Zn)' z nějakého dvojrozměrného rozdělení, jehož 

vektor středních hodnot  je (μ1, μ2)'.  Chceme testovat hypotézu  H0:   μ1 – μ2  = ∆ proti 

alternativě H1: μ1 – μ2 ≠ ∆, kde ∆ je nějaké dané číslo. Položíme X1 = Y1 – Z1, … , Xn = Yn 

– Zn. Veličiny X1, … , Xn jsou nezávislé. Předpokládejme, že Xi ~ N(μ, σ2), i = 1, ... , n. 

Kde σ2 je teoretický rozptyl souboru. Zřejmě μ = μ1 – μ2. Jsou li tyto předpoklady splněny, 

pak jde vlastně o test hypotézy H0: μ = ∆ proti alternativě H1: μ ≠ ∆. Nejprve z X1, … , Xn 

vypočteme aritmetický  průměr  X a  výběrovou směrodatnou  odchylku  S. Hypotézu  H0 

budeme  zřejmě  zamítat,  bude-li  X vzdálen  od  čísla  ∆.  Použijeme  přitom  vlastností 

testovací statistiky T. 

T=
X−μ

S
n (1)

Platí-li H0, je skutečná střední hodnota rozdělení rovna  ∆ a platí:

P {∣X−∆ ∣n/ S≥ tn−1α } = α (2)

Kde P je pravděpodobnost jevu,  X je aritmetický průměr z rozdílů hodnot v párech, n je 

počet  prvků výběru,  S je  výběrová směrodatná odchylka, tn-1  (α)  jsou kritické  hodnoty 

Studentova rozdělení na zvolené hladině testu α .   

Hypotézu zamítáme na hladině α platí-li:

∣X−∆∣n/S≥ t n−1α  (3)

Neplatí-li tato nerovnost hypotézu H0 nezamítáme (Anděl 1978).

 4.2.2 Shapirův- Wilkův test normality

Testovací statistika pro malé výběry 3 ≤ n ≤ 50 má tvar: 

W =

[∑
i=1

n

ai x i]
2

∑
i=1

n

x i−x 2
(4)
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Platí, že pokud je W menší než teoretický kvantil W1-α, zamítá se hypotéza o normalitě 

výběru. Obvyklá hladina spolehlivosti  α je 0,05 (Meloun, Militký 2004). Koeficienty ai a 

kritické hodnoty W1=α jsou tabelovány a uvedeny v literatuře např. Hahn, Shapiro 1967 

uvedeno v Zvára 1989.

 4.2.3 Q-Q graf

Q-Q graf se často používá pro porovnání výběrového rozdělení s teoretickým rozdělením. 

Umožňuje  posoudit  shodu  výběrového  rozdělení,  jež  je  charakterizováno  kvantilovou 

funkcí QE(P), s kvantilovou funkcí zvoleného teoretického rozdělení QT(P). Jako odhad 

kvantilové  funkce  výběru  se  používají  pořádkové  statistiky  x(i).  Při  shodě  výběrového 

rozdělení se zvoleným teoretickým rozdělením musí platit přibližná rovnost kvantilů. 

x(i)  ≈  QT(Pi)

Při  porovnání  rozdělení  výběru  s  normálním  rozdělením  se  Q-Q  graf  nazývá  graf 

rankitový. Na ose x jsou vyneseny kvantily normovaného normálního rozdělení N(0,1), na 

ose y jsou hodnoty x(i). Pokud je teoretické rozdělení shodné s výběrovým budou body 

grafu  ležet  přibližně  na  přímce.  Pro  posouzení  linearity  se  provádí  lineární  regrese. 

Vypočtená regresní přímka se zakresluje přímo do Q-Q grafu. Pro usnadnění interpretace 

Q-Q  grafu  je  možné  konstruovat  konfidenční  pásy,  ve  kterých  bude  se  zvolenou 

pravděpodobností ležet skutečná kvantilová funkce. (Meloun, Militký 2004).   

