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1. Úvodem

Geofyzikálni měření ve vrtech je již mnoho let široce vyu-

žíváno při průzkumu naftových a uhelných vrtů. Zpravidla je úče-

lem těchto měření stanovovat v podmínkách in situ fyzikálni

vlastnosti hornin obklopujících vrt. Zřejmou výhodou geofyzikál-

ních měření ve vrtu je zkoumání mnohem většího objemu horninové-

ho materiálu, než může být činěno na vzorcích z vrtných jader.

V mnoha případech bylo možné již upustit od jádrového vrtání,

nebot geofyzikální metody spolehlivě nahradí mechanické jádrová-

ní jádrováním fyzikálním.

V poslední době se geofyzikální metody ve vrtech stávají

předmětem zájmu i pro účely průzkumu a těžby rudných a nerudných

surovin. Zvětšený objem horninového vzorku, podrobený geofyzikál-

nímu zkoumání, je ještě větši výhodou v rudném průzkumu než v ji-

ných oblastech vzhledem k nepravidelnosti a složitosti rudných

objektů.

Dosavadní možnosti karotáže v rudných vrtech jsou velmi

omezeny následkem nedokonalého technického vybavení. U nás pou-

žívané metody nemohou být kvantitativně interpretovány, protože

nereaguji na jednotlivé prvky, nýbrž na skupinu prvků se stejný-

mi vlastnostmi. Přesto i dnes má karotáž na rudných vrtech svoje

místo, neboí lze:

- stanovit a upřesnit petrografický horninový typ podle fyzikál-

ních vlastností (přirozené radioaktivity, elektrického odporu,

hustoty, magnetická susceptibility) , měřených ve vrtu;

- vydělit polohy vodivých rudných minerálů;

- vydělit zvláší polohy s pyrhotinein, resp. magnetitem;



- stanovit seinikvantitatlvně bohatost zrudněni;

- určovat technický stav vrtu a hydrodynamické poměry ve vrtu.

2. Poznámky k rozvoji metod .jaderné geofyziky při průzkumu rud

V současné době nedosahuje aplikace geofyzikálních metod v

rudných vrtech celkově takové efektivnosti jako v naftových vr-

tech, což je způsobeno tím, že nebyly rozvíjeny specielní meto-

dy pro kvantitativní stanovení zájinovýoh prvků in situ v rudrých

vrtech.

Obrat v možnostech karotáže na rudách nastal rozpracováním

spektrometriclcych variant jednotlivých metod jaderné geofyziky.

Jedna z příčin je ta, že pouze v posledních letech bylo dosaže-

no takových pokroků v elektronice, že mohla být realizována

nezbytná miniaturizace přístroje pro měření v průzkumných rud-

ných vrtech.

Spektrometrie přirozeného zářeni gama výrazně zlepší geolo-

gické (geochemické) mapování horninových typů ve vrtném profilu,

umožní stanovit polohy a kvalitu pegmatitů a draselných solí,

charakter radioaktivního záření. Přesnost určování obsahu K, U,

Th závisí na kvalitě radiometru (velikosti seintilačniho krysta-

lu) i na kvalitě cejchováni. Zhruba je možné počítat s přesností

O,'* \i> K, 1 ppra U , , 1 ppm Th.
ekv

Spektrometrie rozptýleného záření gama umožni sledovat hus-

totu hornin (hustotní modifikací metody GGM) a změnu Z „ (selek-

tivní modifikací metody GGM). Hustotní modifikace GGM-H se pře-

devším používá pro stanovení objemové hmotnosti hornin (přesnost

maximálně 1O~ g/cnr) , pórovitosti, identifikace slojí a rud. U

monominerálních rud je možno určovat procentuelní obsah rudy v

hornině (přesnost maximálně 1 $ obsahu rudy). Tato metoda se

také používá pro kontrolu vystrojeni vrtu, stanovení výšky ce-

mentového kamene za pažnicemi. Selektivní modifikace je vhodná

ke stanovení celkového obsahu těžkých prvků, které i při malé

koncentraci významně změní Z f (např. Ba, Sb, Pb) a jejichž

koncentraci můžeme v případě monominerálních rud stanovit s přes-



ností Í5 - 20 jí celkového procentuelního obsahu (pro 1 m dél-

kový Interval). Také lze stanovovat obsah Pe rud s přesností

2-5 £ celkového procentuelního obsahu Fe (v hloubkovém inter-

valu 1-5 m).

Při použiti neutronových zdrojů lze podle měření hustoty

toku neutronů stanovovat obsah B, C1, Mn, Hg, vzácných zemin.

