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Čjrod

Od roku l'JG6 probíhá na závodech GP Č3UP

dlouhodobá akce stetistíckého zpracování radionet-

rických anomálií (1,2), která je v soúžasné době

ve stadiu kódování veškerých dostupných údajň

o radioaktivních anonáliícfc Českého masivu a vý-

sledků jejich ověřování technickými praeemi, zís-

kaných od roku 1G4G. V roce 1(170 byla akce kódcvá-

ní koordinována ve vztahu k dlouhodobému úkolu vy-

pracování prognózní studie uranového zrudněni v *G3ľl

a v této souvislosti byl původní prograc akce upřes-

něn a doplněn o nezbytné grafické dokumenty (3).

Při zpracování doplňujících nietodických směrnic

jsme provedli rozbor efektivncsti a metodiky eaa-

načního a gasa průzkumu při sondáži do dvou metru

v oblasti sv. částí moravské větve soidanubika.

Z této oblasti bylo doposud zakódováno potaěrně

velké anožství údajů, které jnme mchli použit pro

vytčeriý úkol. Krone údajů o radioaktivních anomá-

liích zahrnutých v perfokartovén kcílnvé̂ a systéau {1,3}

jsme použili další kriteria, která nejsou stávají*

cía kóde;* dostatečně sledována.

Při roiboru rdajú j«ae se zašeřili převážné

na otázku efektivnosti etmnačnfho a ;;.aaa pri-ikiiau

při sondáži do dvou netřu, nebol tyto anomálie nám

poskytovaly poošrnó nejbohutši srevnsvaef niateriá!.
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V předkládané práci sé foudeae zabývat rozbořen

výslerfků emsnačního průzkuesu v oblasti sv. části

coravské větve nolčanubika. Owežení zájisovéh© úzeaí

(grafická příl. I) bylo provedeno s ohlede* nageo-

logicko-gecgrafické členění pro účely zpracování

prognózní stuilie uranového zrudněni.

Prospekci uranového zrudněni v oblasti severo-

východní části moravský větve moldanubika prováděl

závod GP Č3DP v Nevén llěstě na Moravě. Metodika

easnačního a gama něření v sondách hlubších než

1 ^etr se vyvíjela na toato závodě od roku 1961.

Podkladem pro tento rozbor byly materiály veškerých

prací, prováděných touto metodou v zájaové oblasti.

Eaanační průzkua se sondáží do 1 netřu se prováděl

převážně v letech 1955-10S1.

Při vyhledávání emanační aetodou s odběrem

vzorku půdního vzduchu z hloubek do jednoho aetru

jsae používali běžnou uetodiku, popisovanou v zák-

ladní literatuře (5,6,7). Průměrná hloubka sondáže

byla SC-9O co. 0^ roku 1D61 byl systematičtěji

uplatňován eoanační prúzkua s odborem vzorků p£d-

ního vzduchu z hloubek 1 - 2 metry (8). Hloubka

sond dosahovala v prúaěru 1,5 - 1,6 B. Podle sta-

novené metodiky prací se současně v každé sondě

asěří průběžně intenzita přirozeného j,anie záření

rariioicetry KFS-05.

x) Technické paraaetry radicdnetru KPIí-05:

průaer sondy: 18 na rozsahy: 1. 0-350

táhi: 4,1 kg 2. 0-900

délka sondy: 2 x 3. 0-3500 ^

indikátor: Geiger-Uullerova trubice typu V3-S

nebo MS-S.



- 3 -

Od roku 1955 je většina anomálií, zjištěných

při měření do 2 met.ru, detailizována v síti 10 x

2,5 m a všechny sondy jsou do maximální měřitelné

hloubky zkoumány oběma metodami. Získáváae tak t-va

saraostatné detnilizační plány:

1. Plán pole koncentrace radioaktivních emanací

(Rn + .Tr.)

2. Plán měřené intenzity přirozeného gama záření.

Charakteristiku msřenýcl polí doplňují též zjišlo-

vané závislosti vývoje měřených veličin s hloubkou.

Hodnoceni efektivnosti enanačniho a gama průzkumu

při sondáži do dvou metrů v porovnáni s eraanačnia

prúzkunem oři sondáži do jednoho aetru

Plocha vymezeného zájmového území sv. části
o

caravské větve noldanuhika činí 17QC kra"1. K 1.1.
o

1970 nebylo úzeraí o rozloze 24 S km~{t.j, 14%) zkou-

máno žádnou z vyhledávacích r-cianačních cetod. Úzetaí

o rozloze 414 ksn""(t.j. 25̂ -.) bylo zatía prozkoumáno

pouze enianační metodou s o^běre^: půdního vzduchu

z hloubek do 1 metru v síti 250 x iO-5 n (což

odpovídá Dcřítku 1:23.000). Enanační aetodou se

sondáží í?o 1 metru v síti 50 x 5 m (v měřítku

1:5.000} byla prozkoumána plocha 1050 kn" (což je

51% zájaového území). Plocha.GO kaT* byla zkoumána

emanační a £ a m a metodou v sotidách hlubokých až 2 ra.

'íčření se provédělo v síti 30 x 3 c ?.'a ,ilosc 32
2

kra byla již rřive uplatněna emanační Tuetorn s od-

běr ec vzorku půdního vzduchu ze sond hlubokých aZ

l a v sílí 50 í 3 m. Czemí r>. to?" byle '!?'ív* ztc-

máno pouze eraanační metodou v síti 250 x 5-10 n.