 4.3 Experiment

Při přenosu půdního vzduchu přímo do komory přístroje bez filtru jsou ve vzorku půdního 

vzduchu  kromě  plynného  radonu  přítomny  patrně  také  pevné  produkty  jeho  rozpadu, 

některé z nich, zejména 218Po a 214Po, se dále rozpadají α přeměnou a zvyšují tak měřený 

signál a naměřenou hodnotu objemové aktivity  222Rn. Tomuto jevu se snažíme zabránit 

filtrací  půdního  vzduchu  při  přenosu  do  přístroje.  K  tomuto  účelu  se  často  používají 

automobilové  filtry  pro  zachytávání  nečistot  v  čerpadle  benzinu.  Tyto  filtry  také  brání 

zanášení  detekční  komory  nečistotami.  Není  však  jisté  jaké  množství  radioaktivních 

pevných částic automobilový filtr zachytí.
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Obr. 1 Papírový automobilový filtr čerpadla benzinu schopný zachytit prachové 

částice a pevné produkty přeměny radonu. Fotografie převzata z 

Koudelová 2007

Obr. 2 Terénní měření přístrojem LUK 3A s automobilovým filtrem připojeným mezi 

detekční komoru přístroje a násosku (janettu).
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Obr. 3 Mikrovláknitý filtr typu AFPC vyráběný národním podnikem HNÚŠŤA - LIKIER 

Obr. 4 Měření s mikrovláknitým filtrem typu AFPC připojeným mezi detekční 

komoru přístroje a násosku (janettu). 
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Obr. 5 Uchycení mikrovláknitého filtru v hliníkovém držáku.

Dalším  zkoumaným  typem  filtru  je  mikrovláknitý  filtr  typu  AFPC  vyráběný 

národním  podnikem  HNÚŠŤA -  LIKIER.  Tento  filtr  by  měl  zachytit  veškeré  pevné 

produkty rozpadu radonu. Tento typ filtru byl používán pro zachycení pevných produktů 

přeměny  radonu v  důlním vzduchu  přístrojem RP 106 za  účelem stanovení  objemové 

aktivity  radonu v důlním vzduchu.     

Za těchto předpokladů se dá očekávat, že měřené hodnoty objemové aktivity 222Rn 

při použití filtru budou o něco nižší, než hodnoty získané při měření bez filtru. Rozdílnost 

nebo shodnost výsledků při použití automobilového a mikrovláknitého filtru by mohla říci 

něco o účinnosti automobilového filtru na zachytávání pevných produktů rozpadu radonu. 

Ke zhodnocení  závislosti  měřených hodnot  objemové aktivity  radonu v půdním 

vzduchu  na  způsobu  přenosu  vzorku  z  janetty  do  komory  přístroje  byla  použita  data 

naměřená  na  radonové referenční  ploše  Buk 19.  5.  2010.  Radonové referenční  plochy 

slouží  k  testování  správnosti  terénních  měření  radonu  v  půdním  vzduchu.  Referenční 

plocha Buk leží 2 km ssv. od Milína, podloží tvoří středně zrnitý biotitický až amfibol-

biotitický  granodiorit  (milínský  typ)  středočeského  plutonu.  Zeminy  odpovídají  eluviu 

granodioritu, plynopropustnost umožňuje snadné odběry vzorků půdního vzduchu (Matolín 

2008). 
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Na každém z patnácti  stabilizovaných bodů měřičské  sítě  byla odebrána trojice 

vzorků  půdního  vzduchu.  Odběr  půdního  vzduchu  do  janetty  byl  proveden  standardní 

metodou z hloubky 80 cm pomocí duté ocelové tyče po vytlučení “ztraceného“ hrotu. Na 

každém bodě byly vzorky půdního vzduchu nasávány z janetty do komory přístroje vždy 

jeden přímo bez filtru, druhý přes automobilový filtr a třetí přes mikrovláknitý filtr. Pořadí 

měření bez použití filtru, s automobilovým filtrem a s mikrovláknitým filtrem se cyklicky 

měnilo  (tabulka  4).  Měření  proběhlo  přístrojem LUK 3A v  režimu  RnTh-.  Z  důvodu 

vyloučení vlivu thoronu se vzorek půdního vzduchu po odebrání z duté kovové tyče musí 

nechat odležet v janettě  nejméně 6 minut. Po této době je množství thoronu neměřitelné 

(TTh = 55,3 s) a vliv na měření má pouze 222Rn. Při tomto experimentu byla doba odležení 

vzorku půdního vzduchu z praktických důvodů  11 až 30 minut (průměrně asi 25 min). 

