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1. ÚVOD

Tato diplomová práce byla součástí grantového projektu GAČR realizovaného v letech 2007-
2009 reg. č. 205/07/0522.

Účinků radia se využívá v balneologii. Vyskytuje se v termálních minerálních vodách, ze 
kterých se sráží. Prameny, včetně Vřídla zmiňovaného v této práci, jsou využívané na pitné 
kůry a jímány jsou hlubšími vrty od 80. let 20. století (Vylita 2001).

Cílem práce bylo zjištění vazby (speciace) Ra v minerálních fázích v rámci karbonátových 
mladých vřídelních sedimentů. Nutným krokem byla optimalizace rozpouštění karbonátu 
(hledání vhodného rozpouštědla) a optimalizace stanovení v jednotlivých frakcích (kapalných 
i pevných vzorcích).

2. KARBONÁTOVÁ VŘÍDELNÍ SEDIMENTACE

2.1 Povrchová sedimentace z terem ve světě

Termální vody a z nich vzniklé povrchové sedimenty se vyskytují všude ve světě, vázané jsou 
na zlomy či zlomové systémy. V místech výskytu terem byly zakládány lázně. V Evropě jde 
kromě ČR například o Slovensko (Piešťany), Maďarsko (Hévíz), Francii (Vichy), Německo 
(Bad Schandau), Turecko (Pamukkale), Island. Na asijském kontinentě jsou významnější 
výskyty například v Indonésii, Japonsku, Číně (Hainan, Taipei). Austrálie nemá významnější 
výskyty těchto terem, stejně tak jihoamerický kontinent. O mnoho lépe je na tom Severní 
Amerika, přesněji západní pobřeží USA. Zde jsou ty nejvýznamnější lokality mimo evropský 
kontinent vůbec. Příkladem může být známý rozsáhlý národní park Yellowstone ve 
Wyomingu nebo Radium Hot Springs v Britské Kolumbii (Stuchio et al. 1993). I v jižní 
Africe lze nalézt termální sedimenty.  

Z hlediska minerálního složení jsou nejčastější sedimenty karbonátové, méně je pak 
sedimentů křemičitanových a vzácně se vyskytují sedimenty složené z barytu.  

2.2 Sedimentace v Karlových Varech 

Oblast Karlových Varů leží v západní části Bohemika, které je nejzápadnější částí evropských 
variscidů. Hlavní vliv na genezi minerálních vod měl oherský rift. Tento rift je na mnohých 
místech porušen, segmentuje postiženou oblast na menší kry (Vrba 1996). 

Termální minerální vody Karlových Varů jsou geneticky spjaty s karlovarským plutonem 
jakožto jedním z komplexu variských intruziv. Pluton je granitoidního složení a leží příčně k 
oherskému riftu. Pluton intrudoval ve dvou etapách. Starší se odehrála před asi 300 Ma a 
mladší před asi 250 Ma. Právě s mladší intruzí plutonu jsou spjaté termální vody Karlových 
Varů (Vrba 1996).

Dnešní poznatky ohledně původu vody hovoří o jejím meteorickém zdroji a zahřívání při 
cirkulaci v hlubinách. Zdrojem tepla je pravděpodobně magmatický krb zasahující do vyšších 
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pater kůry. Aktivita takového krbu je spjata s intenzivním neogenním vulkanizmem. Zlomy 
procházející kůrou až do svrchního pláště jsou patrně přívodními drahami CO2, který sytí
vodu (Lehrberger a Vylita 2004).

Karlovarské prameny jsou koncentrované v úzkém pásu údolí říčky Teplé. Výskyt těchto 
pramenů je tektonicky predisponován a spjat s průniky zlomů ve dvou směrech. Tyto směry 
odpovídající oherskému riftu mají nadregionální význam (Vrba 1996).

Výstup termy v Karlových Varech je se děje v tzv. zřídelní linií probíhající SSZ-JJV směrem a 
na této linii leží téměř všechny léčivé zdroje. Na křížení linie se zlomy VZ a SJ směru pak 
vyvěrá nejznámější pramen, a sice Vřídlo (Lehrberger a Vylita 2004).

Centrum karlovarské lázeňské zóny leží na tzv. karlovarské vřídelní lavici, která je tvořena 
vřídelními sedimenty a zajišťuje těsnost, díky které je ve vřídelní fontáně dostatečný tlak pro 
výstup termy (Lehrberger a Vylita 2004). 

Chemické složení karlovarských vod je téměř jednotné (Vylita 2001).  Obecně je lze 
charakterizovat jako středně mineralizované vody, které jsou proplyněné CO2 a bohaté na 
ionty HCO3

-, SO4
2-, Cl-, Na+, K+, Ca2+ a Mg2+, přítomny jsou i běžné stopové prvky (Vylita et 

al. 1991).

Vřídlo

Nejstarší zmínky o jímání Vřídla jsou z 16. století. Původní divoké vývěry byly nahrazeny 
stabilnějšími umělými jímacími objekty. V 70. letech 20. století bylo Vřídlo jímáno až deseti 
mělkými vrty vyhloubenými do vřídelní desky. Dnes je voda jímána vrty hlubšími, celková 
vydatnost hlavních čtyř vrtů je více než 33 l / s a maximální teplota 73,6°C. Spolu s termou 
uniká i CO2, který je výrazně vydatnější než okolní voda (poměr voda/plyn je cca 1 : 6). 
Fontána, která je zásobována samostatným vrtem, vystřikuje vodu až do výšky 12 m (Vylita 
2001). 