Obvykle se měří při délce sondy L = 0,15 - 0,30 m, se zdroji

Po - Be o aktivitě 2 Ci. Prakticky byla metoda neutron-neutro-

nové karotáže použita pro detekci minerálů, které mají vysoký

účinný průřez pohlcení tepelných neutronů (např. semikvantita-

tivní stanovováni D, H G při raonominerálnxm zrudněni 0,0^ -

0,08 SÚ; Gd a Y 0,02 £).

Metoda neutron-garaa ve sgelctroraetrické modifikaci radiač-

ního záchytu umožňuje detekovat určité rudní prvky podle ener-

gie vyzařovaných gama kvant, vypuštěných při radiačním záchytu

neutronů, např. Ni, Fe, Cr, Ti, Mn, Cu, Aplikace metody je pod-

míněna možností registrovat gama kvanta s vysokou energii (6 -

- 12 MeV). Přednosti metody jsou: značný hloubkový dosah do hor-

niny, minimální vliv vrtu i přirozeného záření hornin.

umožňuje stanovit obsah zájmových prvků

v horninách. Pro racionální použiti je nezbytné měřit károtaž-

ním spektromet-rickýra radioinetrem. V praxi se aktivační karotáž

zatím na rudách používá pouze pro stanovení AI, F, Mn, Cu. Mož-

nosti aktivační analýzy ve vrtech by podstatně rozšířil vrtný

generátor neutronů.

Gama_-_neutron metoda v karotážní modifikaci se používá

prakticky jenom pro stanovení obsahu Be ve stěnách vrtu. Měří
•I oji

se při použití zdroje Sb H o aktivitě 100-250 mCi, s délkou
p

sondy cca 20 cm, citlivost metody je 10~ Jó BeO, hloubkový do-

sah 10-15 cm.

Rentgenfluorescenční metoda má širokou možnost uplatnění

při sledování látkového složeni hornin. Metoda vyžaduje spek-

trometrické radiometry s dobrou rozlišovací schopností v obla-

sti malých energií (5 - 100 keV).



V poslední době jsou rozvíjeny v povrchových vrtech meto-

dy jaderné geofyziky pro přímou detekci zájmových prvků v pro-

filu vrtů jednak na základě detekce vysokoenergetických gama-

-kvant (metody aktivační analýzy a neutron-geuna ve spektroraet-

rické modifikaci radiačního záchytu) , jednak na základě regi-

strace nízkoenergetického záření gama (rentgenfluorescenčnl

metoda). Tato druhá eventualita podle údajů v literatuře se

značně rozmáhá i v použití při kerotáži podzemních vrtů a při '

„vzorkování stěn v důlních dílech. K rozmachu metody přispívá

i otázka bezpečnosti při práci, která při prvé zmíněné eventua-

litě není nepodstatná.

Rentgenfluorescenčni metoda jako metoda nedestruktivní

analýzy je již dlouho využívána v laboratoři; nyní stále v šir-

ším měřítku pro analýzy in situ: ve vrtech, na rozpůlených

jádrech, v důlních dílech, a to v řadě zemí, kde se konstruují

příslušné aparatury i speciální zařízení. Podstatné je, že dnes

je možné v terénních podmínkách tuto metodu použit i pro detek-

ci prvků s relativně nízkým Z , např. pro Zn i Cu, ovšem ja-

ko detektory je třeba použít proporcionální počítače.

Možnosti použití rentgenoradioinetrickó metody vyplývají

z velmi dobrých praktických zkušeností v SSSR s touto metodou.

Pb a Ba vytvářejí komerčně zajímavé koncentrace, kdy

Pb .'•> 0,6-0,3 /ú. Dosažení této meze stanovitelnosti není problém.

Hg je možné určovat s mezi stanovitelnosti 0,3-0,4 "$> lig v podzem

nich vrtech o průměru vrtů 42-60 inm.

Sb v podzemních vrtech bylo možné detekovat s mezi stanovitel-

nosti 0,2-0,3 ?ó Sb.

Sn na jádrech je udáváno s mezi stanovitelnosti 0,5 7° Sn, ve

vrtech. 0,1 «ó Sn až 0,05 JÍ Sn.

Mo ve vrtech byl stanoven s mezí stanovitelnosti 0,3 ?° Mo.

Cu a Zn byly určovány v důlních vrtech s mezí stanovitelnosti

0,15-0,3 1'* Cu a Zn.
1/ byl určován v důlních vrtech s mezí stanovitelnosti 0,1 ji W.