Režim měření RnTh- po spuštění nejprve dvě minuty čeká než opadne excitace scintilační 

látky  (komora  byla  vystavena  slunečnímu  záření),  následuje  měření  pozadí  přístroje. 

Dalším krokem je převedení (odleženého) vzorku půdního vzduchu, po kterém proběhne 

20s  měření  pro  odhad  thoronu.  U  odleženého  vzorku  je  thoron  neměřitelný.  Po 

dvouminutové pauze přístroj začíná měřit radon.   
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 5 Výsledky terénního měření

Tabulka 4 Výsledky terénního měření objemové aktivity radonu, cA (kBq m=3).

Bod Np cA 
222Rn deviation cA 

220Rn poznámka
1 4 199,8 9,2 N bez filtru
1 26 212,1 9,5 N AF
1 60 186,5 8,9 N MKF
2 27 222,5 9,7 N bez filtru
2 36 193,4 9,1 N AF
2 38 210,8 9,5 N MKF
3 34 283,9 11 N AF
3 38 297 11,2 N MKF
3 42 292,6 11,1 N bez filtru
4 51 186,5 8,9 N MKF
4 38 202 9,3 N bez filtru
4 41 182,1 8,8 N AF
5 51 248,1 10,3 N AF
5 63 234,7 10 N MKF
5 61 228,4 9,9 N bez filtru
6 68 161,7 5,9 N MKF
6 60 176,5 8,7 N bez filtru
6 68 162,1 5,9 N AF
7 54 186,5 8,9 N bez filtru
7 69 213,3 9,5 N AF
7 56 202 9,3 N MKF
8 86 209,6 9,5 N AF
8 140 236,4 10 N MKF
8 164 244,3 10,2 N bez filtru
9 128 236,8 10 N MKF
9 128 242,2 10,2 N bez filtru
9 114 234,3 10 N AF
10 165 166,3 5,9 N bez filtru
10 90 142,4 5,5 N AF
10 141 145,4 5,6 N MKF
11 132 141,3 5,5 N AF
11 50 136,6 5,4 N MKF
11 46 144,8 5,5 N bez filtru
12 95 137,7 5,4 N MKF
12 102 148,6 5,6 N bez filtru
12 87 129,3 5,2 N AF
13 75 125,2 5,2 N bez filtru
13 136 117,3 5 N AF
13 89 126,7 5,2 N MKF
14 177 163,2 5,9 N AF
14 142 160,3 6,1 N MKF
14 80 153,2 5,1 N bez filtru
15 101 197,8 8,7 N MKF
15 79 207,5 9,4 N bez filtru
15 62 203,3 9,3 N AF
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Graf 3 Trojice měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na 

stabilizovaných bodech referenční plochy Buk získané měřením bez filtru a s 

použitím automobilového a mikrovláknitého filtru. 
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 6 Zpracování výsledků terénního měření

Tabulka 5 Trojice měření objemové aktivity radonu získané na referenční ploše Buk 

19. 5. 2010 přenosem vzorku  půdního vzduchu do detekční komory bez 

filtru, s automobilovým filtrem a s mikrovláknitým filtrem a rozdíly hodnot 

na jednotlivých bodech. Hodnoty uvedeny v kBq m-3.