Území o rozloze -JO km", zahrnuté do zájmové ob-

lasti, představuje 10% veškerých ploch, obdobně pro-



zkousaných závodera GP Č3UP % Kovén Městě na Moravě

k 1.1. 1970. Zbývající sítě byly situovány v oblas-

ti algonkía a krystalinika '©lezných hor, nasavrc-

kéha masivu a hlavně pak ve svratecké antiklinále

při styku n soldanubikea.

EffianacníK prúzXuaea se sondáží do 1 netřu bylo

v popisovanén: úzaaí zjištěno 222 anomálií koncent-

race e*anací» 2 toho na úzetaí později prozkouauméa

eaanačnln a gama měřením v sondách hlubokých až 2

metry (na ploše 30 ka") bylo nalezeno celkem 2S

eafjnačnícb anomálii* Na stejné ploše bylo eoanač-

nín a gama prúzkuae« v sondách hlubokých až 2 metry

zjištěno 1S5 radioaktivních anomálií. Z 29 dříve

známých ecianačních anomálií jich bylo šeřením

v hlubších sondách potvrzeno 11.

Charakteristika 11 dříve známých anouálií:

Na základě aěření v sondách hlubokých do 1 a

lze u vý«e uvertenýcSi 11 anomálií charakterizovat

pole koncentrace escaaací jako rozsáhlá, délky od

65 do 300 m, tedy v kažééra příparfě vět"?í, než byl

použitý rczestup profilů, šířky oí 2C do 210 ta,

převážnp tvaru aozaikovitého nebo protaženého

zhruba kolao na snrč-r prorilů pozdějšího prúzkumi

v soadách hlubokých ai 2 a. Jejich aaxisiální hod-

noty koncentrace esanací se pohybují od 38 do

245.10~10 Gi/1 (eaan).

Prvotní dokucentace výSe popisovaných 11 ano-

stálií je natolik různorodá, že ji nclz? statisticky

zpracovat. Tyto anooálie \ětr;inou neb?ly po opako-

váném měření v hlubších sondách detailizovány.

Srovnatelné jsou -.'idaje, zjištěné v sondách do 1 a

a do 2 m u pěti z 11 anomálií. Při aěrení v hlub-

ší cl sondách byly ve čtyřech pŕ\pa^.;ch z pôti po-
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íovnávaných zjištěny zřetelnější sledované para-

metry. V jednom případě vzrostla hodnota maxima

koncentracs emanací z 200.10" Ci/1 na 1150.10"

Ci/1; v proběhu dalšího podrobného průzkuau bylo

ověřeno, že zdrojem této anomálie }e uranové zrud-

něni nebilančního e

IS c.no«sálii, i j ištěných při původním emanačním

.präzkuau do hloubky 1 n, nebylo podrobnějším aěře-

ním potvrzeno.

Na záhladč parametrů zjištěných emanačním mě-

řením v sorpcí : hlubokých až L metr lze těchto IS

anomálií charakterizovat takto:

1C ano3dlii je tvořeno pouze jedním nebo něko-

lika izolovanými body. Dé^kn anoraúlního pele u je r l -

aé ze zbývajících anomálií je 30 mv u sedraí uno-u\-

l i í se pohybujo v rozmezí 7C - 190 m.

3 výjimkou dvou ar.omálií nebyla z j iš těna na

řádné 'iv zbývnjicich lo konoertrfcť- es.Tiací, přesa-

hující ICO.1C~ C i ' 1 . JÍ^Í; tc-iy z. vtHŠ-i část i o ano-

málie ar.lých rozměrů a nízkýc!. Konceiitraci, u nichž

byla pravdí'po^olmest ná l t tu s-t:í>>i náhodná.

Pro úplnost je třeba uvéit, žr trn. pl-sš-e $0 ka7

zkoumané eincnnčníni c âjna pr-'w.kucicin v sondách až

3 x. hlubokých, byly k rose 2T ecnoniCníc! auotndlíí

proměřovány a potvrz^nv 1 radioaktivní iinoBiálie :?ří-

ve z j iš těné ,',Hma prrzkumen v j.ink^ch, I zj ištěnu p«-

vrchovýn; ^araá prú?kuneta a I a ero rud i omo t rická ano-

Z vý5e uvr-Hen^ft vyplývá, ie na ůzesíí, pmlrob-

něji zkousianéri e.iianačiif a ^ma m-todnu v «;oridách

i lisbokýcr až !í rsftry, bylo zjiH*"no Í"'S novýcb ra-

dioaktivních a n o n í l i í . rřr«?nost tohoto ň-*3je j«



částečně ovlivněna nedostatky \ kvalitě dochované

dokumentace, zejména snížené věrohodnosti údajů o

poloze eaianačních anoaálií z let 1935-1960, Je mož-

né, že některé z tzv, nepotvrianých ancaálií byly

ve skutečnosti potvrzeny. Vliv tohoto faktoru je

však při celkovém hodnoceni zanedbatelný.

Efekt eronačního a gama pnazfcussu v hlubších

sondách oproti eaanačnímu merrií v sondách do 1

netřu je negativně ovlivněn volbo;-; sítě těchto pra-

cí v širším okolí ložiska Petrovice-Slavkovice. Tři

dříve znávé rudní enanační anomálie, včetně jejich

okolí,.nebyly znovu preferovány. Na ložiscích Rožná

3 Olši byla uplatněna metoda emanačního s gsaa aě-

ření v hlubších sondách jen ve výjimečných případech.

Efektivnost eaanacního a gama průzkumu v hlub-

ších sendách je pozitivně ovlivněna tím, že na ploše

S km" v okolí Havlíčkovy 3orové se dříve neprováděl

průzkum v sondách do 1 a v aěřítku 1:5.000.