Karlovarská vřídelní deska 

Tato deska je tělesem v centru vývěrové zóny zřídelní struktury. Je nehomogenní a tvoří ji 
různé druhy vřídlovce. Stáří desky je větší než 102 ka, je tedy kvartérní. Mocné sedimenty 
tohoto útvaru vznikaly v době, kdy říčka Teplá údolím ještě neprocházela. S ohledem na
stavbu desky lze usuzovat na vznik v poměrně klidném pramenním prostředí (Lehrberger a 
Vylita 2001).

Radioaktivita vod

Radioaktivita karlovarských pramenů byla zjištěna již počátkem 20. století, kdy byl naměřen
222Rn. Obsahy tohoto prvku se u jednotlivých vývěrů velmi liší. Nejvyšší a nejnižší změřené 
koncentrace se pohybovaly od 321,6 Bq / l do řádově 5-10 Bq / l. Velké termy vykazovaly 
aktivitu vyšší.  Obsahy U jsou relativně nízké, obsahy Ra vysoké (Vylita 1991).
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Karlovarské sintry

Karlovarské sintry vznikají v místech fosilních i recentních vývěrů terem. Hromadí se a 
způsobují potíže tím, že zanášejí technologické části jímacích objektů. K zanášení dochází 
přednostně v místech, kde dochází k přepadu z laminárních k turbulentním proudům, tedy v 
místech ventilů, průtokoměrů, šoupátek. Dalšími kritickými místy jsou kolena a zúžené části. 
Sedimenty se dříve odstraňovaly vyfrézováním nebo vyražením tyčemi, dnes se příležitostně 
mění celé trubky. Než dojde k zanesení, uplyne různě dlouhá doba. Některé části jsou 
zasintrovány během měsíců, jiné až za desítky let (Lehrberger a Vylita 2004).

Obr. 1. Zasintrované potrubí v technologických částech jímacích objektů (Zdroj: www.manes-spa.cz) 

Karlovarský sintr dělíme na povrchový sintr s. s., vřídlovec, žilný aragonit s příměsi kalcitu 
a hrachovec (Obr. 2). Jednotlivé typy se od sebe liší mineralogicky, chemicky, strukturou i 
genezí (Babůrek 1991; Vylita 2008). 

Stáří sintrů je datováno na 230 ka (Vylita et al. 2007) až recent. RTG difrakce provedená 
Goliášem (nepublikováno 2010) prokázala aragonitový i kalcitový sintr. 

V závislosti na míře cirkulací termálních vod lze rozlišit tyto tři typy vývoje sintru s. l. 
(Degens 1965):

 sintry vzniklé v puklinách a dutinách s vydatnou cirkulací, kdy vznikají velké krystaly 
aragonitu s pórovitou stébelnatou texturou celého agregátu horniny, která s 
postupujícím stupněm krystalizace přechází do textury kompaktní stébelnaté. Pokud 
přísun vody neustává, aragonit rekrystalizuje a textura se mění na radiálně paprsčitou, 
poté všesměrně zrnitou a konečným produktem je stabilnější kalcit 

 sintry vzniklé v prostředí s omezenou cirkulací, kdy dochází k poklesu teploty a 
parciálního tlaku CO2 terem a s růstem alkalinity vody se sráží hydroxidy a oxidy 
železa, které zbarvují aragonit rudohnědě; dochází k náhradě aragonitu za 
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hydroxylapatit 

 v prostředí bez přístupu termy k již hotovému aragonitu nedochází k jeho 
rekrystalizaci, protože v prostředí bezvodém je za nižších teplot relativně stabilní 

Aragonit se sráží za jiných teplot a tlaků než kalcit. Předpokládá se, že podíl na srážení sintrů 
mají i mikroorganismy (Švorcová 1977). Dalšími minerály vyskytujícími se v sintrech jsou 
křemen, draselný živec, illit, goethit, hematit a kaolinit, v hrachovcích navíc albit (Babůrek 
1991).

Vřídlovec obsahuje dvě různě tvrdé části. Měkčí části jsou stébelnaté a tvoří je jehlicovité 
prizmatické krystaly aragonitu. Mezi těmito krystaly jsou dutiny. Směrem k tvrdším polohám 
jsou dutiny mezi jehlicemi větších krystalů vyplněny krystalky mladšího aragonitu, které na 
nich vyrůstají. Kompaktní polohy tvoří všesměrně zrnitý agregát vřídlovce mladšího než 
jehlicovité krystaly (Babůrek 1991).

Žilný sintr se utváří v sevřených puklinových prostorech karlovarské žuly a tvoří útvary 
symetricky zonální. Na rozdíl od vřídlovce vzrůstá u žilného aragonitu jeho stáří jednotně od 
středu žíly ke stěnám okolní horniny. Ve středu žíly obvykle bývá dutina, kudy proniká terma, 
která je zdrojem krystalizačního materiálu (Babůrek 1991).

Rudohnědé zbarvení některých aragonitů je způsobeno tenkými povlaky oxidů a hydroxidů 
železa, rovnoměrně rozptýlenými (Babůrek 1991).

Obr. 2. Karlovarské sintry – vlevo vzorek S9 (převaha kalcitu) a vpravo S11 (100 % aragonit)

3. SYSTEMATIKA PŘÍRODNÍCH IZOTOPŮ RADIA A 210PB

3.1 Systematika

Radium je silně radioaktivní prvek rozpadové řady uranu a thoria.  Izotopů je do současnosti 
známo 25 (z toho 4 přírodní), všechny jsou nestabilní a velice rychle podléhají dalšímu 
rozpadu. Nejvýznamnějším izotopem je izotop 226Rn. Vzniká v uranové rozpadové řadě 
rozpadem 238U a má poločas rozpadu 1603 let. Existují ještě další tři přírodní izotopy Ra, a to 
223Ra z rozpadové řady 235U a dále 228Ra a 224Ra, oba z rozpadové řady 232Th. 226Ra se rozpadá 
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na 222Ra a poločas rozpadu má 3,8 dne. Izotop olova 210Pb s poločasem rozpadu 22,3 let je 
produktem rozpadu 222Rn (tzv. dlouhodobý aktivní depozit) (Majer 1961). Přehled přírodních 
izotopů, jejich krátkodobých rozpadových produktů a 210Pb poskytuje Tab. 1.