bod cA 222Rn [kBq m-3] Rozdíly hodnot v párech

bod bez filtru AF MKF
X1: bez 
filtru - AF

X2: bez 
filtru - MKF

X3: AF 
- MKF

1 199,8 212,1 186,5 -12,3 13,3 25,6
2 222,5 193,4 210,8 29,1 11,7 -17,4
3 292,6 283,9 297,0 8,7 -4,4 -13,1
4 202,0 182,1 186,5 19,9 15,5 -4,4
5 228,4 248,1 234,7 -19,7 -6,3 13,4
6 176,5 162,1 161,7 14,4 14,8 0,4
7 186,5 213,3 202,0 -26,8 -15,5 11,3
8 244,3 209,6 236,4 34,7 7,9 -26,8
9 242,2 234,3 236,8 7,9 5,4 -2,5
10 166,3 142,4 145,4 23,9 20,9 -3,0
11 144,8 141,3 136,6 3,5 8,2 4,7
12 148,6 129,3 137,7 19,3 10,9 -8,4
13 125,2 117,3 126,7 7,9 -1,5 -9,4
14 153,2 163,2 160,3 -10,0 -7,1 2,9
15 207,5 203,3 197,8 4,2 9,7 5,5
průměr 196,0 189,0 190,5 7,0 5,6 -1,4
min 125,2 117,3 126,7 -26,8 -15,5 -26,8
max 292,6 283,9 297,0 34,7 20,9 25,6
sm. 
odchylka 45,4 47,0 47,6 17,8 10,2 13,0
Relativní hodnota rozdílu 0,036 0,029 -0,007

K  vyhodnocení  naměřených  dat  je  použito  grafické  zobrazení  trojic  dat  na 

jednotlivých  bodech  (graf  3).  Na  horizontální  ose  jsou  vyznačeny  jednotlivé  body 

stabilizované měřičské sítě, na vertikální ose jsou naměřené hodnoty objemové aktivity 
222Rn  v  půdním  vzduchu  získané  bez  použití  filtru,  s  automobilovým  filtrem  a 

s mikrovláknitým filtrem. Je vidět, že naměřené hodnoty na jednotlivých bodech jsou dosti 

variabilní.  Minimální hodnoty se vyskytly na bodě 13, maxima na bodě 3.  Trojice dat 

naměřené na jednom bodě vykazují mnohem menší míru variability než měření na různých 

bodech.  Toto  ukazují  i  směrodatné  odchylky  naměřených  hodnot  a  jejich  rozdílů 

(tabulka 5).  Hodnoty  naměřené  při  použití  filtrů  jsou  v  průměru  menší,  než  hodnoty 
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získané bez filtrů. V případě automobilového filtru o 7 kBq m-3  a pro mikrovláknitý o 5,6 

kBq  m-3.  Tyto  rozdíly  jsou  ale  srovnatelné  se směrodatnou  chybou  měření,  která  se 

pohybuje mezi 5 až 11,2 kBq m-3 (tabulka 4).

Tabulka 6 Počty bodů na kterých se potvrdily předpokládané relace mezi měřeními při 

přenosu vzorku půdního vzduchu do detekční komory bez filtru, s 

automobilovým filtrem a s mikrovláknitým filtrem. 

1 bez filtru > AF 11/15
2 bez filtru > MKF 10/15
3 Platnost 1 a 2 současně 9/15
4 AF > MKF 7/15

Další  veličinou  k  posouzení  závislosti  měřených  hodnot  cA  
222Rn  na  způsobu 

přenosu vzorku půdního vzduchu do detekční komory je relativní hodnota rozdílu párů 

naměřených  hodnot δ  (vztah  5).  Relativní  hodnotu  rozdílu  δ  vypočteme  jako  podíl 

aritmetického  průměru  rozdílu  hodnot  v  párech  Xd a  aritmetického  průměru  hodnot 

naměřených bez filtru nebo s automobilovým filtrem Xi (tabulka 5).

δ=
Xd

X i

(5)

Relativní hodnota rozdílu δ je pro dvojice měření bez filtru - automobilový filtr 

3,6 %, a pro dvojice bez filtru - mikrovláknitý filtr 2,9 %. Relativní hodnota rozdílu pro 

dvojici automobilový filtr  - mikrovláknitý filtr je záporná, v absolutní hodnotě menší než 

1 % (tabulka 5).

