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PØIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTØEDÍ
V JESKYNÍCH NA POMEZÍ U JESENÍKU
Natural radioactivity of the rock environment in the Na Pomezí Caves near Jeseník
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Abstract
Concentrations of natural radioactive elements were measured in the rocks using gamma-ray spectrometry. The monitored parts
of the Na Pomezí Caves are characterized by low contents of potassium, uranium and thorium, both in calcite marbles of the Branná
Group (K 0 to 1.2 wt%; U 0.5 to 5.5 ppm; Th 0 to 3.9 ppm), and in sinters (K 0 to 1.1 wt%; U 0.5 to 3.3 ppm; Th 0 to 7.7 ppm), and
in siliciclastic sediments (cave soils, K 0.4 to 2.0 wt%; U 0.9 to 4.2 ppm; Th 1.6 to 13.3 ppm). Concentrations of K, U and Th were
converted to the mass activity of 226Ra equivalent (am) in order to present the gamma-ray activity of the studied locality. Average values
am for marbles, sinters and siliciclastic sediments are 45, 36 and 94 Bq.kg-1, respectively.

Jeskynì Na Pomezí byly vytvoøeny v krystalických
vápencích skupiny Branné, které mají v prostoru jeskyní a
v jejich okolí charakter støednì zrnitých a hrubozrnných
mramorù bílé a edobílé barvy, místy s edými nebo i rùovì
edými mouhami. Na sloení zdejích mramorù se témìø
výhradnì podílí kalcit; ojedinìle jsou pøítomny upinky
fylosilikátù (flogopit, muskovit, pøíp. chlorit), místy se
vyskytují vtroueniny pyritu. Vysoká èistota kalcitických
mramorù ve sledovaném území je zøejmá i z výsledkù
chemických analýz mramorù, které jsou tìeny v nedalekých
lomech na Smrèníku (viz napø. Zelinger et al. 1998).
Na stìnách jeskynních chodeb lze pozorovat, e mramory
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jsou èasto prostoupeny hustou sítí okrovì hnìdých ilek.
I kdy tyto ilky nìkdy pøipomínají hydrotermální
mineralizaci (známou z lomù na Smrèníku), je z výbrusù
zcela zøejmé, e vznik zmínìných ilek souvisí se
zvìtrávacími procesy, pøi nich se podél trhlin v mramorech
tvoøí oxi-hydroxidy Fe (ve formì pigmentu v kalcitových
zrnech).
Významnou souèástí horninového prostøedí
v jeskyních Na Pomezí jsou jeskynní hlíny, které se zde
vyskytují pøevánì v krasových dutinách, puklinách a
v bazálních èástech chodeb. Nejvíce rozíøeny jsou
v západní a severozápadní èásti jeskynního systému (napø.
v Bahenním dómu). Mají lutohnìdou a okrovì hnìdou
barvu. Ve ètyøech vzorcích jeskynních hlín byla sítovou
metodou provedena granulometrická analýza, jí bylo
sledováno zastoupení tøí zrnitostních frakcí: tìrkové frakce
(nad 2 mm), pískové frakce (0,06 a 2 mm), prachové a jílové
frakce (pod 0,06 mm). Výsledky zrnitostních analýz jsou
vyneseny v klasifikaèním diagramu prach  písek  tìrk
upraveném podle Konty (1969), v nìm odpovídají
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Obr. 1  Pozice studovaných jeskynních hlín
v modifikovaném klasifikaèním diagramu prach-písek-tìrk
podle Konty (1969). Lokalizace vzorkù: 27 - Øímské láznì,
62 - Klenotnice, 70 - Bahenní dóm,126 - Kazatelna.
Fig. 1  Location of cave soils in the modified triangular
diagram silt-sand-gravel based on Konta (1969).
Explanation: prachová (+jílová) frakce = silt grains (+clay
particles); písková frakce = sand grains; tìrková frakce =
fragments over 2 mm.
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Poznámka: Obsahy K a Th pod mezí detekce pouitého
pøístroje uvádíme jako nulové.