Do zkoumaného souboru aaonálií není rovněž za-

hrnuto rozsáhlé anomální pole, jehož zbrojen je sve-

nitový raasiv u P.adňovic, o rozloze 2300 x 1000 ra,

kde byla zjižtěna ciaxinální hodnota koncentrace e»a-

nací 306.10 Ci/l a max. hoônota intenzity přiroze-

oéba gama záření 350 /uR/h. S ohledem aa zdroj ano-

málních polí se tento objekt neuvažuje ani v podrob-

ně jíÍ3 rozboru souboru 120 anomálii i viz dále).

Pro neformální'hodnocení přínosu zkoumání

v hlubších sondách je ilustrativní nejen počet nově

zjištěných radioaktivních anoaálií, ale zejména jeou

cenné nové poznatky o lokalizaci významných indicií

uranového zrudněni, kteří- tímto byly získány. Ze 168

nnvýcl. radioaktivních anoaálií bylo na základě zjiš-
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11\T. Ä a ov>'>ře:u- Miti;i;íai p r a c e m i , Z toft" •••": ano:..ulj.i

bylo ovč-ŕeuo nouzr Ľutacirai rýhami, S anorstlií bylo

'\6le zkoumáno mčlkými šachticeroi, 7 anomálií bylo

detailněji ověřováno vrty a 4 anomálie byly podro-

beny průzkumu dňinírji díly, Průzkum 1 ze 16f> disku-

tovaných radioaktivních anomálií ver*l k zjištôní

bilančního urauotróho zrudněni, V dal;5ícn pěti pří-

padecli byla ověřeno, že zrfrojera anomality j»- r-ikro-

skopickv zjisti telflié uranově zru'nŕní, rep rcicii t o-

vané sekundárními aranovými minerály.

Vy*e uvedená bilance není konečná, ni'bol vrtný

a podrobný průzkum není v zájmovém území ukončen.

Při posuzování přínosu hlubší sondáže a komp-

lexního měření emanační a âraa raetodou je třeba

uvést, 5e sítě, zkoumané tímto způsobem, byly situ-

ovánv v oblasti nejvyšší perspektivnosti, a to pře-

vážně při styku moravská větve moldanubika a svra-

tecké antiklinňly. ľnto oňlnst byla ho-'nocena j-'iho

ftej{iers?eľ.tivíipjší na základě obecnř platných struk-

turně-geoio^ických a litologických kriterií. Nelze

však rovněž opomenout, že i emanačrtí průzkum při

sondáži f'o 1 ffietru byl ve zmíněné oblasti efektiv-

ně iší než na zbývající ploše celého popisovaného

území. Na podrobněji zkoucanétn úzerat o rozloze CO

km" oylo zjištěno eoanacni metodou se sondáží -lo 1 a

20 emanačnícb anonálií (t.j. cca 0,5 anomálie na

1 km*"), y.n zbývající plechu zijiiiového území o roz-
2

l o z e 1 Í74 kro", /.koumanou ovnanační mctor'ou v m ě ř í t -
c í c h l : 3 . ( i 0 0 a 1 : 2 5 . 0 0 0 , p ř i p a d á 1CŽ sraíinačnich
.inrirnálií ' t . j . cce 0,1 í anon, na 1 k m " ) .
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Metoda emanačního a gama měření v sondŔch hlu-

bokých až 2 ui je efektivní v podnínkách eluviálníeh

a deluviálních pokryvů mocnosti větší než 1 m. Ta-

to skutečnost byla dostatečné potvrzena při ověřo-

váni anomálií technickými pracemi a experimentál-

ním meřenín (4,9,10). Výše uvedený rozbor znovu po-

tvrzuje, £e pro efektivní vedení radiometrického

průzkumu je nezbytné studovat charakter a mocnost

pokryvů.

Hodnocení ťouži\ané metodiky emanačního a .̂ ama prů-

zkutau při sondáži do dvou aetrů

Pro hodnocení oetodickj'ch otázek je vhodné ro-

zebrat odděleně pole koncentrace emanací a pole při-

rozeného gama záření. Pru řešení této otázky je nej-

vhodnější soubor 120 radioaktivních anomálií z cel-

kového počtu l£5, nalezených při sondáži do dvou

aetrú hloubky. U souboru 120 vybraných anomálií márae

k dispozici plácy obcu měřených ^JIÍ, sestrojené na

základě detailního ašrsiií v síti 10 x 2,5 m (místy

20 x 2,5 m), Zbývajícíc\ 05 anonálií nebylo rletaili-

zováno, Jedna se většinou o atíomálic, nalezené v le-

tecf-i iC'61-34, kf»y ae metodiky prňikumu c detailizace

vyvíjela, 'ío^noty polí přirozeného .̂aaja záření a

koncentrace ensanací anonálií nalezených v letech

lľGl-3-l se zpracovávaly v podobě map izulinií mě-

řítkí. i:7.0G0 a přej ledů profilů. Základní profily

sítě 50 \ 5 m byly ve výjimečných případech dopl-

něny v anoroélních místech dalšíci měřením v síti

25 x c m. Tentc způsob byl vyhovující x prospekčního

, nle pro účely detailního hodnocení meto-

problémů jo nénř hodnotný.
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* bezprostřední* okolí vlastní anomálie, .

3. T pŕíp*dé zjištěni hodnoty 50 AiR/h • více,

4. v prípade sjiéténi hodnoty přirozeného gasui »á-.