K vyhodnocení rozdílnosti souborů dat naměřených bez filtru a s oběma typy filtrů 

je použit dále párový t test. Párový t test se používá v situacích, kdy máme na každém z n 

objektů měřeny dvě veličiny. Jednotlivé objekty lze zpravidla pokládat za nezávislé, ale 

měření  na  témž  objektu  nikoli.  Předpokladem  použití  t-testu  je  náhodný  výběr  z 

dvojrozměrného normálního rozdělení (Anděl 1978). 

V případě referenční plochy jednotlivé body sice nelze pokládat za zcela nezávislé 

na ostatních, ale v rámci plochy se vyskytují body s dlouhodobě pozorovanými nejnižšími 

a  nejvyššími  hodnotami.  Na  referenční  ploše  Buk  byly  pozorovány  během  14  ti 
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opakovaných  měření  v  období  let  2000-  2001  minimální  hodnoty  na  bodě  12  a  13  a 

maxima na  bodě 3 (Matolín  et  al.  2001).  Tyto  extrémní  hodnoty  na  těchto  bodech se 

vyskytly i v měření z 19. 5. 2010. Hodnoty  cA 222Rn jsou tedy do jisté míry závislé na 

poloze  bodu,  mohou  se  systematicky  lišit  od  ostatních.  Trojice  měření  bez  filtru  a 

s různými  filtry  v  rámci  jednoho  bodu  je   na  sobě  závislá,  každé  dvě  hodnoty  tvoří 

přirozené páry. Jde pouze o odlišnou úpravu téhož vzorku.

Pro  dodržení  předpokladů  použití  párového  t  testu  je  nejprve  nutné  zabývat  se 

normalitou dat. Postačí dokázat normální rozložení N(μ, σ2) rozdílů hodnot v párech. Do 

párového t testu totiž vstupují jen tyto rozdíly. K tomuto účelu je použit Shapirův- Wilkův 

test a Q-Q graf. 

Tabulka 7 Shapirův- Wilkův test normality aplikovaný na rozdíly hodnot v párech 

mezi daty měřenými bez filtru - s automobilovým filtrem (X1), bez filtru 

– s mikrovláknitým filtrem (X2) a s automobilovým filtrem - s mikrovláknitým 

filtrem (X3).  

Shapirův- Wilkův test normality
X1 X2 X3

W 0,96 0,94 0,99
p-hodnota 0,76 0,38 1

Hodnoty  Shapirova-  Wilkova  testu  byly  vypočteny  v  programu  R Commander. 

Hodnota W je ve své podstatě korelační koeficient,  který nám říká jak těsně naše data 

korelují s křivkou normálního rozdělení. P-hodnota pak udává jaké chyby se dopouštíme, 

pokud zamítneme nulovou hypotézu H0: „Zkoumaná data pochází ze základního souboru  

s normálním rozdělením“.  Pokud je tedy p-hodnota větší než námi zvolená hladina  α = 

0,05, přijímáme nulovou hypotézu H0: „Zkoumaná data pochází ze základního souboru  

s normálním rozdělením.“. Ve všech případech tomu tak je, tj. p-hodnota > α = 0,05 a H0 

tedy  přijímáme  pro  všechna  X1,  2,  3.  Data  X3 mají  velmi  vysoký  stupeň  korelace  W 

s teoretickou křivkou normálního rozdělení (http://wood.mendelu.cz).
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Graf 4 Q-Q graf porovnávající kvantily teoretického normálního rozdělení s kvantily 

souboru dat získaného odečtením hodnot naměřených na každém bodě bez 

použití filtru - s automobilovým filtrem.     

Graf 5 Q-Q graf porovnávající kvantily teoretického normálního rozdělení s kvantily 

souboru dat získaného odečtením hodnot naměřených na každém bodě bez 

použití filtru - s mikrovláknitým filtrem. 