Tab. 1. Systematika přírodních izotopů Ra a 210Pb

3.2 Ra v jiných termálních sedimentech

Kromě České republiky se radium významně vyskytuje v USA a na Taiwanu. V USA jde o 
lokalitu NP Yellowstone (0,2-37,9 dpm / kg, Sturchio et al. 1993) a Radium Spring (stát 
Georgie), v Kanadě o lokality Radium Hot Springs (provincie Britská Kolumbie) a Flybye 
springs (Northwest Territories, Cecile et al. 1984), na Taiwanu je v termálních sedimentech 
přítomné jako tzv. hokutolit v oblasti Taipei (56,7-68,6 Bq / g, Tomita et al. 2006) a v 
Japonsku (Shibukuro Hot Springs). Další lokality se nacházejí i v jižní Africe.

4. STUDOVANÉ VZORKY

4.1 Původ a stáří vzorků

Celkem bylo odebráno na karlovarském Vřídle 16 vzorků (Obr. 3). Pro tuto diplomovou práci 
bylo vybráno vzorků pět. Jedná se o vzorky, které vykazují vysoké aktivity 226Ra, vzorky 
recentní. Ostatní vzorky byly fosilní (nevykazovaly aktivitu), starší nebo subrecentní (v 
rovnováze). Všechny vzorky byly analyzovány ve Výzkumném ústavu v Řeži na obsah 
izotopů Ra. 
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Obr. 3. Studované vzorky v rámci vřídelní technologie

4.2 Mineralogické složení

Mineralogické složení je známo z předchozího výzkumu. Vzorky pomocí RTG práškové 
difrakce byly analyzovány na ÚGMNZ PřF UK (Goliáš) (Tab. 2). Výsledky dosud nebyly 
publikovány.

Zjištěna byla přítomnost jak aragonitových, tak kalcitových typů karbonátů. Pro tuto práci 
byly vybrány vzorky s vysokými aktivitami Ra obou typů karbonátu. 

Tab. 2. Mineralogické složení studovaných karlovarských sintrů

Pracovní hypotézou byla přítomnost radia v karbonátu u aragonitových typů a příměsi jemně 
rozptýleného radiobarytu u typů kalcitových. Aragonit do své krystalové struktury přijímá 
baryum snáze, tudíž stejně jednoduše přijímá i radium díky podobnému iontovému poloměru 
Ra a Ba. Kalcit vzhledem ke své struktuře tyto prvky nepřijme, radiobaryt v něm tudíž může 
být rozptýlen pouze jako mechanická příměs. Na izomorfii radiobarytu tedy teoreticky závisí 
možnost vazby radia v karbonátech (Tab. 3). Uvedenou pracovní hypotézu formy vazby Ra ve 
vřídelních karbonátech měla za cíl ověřit tato diplomová práce.
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Tab. 3. Systematika karbonátů kalcitové a aragonitové řady prvků alkalických zemin a olova

5. METODIKA

5.1 Metody selektivního rozpouštění vřídelních karbonátů

5.1.1 Porovnání metod použitých jinými autory

Rozpouštěním karbonátů se zabývalo více autorů. Jejich práce byly analyzovány a porovnány 
mezi sebou. V následující části je jejich shrnutí.

Konta se ve své práci (1967) zabýval použitím kyseliny monochloroctové pro zisk 
nerozpustých zbytků z vápenců a jim podobných hornin. Kyselinu chlorovodíkovou o 
koncentraci 0,01 M se rozhodl užít kvůli tomu, že je šetrnější než kyselina chlorovodíková. V 
nerozpustném zbytku po odstranění kalcitu tak získal i relativně méně stabilní minerály. Pro 
každou velkou skupinu hornin spočítal množství potřebné krystalické kyseliny 
monochloroctové a objem jejího 0,01 M roztoku potřebného pro kompletní odstranění kalcitu. 
Množství použité kyseliny pro každý vzorek bylo určeno množstvím nerozpustného rezidua, 
které potřeboval pro další studium a množstvím kalcitu přítomného v původním vzorku 
(RTG). Vzhledem k objemům roztoků je jeho postup rozpouštění vápenců za použití 0,01 M 
kyseliny monochloroctové pro běžné laboratorní podmínky nepoužitelný. Objemy použité 
kyseliny se (díky koncentraci) totiž pohybují v litrech. Ve své práci Konta mj. připomíná, že 
se v té době běžně používá kyselina chlorovodíková.

Homogenizované vzorky prosil sítem o velikosti oka asi 1 mm. Takto hrubé síto použil kvůli 
tomu, aby se nerozmělnily minerály v nerozpustných zbytcích. Vzorky sušil při 110°C, poté je 
rozpouštěl v laboratoři vhodným množstvím kyseliny. Rozklad pěti gramů rozmělněného 
kalcitu trval asi 10-14 dní. Suspenzi bylo nutné míchat několikrát denně. Poslední den byla 
suspenze již usazená na dně kádinky a kapkou koncentrované kyseliny chlorovodíkové zjistil, 
zda není přítomen ještě nějaký nerozložený kalcit. Jeho přítomnost se by se projevila únikem 
CO2 z kádinky. Kapalinu nad suspenzí odsál. Po několikanásobném důkladném promytí 
teplou destilovanou vodou suspenzi míchal, odstředil a opět přidal destilovanou vodu, dokud 
nebyly plně odstraněny chloridové ionty. Nerozpustné zbytky byly po závěrečném odstředění 
vysoušeny při nízké laboratorní teplotě, zváženy nebo použity ihned na jiné výzkumy.