řetií vyiái než je 2,5 násobek bodnoty přirozeného

pozadí intenzity gaaa zářeni.

Hozber dostupných údajů podle VýSe uvedených ,

kriterií je také hodnotný pro posouzení správnosti

způsobu skreslování detailizačnich pláčů aeraných

polí a metodiky detailizačních prací.

Přirozeným pozedln í dále jen p.p.) koncentra-

ce eaanací a přirozeného gama zářeni se rozuní ,xpra-

Tidla přirozené pozadí v blízKéit okoil anocálie,

t.j. cca do 20 - 30 a za kontury sákladni svolené .

izolinie. Při stanovení anomality podle 2,5 nebo

3 aáaobicu p.p. -jme postupovali individuálně, podle

aíetnlcb podainek pri hodnocení každé jednotlifé

anosdlie.

PrAst&rná hodnot* p.p. koncentrace emanucí,

spočtená z údajů souborů 140 anomálií (veškeré

dostupné ú^aje i mimo popisovaný souí>or 120 auom.)

je S,2.10"*10Ci/l, při černi nejvř.tší Četnosti dosa-

íjuje p.p. 10.10" Ci/1. Hozoezí p.p. koncentrace

eaianací byio 2-14.10~l0<;i/l.

Průměrná hodnota p.p, přirozeného gaaii záření

byla spočtena ze souboru 154 anomálií a dosahuje

2S..2 £iR/h, při ČCBŽ největší četnosti dosahuje-20

éuR/h. Tato skutečnost je částečně ovlivněna tím,

že se lokálně vyskytují oblasti o vyššia p.p.

35 -. 45 *uVh. Hozsezí-p..p. přirozeného gaaa zářeni

bylo í O - 45 <uii/h.

Přirozené pozadí celé širái oblasti nebylo pod-

robně studováno, je však moáno předběžně říci, ie je
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odliSné v různých částech úterní a pohybuje se převáž-
ně TroMetí3-12,W" 1 0Ci/l Í13-35 #iR/h, s výjimkou
masivů kyselých intruziv. -

Hodnoty měřených veličin je nutno chápat nikoli
jako hodnoty absolutní, ale do jisté míry závislé
na podmínkách cejchování a&Pících přístrojů, kteří
však.byly téměř shodné b&hen průzkumu celé oblasti
a tedy do jisté airy srovnatelné.

Rozbor tvarů a rozměrů polí přirozeného gama zářeni
vybraného souboru 120 radioaktivních anomálií

V 18 případech (15%) nebylo zjištěno anomální
pole přirozeného gaaa záření* Můžetae tedy hovořit
pouze o emanačnich anonáliícb, Vzhledesn k tomu, že
jsme měřili intenzitu přirozeného gama záření v ce-
lém poli těchto emanačních anomálii, můžeme uvést
některé podrobnosti. .

Y?ech 18 emanačních anomálii má pole přirozené-
ho £jan« záření, v néaž inéřená intenzita nedosahuje,
2,5 násobku přirozeného pozadí, zjišlovanébo
v bezprostředním okolí každé hodnocené anomálie.

V konturách 9 z 18 enanačních anomálií má pole
přirozeného gama záření, v néraž měřená intenzita
nedosahuje 2,5 násobku přirozeného pozadí gama zá-
řeni v jednotlivých bodech 50 |uR/h, Ve zbývajících
9 případech se jedítá o omanacnl anomáliec kde byla
zjiHžna naaxiroální intenzita přirozeného gama záře-
ní od 53 do 74 <uR/ h při přirozeném pozadí v rozme-
zí. o<1 23 do 40 <uR/h,

Pole koncentrace emanací 16 výše uvedených ano-
málii je ve 3 případech bodového tvaru, nebo tvoři
skupinu izolovaných bodů, v 13 případech mozaikoví-
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v bezprostřední* okoli vlastni annatllie,

3. v připádě zjištění hodnoty $0 fiR/h a víc«,

4. v případě zjištění bořino t y přirozeného gům* r.é»

řeni vySší. nei je 2,5 násobek hodnoty přirozeného

pozadí intensity gaaa zářeni.

Rozbor dostupných údajů podle Výše uvedených

kriterií je také hodnotný pro posouzení správnosti

způsobu skreslování detailizsčních plánů měřených

polí a aetodiky detailizačních prací.

Přirozeným pozadím { dále jen p.p.) koncentra-

ce eaanací a přirozeného gama záření se rozumí zpra-

vidla přirozené pozadí v blízké* okoli anomálie,

t.j. cca do 20 - 30 a za kontury základní zvolené

izolinie. Při stanovení acomality podle 2,5 nebo

3 násobku p.p. jsme postupovali individuálně, podle

místních podmínek při hodnocení každé jednotlivé

anoniálie.

Pruoěrná hodnota p.p. Koncentrace eaanací,

spočtená z údajů souboru 140 anomálií {veškeré

dostupné údaje i mimo popisovaný soubor 120 anom.)

je 5,2.10" Ci/1, při čemž největší četnosti dosa-

huje p.p. 10.10* °Ci/l. apzmezi p.p. koncentrace

eaanací bylo 2-14.10~10Ci/l„

Průměrná hočnota p.p. přirozeného gaaa záření

byla spočtena ze souboru 154 anoaáiii ň dosahuje

25,2 íiR/h, při čemž největší četnosti dosahuje -20

(<uH/h4 Tato skutečnost je částečně ovlivněna tím,

že se lokální vyskytují oblasti o vyššiia p.p.