Graf 6 Q-Q graf porovnávající kvantily teoretického normálního rozdělení s 

kvantily souboru dat získaného odečtením hodnot naměřených na každém 

bodě s automobilovým - s mikrovláknitým filtrem.

Q-Q  graf  je  konstruován  tak,  že  předpokládané  a  pozorované  kvantily  leží  na 

přímce, pokud jsou pozorované hodnoty z normálního rozdělení (kapitola 4.2.3). Na grafu 

4, 5 a 6, je vidět, že hodnoty  jsou rozloženy kolem přímky. V každém souboru dat je jedna 

až dvě hodnoty, které významněji porušují normalitu a zvyšují směrnici proložené regresní 

přímky. Dále jsou v grafu vyznačeny 95% pásy spolehlivosti pro střední hodnotu a pro 

individuální hodnoty regrese, které pomáhají odlišit významně se vychylující hodnoty od 

normálního rozdělení.

Na základě výsledků Shapirova- Wilkova testu a Q-Q grafů můžeme rozložení dat 

považovat za normální. Předpoklad t testu je splněn. 

Párový  t  test  aplikujeme  na  každé  dvě  dvojice  dat  na  jednotlivých  bodech. 

Testujeme vždy  hypotézu  H0:  μ  =  0,  tedy  že  se  data  v  párech  od sebe  neliší,  oproti 

alternativě  H1:   μ ≠ 0.  Zamítnutí  hypotézy a  platnost  alternativy by znamenala,  že  se 

27



dvojice dat na bodech od sebe liší a vliv způsobu přenosu vzorku do detekční komory na 

měřené hodnoty by byl statisticky prokázán. Hypotézy jsou testovány na hladině α = 0,05. 

Testovací statistika T se v případě platnosti hypotézy řídí studentovým rozdělením s n-1 

stupni  volnosti  (Bezvoda,  Stehlík 1974).  Kritická hodnota studentova rozdělení  na této 

hladině je 2,14. 

Tabulka 8 Párový t test aplikovaný na hodnoty cA 222Rn získané různým způsobem 

přenosu vzorku půdního vzduchu do detekční komory. Aritmetický průměr a 

výběrová směrodatná odchylka jsou uvedeny v kBq m-3.  

bez filtru – AF bez filtru – MKF AF – MKF

H0: μ = 0 μ = 0 μ = 0

H1: μ ≠ 0 μ ≠ 0 μ ≠ 0

X 7,0 5,6 -1,4

S 17,8 10,2 13

T 1,52 2,10 -0,42

H0 nezamítnuta nezamítnuta nezamítnuta

Žádný  z  testů  nepřesáhl  kritickou  hodnotu,  a  proto  podle  vztahu 3  hypotézy  o 

shodnosti každých dvou měření na jednom bodě nelze zamítnout. Párový t test neprokázal 

rozdíl  v měření bez filtru, s automobilovým filtrem a s mikrovláknitým filtrem. Nicméně 

hodnota T pro páry bez filtru - mikrovláknitý filtr je velice blízká kritické hodnotě. Pro 

hladinu α = 0,06 je kritická hodnota 2,05 a hypotéza by v tomto případě již mohla být 

zamítnuta. Pro páry bez filtru - automobilový filtr se T více vzdaluje kritické hodnotě díky 

většímu rozptylu dat. Pro páry automobilový filtr - mikrovláknitý filtr je hodnota T nízká 

v souladu s téměř shodnými hodnotami průměrů obou souborů dat.
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 7 Diskuze výsledků 

Nepodařilo se statisticky prokázat rozdílnost měření bez filtru a s filtry. Tento výsledek je 

patrně  způsoben tím,  že  ve  vzorku půdního  vzduchu  je  rozptýleno jen  malé  množství 

pevných dceřiných produktů rozpadu radonu. Podle nárůstové křivky (graf 2) je patrno, že 

v časech měření asi 25 min po odběru vzorku půdního vzduchu (doba odležení vzorku 

půdního vzduchu v  janettě)  by měly  teoreticky více  než  ½  α aktivity  vzorku půdního 

vzduchu  tvořit  pevné  produkty  rozpadu  radonu.  Hodnoty  objemové  aktivity  radonu 

naměřené bez filtru by měly být více než dvojnásobné oproti hodnotám naměřeným s filtry. 