Tab. 1  Obsahy pøirozených radioaktivních prvkù (K, U,
Th) a vypoètené hodnoty hmotnostní aktivity (a m )
v mramorech, sintrech a jeskynních hlínách.
Tab. 1  Natural radioactive element contents (K, U, Th)
and calculated radium equivalent mass activity (a m) in
marbles, sinters and cave soils.
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U > 2 ppm

Th > 2 ppm

Hm ot. aktivita > 55 Bq kg-1

Obr. 2  Schematický nákres
jeskyní Na Pomezí, distribuce
U (> 2 ppm), Th (> 2 ppm) a
vypoètené
hmotnostní
aktivity ekvivalentu 226Ra (am
> 55 Bq.kg-1) v mramorech.
Fig. 2  Ground plan of the
Na Pomezí Cave, distribution
of U (> 2 ppm), Th (> 2 ppm)
and calculated radium
equivalent mass activity (am
> 55 Bq.kg-1) in marbles.

tìrkovito-prachovitému písku, prachovitému písku a
tìrkovito-písèitému prachu (obr. 1). I kdy námi pouitou
metodou nebylo mono oddìlit prachovou frakci od frakce
jílové, domníváme se na základì mechanických vlastností
odebraných vzorkù, e v zrnitostní kategorii pod 0,06 mm
pøevládá prachová sloka a e je proto uití klasifikaèního
diagramu na obr. 1 moné.
tìrková zrnitostní frakce je v popisovaných
jeskynních hlínách zastoupena variabilním podílem, který
vak v ádném ze ètyø studovaných vzorkù nepøevyuje
30 % objemu. Pøeváná vìtina klastù má velikost 25 mm.
Asociaci tìrkových klastù skládají èetná zrna køemene,
lupínky silnì chloritizovaného biotitu, úlomky krystalického
vápence a silnì vylouené granity, resp. pegmatity (køemen,
muskovit, ivec, chloritizovaný biotit, granát), jejich pùvod
lze s nejvìtí pravdìpodobností spatøovat v blízkém
ulovském plutonu.
Stanovení obsahù pøirozených radioaktivních
prvkù (K, U a Th) v horninovém prostøedí (mramory, jeskynní
hlíny a sintry) pomocí terénního gamaspektrometru GS256 (výrobce Geofyzika Brno) bylo provedeno na 125
bodech situovaných na návtìvní trase nebo v její
bezprostøední blízkosti. Z gamaspektrometricky stanove-

ných koncentrací K, U a Th byla vypoètena hmotnostní
aktivita ekvivalentu 226Ra (dále jen hmotnostní aktivita nebo
am), a to pomocí vztahu
am = 12,35U + (1,43x4,06Th) + (0,077x313K),
do nìj jsou obsahy U a Th dosazovány v ppm, obsahy
K v hm. % (viz Zimák et al. 2003).
Z údajù v tab. 1, v ní jsou sumarizovány výsledky
vech provedených gamaspektrometrických mìøení, je
zøejmá velmi nízká hmotnostní aktivita mramorù a sintrù.
Distribuce obsahù U a Th a také vypoètených hodnot
hmotnostní aktivity v mramorech v jeskyních Na Pomezí je
znázornìna formou mapek izolinií na obr. 2.
Také jeskynní hlíny mají velmi nízkou pøirozenou
radioaktivitu, i kdy ve srovnání s mramory je jejich
hmotnostní aktivita zhruba dvojnásobná. Maximální
hodnoty am jeskynních hlín se pohybují kolem 150 Bq.kg-1,
prùmìrná hodnota je jen 94 Bq.kg-1, co je zhruba jedna
ètvrtina z limitních 370 Bq.kg-1 (podle normy OECD pro tzv.
pobytové místnosti, za nì lze v této souvislosti
povaovat i veøejnosti pøístupné jeskynì). I pøes stanovený
støední stupeò propustnosti nelze jeskynní hlíny v jeskyních
Na Pomezí povaovat za výraznìjí zdroj radonu.
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