35 -.45fl4íl/h. Rozmezí p.p. přirozeného gaaa záření

bylo 10 - 45 fuVh.

Přirozené pozadí celé širší oblosti nebylo pod-

robně studováno, je však možno předběžně říci, tě je
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odlišné v různých částech úterní a pohybuje ae převái-

nř T rozmezí 2-12.iO"10Ci/l a 12-35 #»R/h, s výjimkou

masivu kyselých intruziv-

Hodnoty mořených veličin je nutno chápat nikoli

jako hodnoty absolutní, ale do jisté míry závislé

na podsínkáci. cejchování aéřícíci, přístrojů, která

vsak byiy téražř shodné běbeia prúzkuau celé oblasti

a tedy *o jisté míry srovnatelné.

Rozbor tvarů a rozměru polí přirozeného gaaa zářeni

vybraného souboru 120 radioaktivních anomálií

V 18 případech (15%) nebylo zjištěno anoaální

pole přirozeného gaaa záření, Můžeme tedy hovořit

pouze o emanačních anonáliíc'fi. Vzhled esa k torau, že

jsne měřili intenzitu přirozenélío ga«a záření v ce-

léa poli těchto emanačních anomálii, můžeme uvést

některé podrobnosti,

V^ech 18 emanačních anoaálií iaó pole přirozené-

ho á a i a a záření# v oénž raěřeuk intenzita nedosahuje.

2,5 násobku přirozeného pozadí, xjišiovaného

v bezprostřední!* okolí každé hodnocené anomálie.

Y konturách 9 z 18 enanačňích anomálií má pole

přirozeného gama záření, v němž měřená íntsnzita

nedosahuje 2,5 násobku přirozeného pozadí gaaa zá-

ření v jednotlivých bodech 50 fxR/h, Ve zbývajících

Ô případech ae jôdiiu o eaimař.ní anomálie, kde byla

zjištěna maximální intenzitu přirozeného gama záře-

ní od S3 do 74-«iR/ h při přirozenára pozadí v rozme-

zí o-< 23 do 40 fí8/h.

Pole koncentrace emanací 16 výle uvedených ano-

málii je ve 2 případech bodového tvaru, nebo tvoři

skupinu izolovaných bodů, v 15 případech mozaikoví-
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tího trara a T jednota případě nepravidelného tvaru,

V 3 anomálii byly zjištěny maximální hodno t Y

koncentrace eauuiací aiiii »cž 40.10~l0Cí/l. Anoma-

lita byla v těchto případech posuzována perils bodo-

vých hodnot vy'ších cei je trojná«sbefc přirozeného

pozadí v místi detaili*sc*. D 9 anowálii se pohybují

maxima koncentrace emanaci od 40 do 100.10 Ci/1,

t 6 případech se pohybuji od 100 do 16O.lC~1OCi/l.

Maximální rozměr 15 anaatálnícb emanecníeh polf (tva-

Vu BozaikoTitého a nepravidelného) aení cen^í net

25 n a pohybuje se v 5 případech od 35 do 50 • a

ve zbývajících případech od 50 do 170 «,

17 wtinačních anonálii nebylo na základe zjiš-

těných geofyzikálních parasetrů a celkové struktur-

ně -geologické pozice doporučeno k dalšími prfizkuam.

Jedna anonálie bylá po ovíření kuttfcími rýhami hod-

nocena jako neperspektivní. Z výše uvedeného vyplý-

vá, ie na základě zvolených kriterii nebyla Bořením*

přirozeného gana záření propuštěna žádná význauněj-

ší aoosslita.

Z uvažovaných 120 radioaktivních anomálií je

jich 12 (10%) bodového tvaru: Ve dvou případech

byla zjištěna oaximální intenzita přirozeného gama

záření v rozvezí 50-100 #iR/b f 68 a 87 <uR/h), v 9

případech od 100 do ISO <uH/h a v je^noa případě

740 /oR/h.

V 5 z 12 případu se anomilíe nacházejí ve zvod-

néném nebo částečně zvodněnéa prostředí a nejsou

proto u ni cti k disposici rírdííutiné údaje o paramet-

rech polí koncentrace emanací. Ve 3 případech byly

tyto anomálie hodnoceny jen jako anomálie přiroze-

ného gama záření. Ze 7 zbývají cích, nacházejících
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v« 4 případech rmraěi
z j i i t i s * t a s i l i sf. JMÍ* k**eeotrae* asMuel. Tře*
tmémrým assoál i ta priroxaaéha gaat sáf e*i «dp«ví d a j i

k«*««fitr«ce ««***<-£ iassaikftvitého tvar* m m*x.
b»d«M»ta«i od 40 io 50.10"1 0Cí/I, jejich

TH x dvanácti bodovfcfc aniriňfif přirozeného
fas» zář««C kýly ověřovány kviacísi rýhami. Jedna
aamálic, nacházející se v částečné zvodněnéa proa-
tředí, byla podrobní j i zkousána aělkýai šachticead
a vrty a bylo ověřeno, ze jej í* zdrcjea je zrudněni,
reprezentované sakroskopicky z j i s t i te lnýai sekundár-
nimi uranovými ndnerálv. Tato anoailie je charakte-

-10rizováaa maxiay 113 fSL/h. M 160,10 Ci/1. Medoněřené
pole koncofitrace esanací j e awzaíkovitého tvaru
s s)sxJjBálaia rozaéresi 103 K«.