Realizace uvedených metod vyžaduje poměrně nákladné mate-

riálni zabezpečení. Jedná se o vhodné zdroje (zářiče gama i

neutronové) i aparatura! vybavení. Pro celou paletu radionu-

klidových metod v karotáiii je třeba vlastnit kvalitní spek-

trometry gama, s dobrou stabilitou (s oporným zářičem) spektra,

s rozlišovací schopností ve tvrdé části spektra záření gama (3

až 10 MeV pro registraci promptních gama kvant) , ve střední čá-

sti spektra záření gama (0,1 až 3 MeV pro registraci přirozené-

ho záření gama a pro metodu aktivační analýzy) a pro velmi měk-

ké záření (5-100 keV pro rentgenovou fluorescenční karotáž).

První dvě oblasti jsou pokryty výrobky z SSSR, MLR, švédska,

USA apod. Tyto spektrometry jsou v ČSSR k dispozici a tedy

spektrometrii záření gama ve střední a tvrdé části spektra je

možné aplikovat. Speciální aparaturu, tzv, Metallog, vyvinula

pro tyto účely (měření vysoko energetických promptní oh gama

kvant) kanadská firma Scintrex.

Neuspokojivě je dosud u nás pokryta třetí oblast, tj. re-

gistrace měkkého záření gama. Úpravami stávajících sond

lze maximálně docílit možnosti registrovat ve vrtu záření ga-

ma s energií nad 20 keV (tj. aplikovat měření RPK pro cín a

těžší prvky než cín); pro nižší energie zářeni gama je třeba

koupit aparaturu nebo vyvinout sondu s proporcionálními počí-

tači jako detektory. Takovéto aparatury pro použití RFK ve vr-

tech existuji v SSSR, kde nejnovější výrobek je tzv. "POISK",

neboli Analizator impulzov portativnyj dvouchkanalnyj RRK-103,

pro stanoveni většiny prvků od atomového čísla Z = 20 (Ca) do

83 (vizmut) v přírodních úložných podmínkách, případně univer-

zální karotážní spektrometr GKS, V kompletu tohoto přístroje

se nachází čtyřkanálový analyzátor a sonda rentgen-fluorescen-

ční karotáže. Dále pak výrobek firmy Nuclear Enterprises tzv.

Bore Hole Logger Nutmaq pro měřeni v důlních vrtech bez výpla-

chu maximálně do vzdálenosti 30 m apod.



3. Poznámky ke stavu karotáže*v rudných vrtech v ČSSR

V poslední době lze na našich karotážních pracovištích kon-

statovat zvýšenou úroveň při uskutečňování karotážních měření

v rudných vrtech. Je patrná snaha mnohých karotážnícli středi-

sek o vybavení odpovídajícími aparaturami, zavádění nových me-

tod, o zlepšení standardizace a kvalitní cejchování přístrojů

atd. K vyřešeni problematiky karotážniho měřeni na rudných vr-

tech je však zapotřebí ještě vyvinout mnoho úsilí a vykonat

mnoho práce, zefektivnit vývoj nových metod i přístrojů. Proto

byla založena komplexní racionalizační brigáda pro rudnou karo-

táž, sdružující zainteresované pracovníky v tomto oboru z růz-

ných karotážnich pracoviší.

Jak již bylo zmíněno, neumožňují u nás dostupné karotážní meto-

dy kvantitativní stanoveni jednotlivých zájmových prvků. Domní-

vám se však, že lze i z prováděné metodiky karotáže získat více

informací než dosud.

Rezervy vidím v nedokonalé přípravě před vlastním karotáž-

ní m měřením. Dříve než začne vlastni károtáž na ložisku, musí

interpretátor (řešitel) znát fyzikální vlastnosti hornin, geo-

logickou situaci ložiska, chemické složeni hornin a rud. Tyto

údaje je možné získat z dříve uskutečněného regionálního prů-

zkumu, studiem příslušné literatury a archivního materiálu. Ne-

zbytná je úzká součinnost geofyzika s geologem. Zejména nové

metody, určující přímo zájmový prvek, vyžaduji znalost chemis-

mu hornin a rud pro určeni metodiky na potlačeni rušivých prv-

ků. Později získané výsledky rozborů nejsou již využitelné. Běž-

ně prováděná komplexní karotážní měření na rudných vrtech by

mohla poskytovat více informaci o fyzikálních vlastnostech jako

podklad pro objektivní členěni hornin ve vrtném profilu.

Co se týče běžné metodiky komplexního karotážniho měření

na rudných vrtech, lze současný stav dokumentovat obrázkem č.l.