Toto se ale experimentálně nepotvrdilo. Měření bez zachycení pevných produktů rozpadu 

radonu filtrem je srovnatelné s měřením bez filtru. Tento výsledek lze vysvětlit možnou 

adsorpcí  pevných  produktů  rozpadu  radonu  na  stěnách  odebírací  tyče,  janetty  a 

propojovacích hadiček.

Nejistotu do získaných výsledků vnáší nepřesnosti při měření. Zjištěná směrodatná 

chyba měření přístroje je v rozmezí 5 až 11,2 kBq m-3  (tabulka 4). Dalším faktem je, že 

přirozené  fluktuace  radioaktivity  při  objemové aktivitě  radonu  v  půdním vzduchu 100 

kBq/m3 způsobují teoreticky rozdíly nejméně 3 kBq/m3. Experimentální měření na jednom 

bodě vykazují rozdíly v řádu jednotek kBq/m3 díky přirozeným fluktuacím a rozdílnostem 

při odběru vzorku půdního vzduchu (Matolín, ústní sdělení). Průměrný rozdíl v měřeních 

bez filtrů a s filrem je také v řádu kBq/m3 a je tedy srovnatelný s těmito chybami měření.

Tyto výsledky jsou podobné výsledkům Koudelové 2007. Zjištěná závislost měření 

bez filtru a s filtrem je v porovnání s jejími výsledky o něco slabší.
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 8 Závěr

 Na základě výsledků párového t testu a relativní hodnoty rozdílu δ i podle téměř shodného 

aritmetického průměru obou souborů dat naměřených s automobilovým a mikrovláknitým 

filtrem  se  zdá,  že  oba  filtry  mají  velmi  podobný  efekt.  Automobilový  filtr  je 

pravděpodobně schopen zachytit pevné produkty rozpadu radonu stejně jako mikrovláknitý 

filtr. 

Zhodnocení  rozdílnosti  hodnot  naměřených  bez  použití  filtru  a  při  použití 

automobilového nebo mikrovláknitého filtru není zcela jednoznačné. Hodnoty naměřené 

při použití filtrů jsou v průměru menší, než hodnoty získané bez filtrů. Tyto rozdíly jsou ale 

srovnatelné s chybami měření. Jak ukazuje relativní hodnota rozdílu měření bez filtru a s 

filtrem, v případě obou filtrů jsou hodnoty získané bez filtru asi o 3% vyšší než s filtrem. 

Párový t test neprokázal rozdílnost hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 

naměřených při způsobu přenosu vzorku do měřící komory bez filtru a ani s jedním z filtrů 

na obvyklé hladině spolehlivosti 95%. I přes takovýto výsledek t testu se zdá, že filtry hrají 

roli  při  zachytávání  pevných  produktů  přeměny  radonu  a  mají  tak  vliv  na  naměřené 

hodnoty objemové aktivity  222Rn. Tento efekt filtrů pravděpodobně díky malému obsahu 

pevných dceřiných produktů radonu ve vzorcích půdního vzduchu zaniká v přirozených 

fluktuacích a nepřesnostech při měření. 

Vliv filtrů na měřené hodnoty objemové aktivity radonu v půdním vzduchu je v 

porovnání s časovými variacemi malý, není tedy příliš významný pro metodiku měření 

objemové  aktivity  radonu  v  půdním  vzduchu  pro  účely  stanovení  radonového  indexu 

stavebních pozemků. 

Neprokázala se nezbytnost používání filtru s ohledem na přesnost měření objemové 

aktivity radonu ale jeho používání lze doporučit k zabránění vstupu nečistot do detekční 

komory. 
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