Ze souboru 120 anonálií j e 19 {15;8%) charak-
terizovaná jako skupina izoloraných bodů s anoaálni
inteazitea přirozeného gaaa záreoí. Te dvou přípa-
decn byla zji itdna »aiiaiální hodnota od 50 do SO
pM/h, T 11 případech od 100 do ISO aiR/b a v 3 pří-
padech bylo z j i i t ino saxiiauis vyšší n až 200 fxR/h,

t x uvedených 19 anoaálií «e nachází v© zvodně-
néa oeba částečně ZVÚlněném terénu a z toho důrodu
jsou údaje o jejich polích koncentrace eaacací aéně
hclnntné. Jcdns z £ěchts 7 anoaúlíí l>yla hodnocena
pouze jako aaoaálie' prirozenélio gaiaa záření. Zbýva-
j ících 12 anpaálií přirozeného gaaa záření odpovídá;
- v je'ľnoai případě 2B0Bálíí koncentrace emanaci bo-
bového tvaru s ztaxiamlní hodnotou 40.10" 1 CCi/l;
nebyla ověřována

pří;ad5 anomálii charakterizované jako
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t f tiff a

aJflpatf* aaiaaaUii keaceetrace « m e « i '
tvajv a atoxiartlai hedaetea 140.10"*°

Cl/U • aawriitiirfr reaaatreai 300 au Po eviřeni kata-
elai rfítmmá. bylá tata ámaaiil i e bräaaeena jak*

- • eé>evídfaj£eíeh pell keneentraea esasací
a*zalkovitého tvaru. B 4 aaéafálií w* M

paiiftaja- e4 40 4* 76 jlO" i eCi/l. « tří
l i l *4 100 de lC0.10" l0Ci/l • u dvou aaoai-

líí jawa hoeaoty 200 & 2120.10"10Ci/l. 0 jed^
aaaMttUi* je aandjaálai rezaar 30 •, u 4 se pohybuje
ed SO do 90 a á • 4 amtmáltf je větií než ICO u
(130, 34O„ 3$0 a 500 •). ' .

Z dickätevanýefe 19 aneaálii bylo ? hvúcocvcc
pe oveřeoi kutaxlai rýbaaui aeparapektšVAi. Jedna
aaaaálie bylá dala zkouaána až do ataHia vrtného
průzkaaat. Zdrejea téte anonélie je Makroskopicky
zjiatitelaé zrudněni, reprezentované aekundárnlni
nraaovyadl atinerály. Umxxuáíoi hodnoty poli koncent-
race —naci a přirazeného gaaa zářeni doaáhly hod-
w»t jOOĈ uR/fa • 212O.10"I0Ci/l, oHpo^léajf c£ pole

kooceotrace wmnaei je sozaxkoritóho tvaru a »ax,
rezairaai 85 • .

Bozbor tvarů a razawrA pěli kencentrsce esanací
vybraného aouboru 123 radioaktivnícb

Tc 34 pHpatfedi Í2W) aebyl« zjiStíno .-no«álni
pele ke*eaaitrace i—maci. T těchto případech tady
•oiOMe he věřit penze a ammáliich prirozen4W fs-»
zářeni.
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; i Í
zjiités* k*4Mt* koaicéáiraoe

Aai j J**?** =• wMaáýeh 27 pŕipa«6 áabyla x | Í

who jyiii. Z 2T diskat^mýefa
^ ' je 35 (20.1% x c«léb« Mtaborq) v« zcela

i|,: i* tedY pochapUsiné, i e T těch U
< * r i io»

aaosálie »e o^cM4zí v č i»te in í zvódainte ter*in«.
Z>i^rajici aa«BáÍie, nacházející •« • nezTo^ttéaéai - -
teŕéMt. je bi<?9TéÍo tvaru, s maxíwáTal iatebxí*««
přir«zeaéh« "g^U itibmí TS# «iS/h, T « i s t§ naši la
byl* z j i i t too 16ao" 1 0 Cí/ l/ 'čo£ je n* hranici tŕoj-

ktt pŕ^rozsoéhfi pozaďf koucentrace eoaavaci.
na ploée 50 x "50 "•, "• jejísii atřerfo liy-

bobová.aooaviiie, nebyi z j iát ín i i í -
ný_ ajMB^lni benď obo« aéŕenteh pol í . Anoäálíé a«byl«

tz.nn<i ,íii.'.-i?. ^ Í V - Í , >v.~-- ä~ r, - ... - 4 . , . .

"•--.•; Í?,?•,̂ W**1^̂ .̂  přirozeoéhB gaôa xáréňi, nacfiize^
j ^ c i e h ^ y* ZYo<ín£BáBi* t̂ r^nú", i žě chcř&itériz6irsůt

- 3 aaeoálie Jsou bodového tvaru aaaxiaálníad hoá-
notaai 100, 110 a 740 ýiR/h. Anomálie aebyiV óvěř»

- 1 anqaýl^e je chvatt exilována jako skupina i i o
Ivvaných bodfi anoaúlnl ioteniiťy s naxitiea B5 ' " "