Babůrek (1991) využíval metody Konty (1967) a karbonáty z karlovarských termálních 
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pramenů rozpouštěl kyselinou monochloroctovou, ovšem v koncentraci 0,1 M. Pro urychlení 
reakce přidával po 14 dnech do roztoku kyselinu chlorovodíkovou. Ve své práci uvádí 
navážky asi desetigramových vzorků sintrů, které byly namlety. 

Jelikož se informace z literatury zdály nedostatečné, byly osloveni vybraní odborníci pracující 
s karbonáty.

Mgr. Aneta Šťastná, Ph.D. (ústní sdělení 2011) z ÚGMNZ PřF UK používala 1 M HCl a 
deionozovanou vodu, 1 g vzorku rozpouštěla zhruba ve 100 ml. Výsledkem byl 1 M roztok. 
Při požití 1 l běžně dostupné 35 % HCl získala roztok o objemu cca 8,83 ml. Po filtraci 
reziduum 2-3x promyla. Před každým promytím byla prodleva 8 hodin. Dalším způsobem 
rozpouštění je rozpouštění za pomoci 8 % kyseliny octové. Podle Šťastné téměř nedošlo k 
reakci, použití tohoto rozpouštědla pro svou další práce zamítla. 

Informace poskytla také Mgr. Leona Koptíková (ústní sdělení 2011) z GÚ AV ČR, která 
rozpouštěla karbonáty v 10 % kyselině mravenčí a 10 % kyselině octové. Nejlépe hodnotila 
použití kyseliny mravenčí. Vzhledem ke svým potřebám nepoužívala kyselinu 
chlorovodíkovou kvůli její agresivitě, ale jinak se jí tato kyselina v max. koncentraci 10 % 
osvědčila. Jediný problém při použití kyseliny mravenčí spatřovala ve srážení mravenčanů 
v kádince při vzrůstu koncentrace odparem. Pokud nechala roztok stát maximálně jen přes 
noc, pak mravenčany nevznikaly. 

Problematika

Velké objemy, hlavně při použití kyseliny monochloroctové pro naše účely nerealizovatelné. S 
tím souviselo zejména velké zředění radia.  Nejdůležitějším úkolem ovšem bylo zabránit 
rozpouštění radiobarytu. Práce se zaměřila především na hledání vhodného rozpouštědla, kdy 
se pracuje s malými objemy, slabší kyselinou a kdy se nerozpouští radiobaryt. 

5.1.2. Experimenty se syntetickým radiobarytem 

Tento minerál byl objeven v karlovarských vřídelních sedimentech již v polovině 19. století. 
Teprve Knett (1904) svými nálezy a pokusy (s reakcí fotografické emulze na tento minerál) 
potvrdil, že se jedná o baryt vykazující radioaktivitu způsobenou radiem. Narozdíl od běžného 
barytu tedy obsahuje navíc RaSO4. Nalezený karlovarský baryt tvořil vínově žluté, 
tabulkovité krystaly, které vznikaly v trhlinách hornin, jež přicházely dlouhodobě do styku s 
minerální vodou.  Radiobaryt jako takový nepatří do mineralogického systému, jedná se 
pouze o více či méně radioaktivní baryt.

Dalšími lokalitami v ČR, kde byl radiobaryt nalezen, jsou Teplice (Ulrych et al. 2007). 

Podobným minerálem je hokutolit, silně radioaktivní baryt popsaný 1912 na Taiwanu 
(Momoshima et al. 1997).
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Experimenty se syntetickým radiobarytem bylo nutné provést z důvodu přepokladu, že se 
radiobaryt nachází také v karbonátových sintrech. Stěžejním úkolem bylo najít loužicí činidlo, 
které radiobaryt nerozpouští. V případě úspěchu by tímto rozpouštědlem byly provedeny další 
pokusy se vzorky.

Byl zvolen postup za pomoci koncentrované HCl, 5 % HCl a konc. HCl s přidáním 5 g / l 
Na2SO4 blokujícím srážení a dále loužení kyselinou mravenčí a octovou.

Příprava syntetického radiobarytu

K dispozici bylo 435 ml roztoku 226Ra ve formě chloridu (naředěný alikvot standardu EB6 
(ČMI)) o aktivitě 2460 Bq / l. Po zvážení filtru Millipore 0,45 µm následovalo srážení roztoku 
přidáním 96 % kyseliny sírové v nadbytku. Kádinka byla umístěna na míchací aparaturu na 2 
hodiny a zahřívána na 50°C pro zvýšení krystalinity sraženiny. Následovala filtrace celkového 
objemu 550 ml a splach stěn kádinky deionizovanou vodou. Sraženina byla dvakrát promyta 
deionizovanou vodou. Z filtrátu byl odpipetován vzorek 4 ml do lahvičky na pozdější analýzu 
a sraženina byla ponechána 24 hodin v peci na 60°C. Po vychladnutí byla sraženina zvážena 
(s odečtením průměru hmotnosti filtru), odebrán alikvot do lahvičky na pozdější analýzu a 
zbytek byl uzavřen do Petriho misek pro další použití. Sraženina měla hmotnost 0,4074 g a 
vypočtenou hmotnostní aktivitu 2627 Bq / g při uvažované 100 % účinnosti srážení radia.