?:-<í~í*9?f*M.«..víe ^^^trickéfco jŕŕaŕu' s oaxináiní
,fe.»óng^a435/ÍR/^? a>axi»áínl rojpsčr je 15 «u Aiio-r

oál ie aebyla o víro vina. •-•- - :
- 9 anomálií má protažený tvar. ¥ 5 případech se
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aoxiaalai M M t i prtytaj* •* *«» ''• US #**/»,
••jící M M t í i i Mjf w i i w 205# 2l#, 605 a 1*00
«*/*. T J«dMM pŕipatfi j * Mxi*ilnf r.taŕr a***»*J~
•ffe* pal* IS •. v* étyř»er *• jtéhytajc *4 tH i s 40
e T« £tyfech t J 100 d« 300 a. ^ M mtmmili*

oTÍŕ*Táo« k»t»ct«i rýtiani, M an«sálii
1200 #rit/k Wyl tiž proT»d»n průzkw

- 11 aaoaálií je aezaitoTíMiho t veru* V 5
byl* zji itěns ataxísální hodnota art 100 da 170 <uH/h,
v 5e»ti ŕ í pad ech od 200 áo 900 #iM/!b. "niiafilnl
roz»ér se TA tŕecfa pŕif-adach pvhytKtral cd 50 do 90 •
a Te zbývajících od 100 do 320 s . Čtyři anoaáiís
byly oviŕoTány kutacíni rfhsuti, jedna mélkýni šach-
ticeai a as jedaé byl průxkwi ukanisn rrty.

Je třeba'podotknout, ža oTeŕe'ni 25 anoaálií,
nacháxejicícb ac T« zvodněaéa terénu, je zatin ne-
dost«te£né, coi lze částečně oaluTit xtiienýai pod-
atfokaad. pri provádění technických přeci*

Te zbývajících sedni případech (ze 34 rozebí-
raných) byla zjišténa na každé % těchto ahonálií
přirozeného gama zářeaí hodnota koncentrace es&nací
vyšší než je trojnásobek přirozeného pozadí, zjišlo-
Vaného T aístě každé z anomálii, ale ani v jednom
případě Baxlaální hodnota koncentrace eoanací nedo-
sáhla 40.10"1 0Ci/l. Haxioální zjištěné ho.dnoty kon-
centrace emanací těchto snoaálii se pohybevely oá
22 do -3G.10" Gi/1 při přirozenéa pozadí od 4 ňo
10.10" Ci/1, Nacházejí se v nezvodněnén nebo eás-»
tečnč zvodněnéra terénu.. Podrobnější rozbor dvou
ze sedni výše uvedených případů je bezpředmětný,
nebol se jec'ná o anoiaálie přirozeného gaua záření,
kde byly sice zjištěny maximální hodnoty intenzity
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přirozeného gama záření větéí než 50 ̂ uR/h (56 a 66
jiR/h), ale hodnota maxim nepřevyšuje 2,5 násobek
přirozeného pozadí šeřeného pole .v místě anomálii*
Tyto dv* anomálie nebyly ověřovány. Ze čtyř posu-
zovaných kriterii anomality splňují pouze jediné.
Ze zbývajících pěti anomálii přirozeného gama zá-
řeni jsou tři bodového tvaru a dvě mozaikovitého
tvaru s maximálním rozmarem 110 a 150 m. Jedna z
anomálií má maximální hodnotu 87 <uR/h, zbývající
4 od 100 do 170 íiR/h. Tři z těchto anomálií byl*
ověřovány kutacimi rýhami a vyhodnoceny jako neper-
spektivní.

Z uvažovaných 130 radioaktivních anomálií od-
povídá dvěma pole koncentrace emanaci bodového tva-
ru (1,7%). Emanační anoaálii s maximem 40.10~10Ci/l
odpovídá pole přirozeného gaaa záření, charakteri-
zované jako skupisa izolovaných bodů s maximální
hodnotou 15C #iB/h. Druhé z emanačních anomálií této
skupinj, s maximem 30Q.10" Ci/1, odpovídá pole
přirozeného gama záření protaženého tvaru, s max.
rozměrem 120 m a maximem 920 jiH/h, Po ověření kuta-
cími rýhami byla zjištěna litologická příčina ano-
málie.

Dvěma (1,7%) ze 120 diskutovaných anomálií
odpovídá pole koncentrace eaanací hodnocené jako
skupina izolovaných bodu. Jedna z těchto anomálií
je pouze eaanacní, s oaximem 54.lO"lOCi/l. Odpovídá
jí jen zvýšená intenzita přirozeného gaaa zářeni
46 fiR/h, což nevyhovuje ani jednomu z přijatých
kriterii. Anomálie nebyla ověřována technickými
pracemi. Druhé z emanačních anomálií této skupiny.
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s maximem 51.10"10Ci/i, í-dpovídá pal*/ přirozeného

gaoa zářeai rtrn̂ ii tvaru isolovaných bodů. Maxi»ál-

0Í h«<l**t* intenzity prirexeoébo gaaut záfsnl, zjit-

iěmá v oblasti anoaálniha pole keacentrace oianael,

dosahuje SO fitH/h. Aáoaiálie nebyla ověřována.

Z výSe uvedeného rozboru vyplývá, ie náai uplat

ňovaná kriteria pro hodnoceni anomality jsou •*

jeane do>bré relaci. Zvolené hranic* pro základni

lini* fcéřených poli odpovídací udajŮB o přirozenési

pozadí p«lí.

Nezbytné se jeví současné měření intenzity

zuření a koncentrace eaanací v kaiďém bodě. Více než ž

30Í radioaktivních anoaálií nelze zjistit a v*rohod•—

ně charakterizovat bez neření intenzity přirozeného

gaaa zářeni,'nebol se nacházejí vezTodnénéff terénu*,.

Z druhé strany je zřejaré, že pole koncentrace ema-

nací jsou zpravidla plošné rozsáhlejší, £ tedy i

snadněji registrovatelná při základní síti 50 x S m. ,

Někdy se setkáváme s názorea, že při kvalitně

provedeném průzkum* v sítí 50 x 5 • í Měřítko

1:5.000) jsou nacházeny veškeré objektivně existují-

cí radioaktivní anoMáiie, a že tedy propuštěni nék*

terých anomálií bývá steřítkea kvality, resp. ne*va-

litnosti aěření, provedenéhr ea&nacni nebo ga«a B B -

todou v minulosti. Naproti toau še vyskytuji" námtfcy;

proti opakovanému průzkuaiu, pokud ná být paužito

na téaiže území stejné radiopetrické aieto«iy, Ve sku-

tečnosti však existnje řada p«iiminek negativní

ovlivňujících celkový výcle'ek průzkucu & ani sil

50 x 5 m není zárukou absolutní prpzitoustaaosti.

Je nutné zdůraznit, že efektivnost prúxku»u



závisí na mnoha podmínkách, z uiohl některé aůi<
posuzovat až na základ č zjištěných geofyzikálních
parametrů, tedy po skončeni průzkum, o ze j« tedy
velmi problematické vyvozováuí závěrů o kvalitě pro-
vedeného Měřeni, al již v pozitivní* nebe **£ati7&íB
mnyslu, pokud nebyl prove'en podrobný rozbor efek-
tivnosti diskutované metody.

i podmínkám, které ovlivňuji efektivnost radio-
net r i okého měření* patri charakter a mocnost pokryvů,
hustota sítě, azimut profilů, tvar anomálií a rož-
ní s tení anoaálnich bodů v kontúre základni izolinie,
rezajéry ft&oaálil, Časové zaěny pěli koncentrace
eaanací a přirozeného £aam záření, závislé na pově-
trnostních podmínkách, kultivaci, porostu a pod.
Příaý vliv na efektivnost průzkumu má pochopitelně
kvalifikace operátorů a kvalita sondáže.

Jednou z významných podmínek, ovlivňujících
pravdepodobnest nálezu anonálie je roznístění ano-
málních bodů v kontuře základní izolinie. V roce
1967 jsae se zabývali studiem této podmínky v rámci
stanovení optimální hustoty sítě pří hloubkovém
game průzkumu v sondách do 10 m (11). Vzhledem
k podobě tvarů polí přirozeného gama záření lze
obdobné výsledky očekávat i pro gaua metodu v son-
dách do hloubky 2 metrů.

Z plánů detailizačňích měřeni v síti 10 x 2,5 m
jsae odečetli 10 variant odlišného situování sítě
50 x 5 m při stejném azimutu profilů. Při každé
z variant byiy profily posouvány o 10 B nebo body
na proiľilu o 2,5 m. Prc každou variantu byla zjiš-
tována příslušná aaxiaáihí intenzita přirozeného
gama záření. Z toho bylo spočítáno procento pravdě-
podobnosti .nálezu anomálií s hodnotou nad 50 juR/h.
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Procento pravděpodobnosti nálezu anomálie jsme po-

čítali ze vztahu ' u

A « „ 100 %t

H

kde A je % pravděpodobnosti nálezu ano-álie,

II - počet variant sítě, při nichž byla zjištěna

intenzita gama záření nad stanovenou mini-

mální hranici f v našem případě 50 #iR/h),

N - celkový počet variant (v našem případě 10X

Výše uvedeným postupem byl proveden rozbor

16 anomálních polí intenzity přirozeného gama záře-

ní. Anomálie byly rozděleny do skupin podle maximál-

ní zjištěné intenzity a byla zkoumána pravděpodob-

nost nálezu. Výsledky uvádíme v tab. I.

Tabulka I.

Pravděpodobnost nálezu anomálie nad, 50 #iR/h v síti

50 x 5 n.

Skupina anomálií A - % pravděpodobnosti
nálezu hodnoty nad 50

se zjištěným uranovým
zrudněním 80
s max. int. 200 jiR/h
a více 70
s-max. int. 100-20pfuR/h 38

8 max. int. do 100 juR/h ' 30

celý soubor ÍG anomálií 54

Hodnocení, pravděpodobností nálezu uvedené

v tabulce I. není absolutní, ale í*ává nám přibližný

obraz o možnosti nálezu anomálnírh hednet • »évis-

losti na rozmístění základních profilů na základe

skutečného ařření. Pravděpodobnost nálezu anonálie»

závislá na velikosti rařrcnčho pole, se ciůže pohybo-



vat od 30 do 80 % při stejné kvalitě měření. Při

hodnocení efektivnosti a kvality proveienébo radio-

metrického vyhledávacího průzkumu" je nutno brát

tyto skutečnosti v úvahu.

z á v ě r ' •';"'••". \ ' .'... ' -..' •'/'}• "'.;' :-.'Y .' -
V předloženém rozboru jsme si všímali pouze

efektivnosti tLetody emanačního a gama průzkumu

v sondách hlubokých az 2 m oproti ptaanačnírau ně-

ření s odběrem vzorků půdního vzduchu z hloubek

do jednoho aetru a metodických otázek všeobecnější

platnosti, široký soubor sledovaných údajů také

umožňuje hodnocení- závislosti měřených poli v$

vztahu ke konkrétním strukturně-geologickýa jed-

notkám, určitým petrograf i ckým typůts hornin,

k charakteru a mocnostem pokryvných uloženie, a

podobných, Materiály připravujeme tak, abychom

se v'emi těmito otázkami mohli zabývat za pomoci

samočinných počítacích strojů, čímž se práce ury-

chlí , Podobné rozbory, jako je námi předložený,

jsou však nutné pro přípravu zpracovatelských

programů a z důvodu ověření věrohodnosti sledo-

vaných parametrů.
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