Loužení syntetického radiobarytu různými činidly   

 Rozpouštění konc. HCl 

Na rozpouštění syntetického radiobarytu bylo do kádinky naváženo 0,04759 g radiobarytu a 
přilito 200 ml 35 % HCl. Celkový objem roztoku byl 210 ml. Po promíchání a zahřívání 
roztoku na aparatuře na teplotu 50°C v délce asi 2 h, filtraci a promytí bylo získané reziduum 
dáno do pece o teplotě 60°C na 24 hodin, poté bylo vyjmuto a ponecháno vychladnout. Byl 
odebrán kapalný alikvot 4 ml. Hmotnost rezidua (odečtena hmotnost filtru) byla 0,03250 g 
(Tab. 4).

 Rozpouštění  pomocí 5 % HCl 

Naváženo bylo 0,02550 g radiobarytu, přilito bylo 200 ml 5 % HCl. Celkový objem byl 
rovněž 200 ml. Po míchání asi 2 h na aparatuře umožňující i zahřívání na 50°C byla 
provedena filtrace a dvojité promytí deionizovanou vodou. Poté následovalo vysoušení 
rezidua v peci při teplotě 60°C 24 hodin. Reziduum mělo po odečtení hmotnosti filtru 
hmotnost 0,0116225 g. Byly odebrány 4 ml z filtrátu a 0,00154 g rezidua (Tab. 4).

 Experiment se sírany 

Naváženo bylo 0,0282 g radiobarytu. Radiobaryt byl dán do kádinky a na něj bylo přiléváno 
připravené loužidlo (200 ml 35 % HCl a 10 g bezvodého Na2SO4). Stěny kádinky byly omyty 
deionizovanou vodou. Celkový objem 250ml byl míchán zatepla na aparatuře 2 hodiny.  
Následovalo zfiltrování, dvojnásobné promytí, sušení rezidua v peci vyhřáté na 60°C na 24 
hodin. Vysušené reziduum bylo zváženo a odečtena hmotnost filtru. Z tohoto rezidua o 
hmotnosti 0,02868 g  bylo odebráno 0,00161 g vzorku do lahvičky. Z filtrátu byly odebrány 4 
ml do lahvičky (Tab. 4).
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 Loužení radiobarytu ve 49 % kyselině mravenčí

Navážených 0,01632 g radiobarytu bylo rozpuštěno ve 100 ml kyseliny mravenčí, dolito 100 
ml deionizované vody a mícháno na aparatuře zatepla (50°C) asi 2 hodiny. Filtrační 
aparaturou prošlo 200 ml, reziduum bylo jednou promyto. V peci o teplotě 60°C se reziduum 
sušilo 24 hodin, po vysušení a vychladnutí bylo zváženo a odečtena hmotnost filtru. Z rezidua 
o hmotnosti 0,09155 g bylo do lahvičky odebráno 0,00283 g. Z filtrátu byl do lahvičky 
odebrán vzorek o objemu 4 ml (Tab. 4).

 Loužení radiobarytu v 50 % kyselině octové

Navážených 0,01683 g radiobarytu bylo louženo ve 100 ml kyseliny octové, dolito 100 ml 
deionizované vody a mícháno a zahříváno na 50°C asi 2 h. Následovala filtrace 205 ml a 
promytí. Reziduum putovalo na 24 hodin do pece (60°C) a z filtrátu byl odebrán 4 ml alikvot. 
Po zvážení a odečtení hmotnosti filtru vážilo reziduum 0,09175 g a odebraný vzorek    
0,00312 g (Tab. 4).
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Tab. 4. Rozpouštění syntetického radiobarytu
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5.1.3 Rozpouštění sintrů
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Po studiu dostupných zdrojů a pokusech se syntetickým radiobarytem bylo rozhodnuto
rozpouštět karlovarské sintry za pomoci koncentrované HCl.

Nejdříve byl navážen sintr. Poté byla určena průměrná hmotnost filtru. Následovala navážka 
jemně rozdrceného vzorku na hodinovém sklíčku. Navážka byla provedena v uzavřené 
místnosti na analytických vahách s přesností na dvě desetinná místa a pohybovala se v 
rozmezí 91,91 – 100,04 g (Tab. 5). Poté následovalo již samotné rozpouštění vzorku HCl v 
prostředí odvětrávané digestoře. Postupně byla HCl přilévana do kádinky se vzorkem a 
neustále míchána. V případě potřeby byl na rovnoměrné promíchání a urychlení reakcí použit 
stirrer (magnetické míchadlo s ohříváním). V případě potřeby byl objem doplněn 
deionizovanou vodou. Po rozložení vzorku nastala pozvolná filtrace přes dříve zvážený filtr 
ve filtrační aparatuře Nalgene napojené na vodní vývěvu. Nádobka s filtrátem byla ponechána 
pro pozdější použití. Po úplném zfiltrování byl filtr jednou či dvakrát proplachován 
deionizovanou vodou pomocí střičky. Kapalný zbytek po proplachu byl bez analýzy vylit. 
Filtr s reziduem putoval do pece o teplotě 60°C a byl zde ponechán sušit na jeden den. Po 
uplynutí této doby a po vychladnutí rezidua (vyrovnání s okolní vlhkostí) následovalo vážení 
a odečtení hmotnosti filtru. Takto připravené reziduum bylo uzavřeno do Petriho misek a 
označeno. Z rezidua byl za pomoci skalpelu odebrán pevný alikvot do lahvičky Nalgene a byl 
dobře uzavřen a označen. Z filtrátu byl za pomoci automatické pipety rovněž odebrán alikvot 
4 ml (Obr. 3). 

V případech malých celkových objemů byl roztok dále naředěn, aby došlo k rozpuštění
sádrovcového precipitátu. Případná další část sádrovce byla odstraněna opakovaným 
promytím rezidua na filtru větším objemem neionizované vody. Alikvoty filtrátu i pevných 
reziduí byly analyzovány na gama spektrometru (viz níže).

Dle výsledků experimentů se syntetickým radiobarytem bylo zjištěno, že další experimenty na 
stejném základu se vzorky karlovarských sintrů nejsou nutné.

Tab. 5: Rozpouštění vřídelních sintrů v HCl       
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Obr. 4.  Postup rozpouštění sintrů v HCl: a) navážka, b) rozpouštění, c) míchání, d) detail bouřlivé reakce, 

e) filtrace, f) sušení rezidua, g) odběr z rezidua, h) odběr z filtrátu

5.2 Metodika stanovení radionuklidů

5.2.1. Radiometrická aparatura 

Pro účely této práce byla využita aparatura SILAR (Obr. 3). Tato nízkopozaďová, 
anticompton-anticoincidence (vyrušení, potlačení signálu pozadí, změření neúplných signálů) 
je velice citlivá. Byla speciálně vyvinuta pro měření radionuklidů s nízkými energiemi gama a 
tvoří ji sestava detektorů, zdroj napětí, zesilovač a multikanálový analyzátor.

Obr. 5. Radiometrická aparatura SILAR
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Aparatura se skládá ze dvou typů detektorů, a sice Na(Tl) studnového (hlavního) o rozměrech 
40x40 mm (LEADMETER) a NaI(Tl) hlídacího (také) studnového detektoru 160x125 mm 
(Obr. 5). Sestava je dále chráněna 10 cm olověným pláštěm. Detektor LEADMETER  je určen 
pro datování sedimentů metodou 210Pb (Hamrová et al.) v malých vzorcích o nízké aktivitě. 
Nejúčinněji jsou detekovány energie v rozpětí 20 až 400, max. 800 keV. Pak je účinnost 
detekce již nízká. Podle tohoto rozpětí byly vybrány charakteristické linie detekce 
jednotlivých radionuklidů (Tab. 6). 

Signál z gama spektrometru SILAR je zpracován multikanálovým analyzátorem Canberra 
DSA-2000 řízeným softwarem GENIE 2000.

Tab. 6. Gama linie detekce

Obr. 6. Sestava detektorů (Zdroj: Hamrová et al. 2010)

Geometrie měření kapalných a pevných vzorků

Pro účely měření bylo nutné připravit vhodnou podobu vzorků. Zvolen byl systém dvou 
lahviček. Menší vnitřní lahvička Nalgene o objemu 4 ml obsahovala alikvot vzorku (rezidua, 
filtrátu) a byla pevně uzavřena šroubovacím uzávěrem. Tato lahvička byla dána do lahvičky o 
objemu 8 ml, která byla již bez víčka. Meziprostor byl zalit parafínem kvůli zamezení úniku 
222Rn – hermetizován (Obr. 7). Postup byl optimalizován již dříve pomocí měření Rn-vody. 
Kvůli ustavení rovnováhy mezi 226Ra a 222Rn byly takto připravené (deemanované) vzorky 
ponechány emanaci minimálně 14 dní. Navážky se pohybovaly v rozmezí 6-200 mg, objemy 
roztoků byly konstantní – 4 ml.
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Obr. 7. Pevné a kapalné vzorky

Připravené vzorky byly analyzovány ve spektrometru. Před každým novým měřením byla 
aparatura stabilizována pomocí 137Cs. Poté mohl být vložen do studnového detektoru vzorek. 
Analýzy jednotlivých vzorků trvaly různě dlouho podle jejich aktivity. Některé vzorky 
potřebovaly k vyhlazenému spektru jen pár hodin, jiné bylo nutné ponechat i den či déle. Po 
doměření několika vzorků bylo nutné přeměřit pozadí (background). Tento vzorek se byl 
ponechán v detektoru vždy několik dnů, aby bylo jeho stanovení co nejpřesnější. Výsledky 
byly zakomponovány do matice pro výpočty aktivit, hodnoty naměřeného pozadí se odečítaly. 
Jako standardy a referenční materiály byly použity CUP-2, BL-5, UTS-4, OKA-2, CRM-6A, 
UO2.22, 

210Pb, 232Th a 226Ra a další ve stejné geometrii jako měřené vzorky. Během měření 
došlo jen k malým výkyvům v hodnotách týkajících se pozadí.

Obr. 8. Spektrum vybraného vzorku s vyznačenými gama liniemi detekce
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5.2.3. Použité standardy a referenční materiály, porovnání s výsledky získanými odlišnou
metodikou

Jako standardy a referenční materiály byly použity oficiální i tzv. in-home látky. Standardy a 
referenční materiály byly k dispozici jak primární (pevné), tak i sekundární (kapalné). K 
dispozici bylo těchto látek celkem 11, ovšem nakonec byly použity čtyři pevné a tři kapalné. 
Z kapalných standardů se jedná o 210Pb, 232Th a 226Ra. Z pevných byly vybrány standardy 
210Pb, CRM-129A, thorium nitrát a PU-1. Ostatní zbylé byly použity jako referenční materiály 
pro verifikaci metody.

Pevný standard 210Pb je alikvot kapalného standardu ER 2X (ČMI – Český metrologický 
institut) přidaný do nízkoaktivního vápence a vysušený. Standard CRM-129A je standardem 
vyrobeným certifikovanou laboratoří NBL (New Bruswick Laboratory) v Kanadě. Thorium 
nitrát pentahydrát je nutno považovat za tzv. in-home, jehož obsah Th byl stanoven výpočtem 
ze vzorce Th nitrátu, pentahydrátu. Posledním zvoleným pevným standardem byl rovněž tzv. 
in-home standard, standard příbramského uraninitu, v němž je obsah uranu stanoven 
volumometrickou metodou (Fejgl 2003). Aktivity radionuklidů ve standardech pevných látek 
vyjadřuje Tab. 7.

Tab. 7. Matice aktivit radionuklidů v použitých pevných standardech

Verifikace metody proběhla na těchto referenečních materiálech: CUP-2 (CANMET –
Canadian Centre for Mineral and Energy Technology), BL-5 (CANMET), UTS-4 
(CANMET), OKA-2 (CANMET), CRM-6A (NBL) a in-home U-oxidu UO2.22. Verifikace 
dopadla s velice uspokojivými výsledky a potvrdila použitelnost těchto standardních 
materiálů i metodického postupu.

Kapalný standard 210Pb vznikl naředěním certifikovaného roztoku ER 2X (ČMI). Kapalný 
standard 232Th je rozpuštěný Th-nitrát, jehož aktivita byla stanovena výpočtem. Poslední 
kapalný standard 226Ra vznikl naředěním certifikovaného roztoku EB6 (ČMI), jehož aktivita 
210Pb byla stanovena polovodičovou alfa spektrometrií odparku. Verifikace kapalných 
standardů nebyla provedena, takové referenční materiály jsme neměli k dispozici. Aktivity 
radionuklidů v kapalných standardech vyjadřuje Tab. 8.
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Tab. 8. Matice aktivit radionuklidů v použitých kapalných standardech

Verifikace používané laboratorní gama spektrometrie: Analýza aktivity 226Ra v sur. sintrech
Pro verifikaci metody byly použity vzorky sintrů, u nichž byly stanoveny aktivity izotopů 
radia a 210Pb v laboratoři UJV Řež na polovodičovém spektrometru. 
Každý z pěti nahrubo namletých vzorků prošel kvartováním, výsledná část o velikosti 
přibližně čajové lžičky byla rozetřena v korundové misce a dále kvartována. Do každé z 
lahviček bylo nakonec naváženo přibližně 300 mg. Po vložení do větší lahvičky následovalo 
zalití vzorku parafínem. Takovéto vzorky byly ponechány 14 dní emanaci.

Obr. 9. Porovnání výsledků s výsledky získanými jinou metodou – Ra



19

Obr. 10. Porovnání výsledků s výsledky získanými jinou metodou – 210Pb

Výsledky stanovení na antikoicidenční nízopozaďové aparatuře SILAR vykázaly vynikající 
shodu s výsledky stanovení radionuklidů v laboratoři ÚJV v Řeži.

5.3 Ostatní metodika

V některých případech bylo nutno ověřit minerální charakter fází jak ve složení sintrů 
použitých pro loužení, tak i fází vznikajících při loužicím procesu (rezidua i precipitáty). 
Jejich fázové složení bylo stanoveno práškovou difrakcí na difraktomeru X’PertPRO 
firmyPANalytical. Difrakční záznamy byly zpracovány programem HighScore, kde bylo 
stanoveno i semikvantitativní zastoupení krystalických fází.
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6. VÝSLEDKY

6.1 Výsledky použití různých loužicích činidel na syntetickém radiobarytu

Syntetický radiobaryt byl pokusně loužen třemi činidly. Nejprve byla použita koncentrovaná 
HCl. Na základě měření aktivit vzorků získaných loužením touto silnou kyselinou byl pokus 
opakován, ovšem s HCl o poznání slabší. Vzorky získané při loužení HCl o koncentraci 5 % 
při měření aktivit opět neposkytly uspokojivé výsledky a bylo rozhodnuto o použití látky, 
která bude blokovat srážení síranů. Touto látkou se po delších úvahách stal Na2SO4. Přidáním 
této látky v koncentraci 5 % do koncentrované HCl se podle výsledků měření vzorků podařilo 
zabránit nežádoucímu srážení síranů, když aktivita síranů vzrostla. Síran sodný blokoval 
srážení jiných potenciálních síranů.  Nakonec však bylo od použití Na2SO4 upuštěno, neboť 
by naopak mohlo docházet ke srážení novotvořených síranů, které ve skutečnosti ve vzorcích 
nebyly a precipitovaly až při loužicím experimentu.

Z tabulky (Tab. 4) vyplývá, že při použití HCl je s růstem koncentrace této kyseliny 
syntetický radiobaryt rozpouštěn, což je pro tuto práci silně nežádoucí. Navíc není při 
přechodu Ra do roztoku žádný dramatický rozdíl mezi vlivem koncentrované HCl a 5 % HCl. 
Naopak výsledky poněkud paradoxně ukazují, že 5 % HCl louží radium z radiobarytu 
účinněji.

Co se týče loužení syntetického radiobarytu kyselinami mravenčí a octovou, výsledky z 
měření aktivit těchto dvou kyselin jsou srovnatelné. Při porovnání s výsledky dostupnými pro 
loužení kyselinou chlorovodíkovou se ukázalo, že tyto dvě kyseliny částečně také rozpouští 
syntetický radiobaryt (o trochu lépe než 5 % kyselina chlorovodíková), ovšem o poznání hůře 
než tatáž kyselina v koncentrované formě. Navíc je patrné, že sice dochází k hmotnostnímu 
úbytku radiobarytu, radium však do roztoku nepřechází a zůstává v pevné fázi (Tab. 4). Tento 
neobvykly jev bude dále probrán v diskuzi.

6.2 Výsledky selektivního loužení karlovarských sintrů

Předchozími experimenty bylo zjištěno, že do značné míry je radiobaryt rozpouštěn všemi 
typy loužicích činidel. V lepším světle se neukázala ani zředěná HCl; výsledky loužení při 
použití slabých kyselin (octová a mravenčí) vyšly rozporuplně. Proto byla jako loužicí činidlo 
pro experimenty s karlovarskými karbonátovými sintry použita koncentrovaná HCl.

Z pěti analyzovaných vzorků byly po změření jejich aktivit na gama spektrometru vypočteny 
hodnoty pro koncentraci Ra jak v pevné (reziduu), tak v kapalné fázi (filtrátu). Následně byla 
spočtena radionuklidová bilance, neboli percentuální zastoupení Ra v každém z těchto podílů. 
Z Tab. 9 je patrné, že téměř veškeré Ra přešlo do kapalné fáze, tedy se rozpustilo. Podle 
jednotlivých vzorků přešlo do kapalné fáze 98,9-99,9 % V pevné fázi zůstalo pouze 0,1-1,1 %
Ra.

Nejvíce Ra vázaného na kapalnou fázi bylo zjištěno ve vzorku S6, nejméně pak ve vzorku S4. 
Výsledky loužicích experimentů i výpočtu radionuklidové bilance jsou uvedeny v Tab. 9.
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Tab. 10. Výsledky selektivního loužení karlovarských sintrů

7. DISKUZE

Nejzásadnějším úkolem této práce byl výběr vhodné kyseliny. Na základě studia dostupné 
literatury a ústních sdělení byla po porovnání těchto zdrojů zvolena koncentrovaná HCl.

Zjevný nesoulad v bilanci radionuklidů pravděpodobně vznikl nepřesností stanovení Ra 
v kapalných vzorcích, kde se projevil i malý relativní objem alikvotu roztoku z celkového 
objemu roztoku vzniklého při loužení. I relativně malá nepřesnost je pak roznásobena na 
velký objem roztoku. Domnívám se, že výsledky bilance jsou použitelné i v případě použití 
prostého součtu celkové (absolutní) aktivity v roztoku i absolutní aktivity rezidua, jak to 
ukazuje Tab. 9.

U vzorku S4 se původní absolutní aktivita vzorku téměř shoduje se součtem absolutních 
aktivit obou fází. Další vzorky sintrů se ovšem od hodnoty původní absolutní aktivity značně 
liší. Je otázkou, čím je tento zřejmý nesoulad způsoben (postupy byly znovu pečlivě 
kontrolovány). Jako jediná zbývající se nabízí již výše zmíněná možnost nepřesného 
stanovení objemové aktivity radia v kapalných vzorcích. 

Ačkoli jsou dílčí nedostatky a diskutabilní výsledky radionuklidové bilance, výsledky 
poměrně jednoznačně hovoří o tom, že radium je ve vřídelních karbonátech přítomno 
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v kyselinou rozpustné formě, tedy nejvíce pravděpodobně v karbonátové vazbě. V případě, že 
by radium bylo vázáno na radiobaryt (který je také samozřejmě znám z karlovarského Vřídla i 
jiných lokalit), pak by se při experimentech částečně rozpouštělo (prokázáno experimenty 
v této DP), nikoli však v takové míře, jako ukazují experimenty se sintry, kdy do roztoku 
přešlo takřka 100 % radia.

Dalším zajímavým výstupem pak je, že se radium při loužení chová shodně v případě jak 
sintrů kalcitových, tak aragonitových. Literární data i velikosti iontových poloměrů prvků 
alkalických zemin (mezi které patří i Ra, Tab. 3) hovoří o tom, že by radium do struktury 
kalcitu vstupovat nemělo, zatímco ke vstupu do struktury aragonitové by mělo docházet 
poměrně snadno. Výsledky provedených experimentů však hovoří o situaci jiné, a totiž že i 
v případě kalcitových typů sintrů je radium vázáno na karbonát. To také vyvrací naši pracovní 
hypotézu, že v případě kalcitových sintrů bude radium vázáno v jemné heterogenní příměsi 
radiobarytu. Tento na první pohled neobvyklý jev byl prokázán nově také experimentálně 
Yoshidou a kol. (2008), kdy bylo radium včleněno do struktury syntetického kalcitu. 
Výsledky jejich experimentů tak podporují i závěry uvedené v této práci. Jako nedořešená 
otázka zůstává nalezení optimální kyseliny a její koncentrace na rozpouštění karbonátů. 
Domnívám se však, že tato otázka je špatně řešitelná, neboť radiobaryt se bude do jisté míry 
rozpouštět v jakémkoli činidle.

8. ZÁVĚR

Původní hypotéza o vazbě Ra pouze do aragonitových typů karlovarských sintrů nebyla 
loužicími experimenty potvrzena. Experimentálně bylo loužicími experimenty zjištěno, že se 
Ra váže stejně dobře i do kalcitových typů karlovarských sintrů. Experimenty nenasvědčují 
tomu, že v kalcitových typech sintrů by bylo radium vázáno na radiobaryt (ten by v takovém 
případě nebyl rozpuštěn a zůstal by v nerozpustném reziduu). Radium bylo podle typu sintru 
naopak takřka úplně rozpuštěno, a to neméně z 98,9 % z celkového obsahu radia ve vzorku.
Výsledky hovoří o situaci, kdy je radium vázáno v karbonátové vazbě jak v případě 
kalcitových, tak v případě aragonitových typů vřídelních precipitátů. Otázkou zůstává 
charakter vazby radia v kalcitové struktuře. Velikost iontového poměru Ra 2+ je již značná a 
do kalcitové struktury se podle teoretických předpokladů nehodí. Proti tomu však hovoří 
výsledky této diplomové práce, které ukazují na vazbu radia v karbonátu. To bylo také 
v poslední době potvrzeno zahraničními autory, kterým se podařilo radium včlenit do
syntetické kalcitové struktury experimentálně. To je možno považovat za verifikaci výsledků 
a potvrzení správnosti závěrů této diplomové práce.
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