Jedná se o komplexní karotážní měření na vrtu ZHH-24 (Zlaté Ho-

ry - Heřnianovice) , které realizoval GP Ostrava; křivku magne-

tické susceptibility PřFUK Praha.
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Komplex karotážnich křivek bezpečně umožní určit všechny

zrudnělé úseky. Typ zrudněni je možné ověřit na jádře (ve vyme-

zených úsecích) přenosným rentgen-fluorescenčnim analyzátorem

a oddělit tak nezajímavé pyritové polohy od zájmových s Cu, pří-

padně Zn-Pb zrudněním.

Proti dřívějšímu období je zde vylepšeni v křivce magnetic-

ké susceptibility. Čárkovaná křivka MK je měřena sondou GM-250,

vyrobenou v n.p. Geofyzika Brno. Její předností je hlavně velká

citlivost a jednoduché měřítko v logaritmické stupnici, udáva-

jící přímo absolutní hodnoty magnetické susceptibility hornin

v jednotkách SI. Značná citlivost této sondy, zejména v oblasti

nízkých susceptibilit # hornin a rud, výrazně zlepší možnosti

využít měřeného parametru # pro litologickou diferenciaci hor-

nin.

Za povšimnutí stojí nízké hodnoty df proti zrůdnělemu úse-

ku v metráži 273-282 m a proti kaverně v hloubce 232 ra.

Druhá ukázka použiti sondy GM-250 představuje horniny kut-

nohorského krystalinika (vrt Polná - Pl-ll). Zde je zajímavá

shoda v konfiguraci křivek MK a KM ve svrchní části profilu.

Proti výrazným kavernám jsou vysoké hodnoty na křivce MK, což

je opačný jev než na obr. 1, Odebrali jsme vzorky výplachu; na

vrtu ZHH-19 byl výplach málo magnetický, zatímco na vrtu-Pl-ll

dosahovala jeho susceptibilita hodnoty 10 J. Přesto tato hodno-

ta % výplachu nemůže způsobit výchylky řádu 10~ na křivce MK.

Vysvětlit extrémně vysoké hodnoty 9ř na křivce MK proti kaver-

nám a kopírování křivky MK s KM v části vrtu lze otěrem tyčí v

kavernách. Proto při vyhodnoceni křivky magnetické susceptibi-

lity MK je třeba vždy přihlížet ke stavu vrtu a susceptibilitě

výplachu.

Obr. 1. Komplex karotážnich křivek z vrtu ZHH-24,
1 - pažnice; 2 - rauskovit-grafitická břidlice; 3 - mus-
kovit-chloritická břidlice; k - muskovitická kvarcitic-
ká břidlice; 6 - muskovitický kvarcit; 7 - limonitiza-
oe; 8 - prokřemenění; 9 - pyrit; 10 - pyrhotin; 11 -
sfalerit; 12 - galenit; 13 - chalkopyrit; ik - grafiti-
zace; 15 - sulfidické rudy dle karotáže; 16 - rohovcový
kvarcit.
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Mimo uvedené metody na obr, 1 a 2 se na pracovišti Geo-

industria n.p. provozně realizuje aktivační karotáž na fluor.

Vzhledem k nedostupnosti aparatury pro přímé stanoveni

zájmových rudných prvků karotážním měřením využila katedra

užité geofyziky na PřFUK Praha dlouholeté spolupráce s geo-

logickou fakultou LGU v Leningradě a pozvala přední sovětské

odborníky z katedry jaderné geofyziky ňa LGU na praktické ově-

ření rentgen-fluorescenční metody v karotážni modifikaci v na-

šich geologických podmínkách. První měřeni na důlních vrtech

lokality Kozlín ve zlatohorském rudním revíru jsou pozitivní

a budou zhodnocena v samostatném příspěvku. Na tomto místě je

třeba říci, že pro vyzkouäetíí REK v povrchových vrtech je tře-

ba vrátek s koaxiálním kabelem. Pokud jej může některé praco-

viště na měsíc postrádat, bylo by velmi užiteSné použit jej

pro měření REK na povrchových vrtech.

Metoda RFK je v současné době v SSSR široce aplikována.

Z výčtu metod v odst. 2 se jeví i nám jako nejdostupnější.

Ukazuje se, že přednosti této metody převyšují nedostatek ma-

lého hloubkového dosahu. Celkové odborné zhodnocení sovětské

expertizy, která se uskutečňuje z iniciativy PřFUK Praha, na-

vrhujeme učinit v rámci komplexní racionalizační brigády pro

řešení úkolů karotáže v rudním průzkumu. V každém případě

však lze konstatovat, že byly změřeny první křivky obsahu mě-

di a železa ve vrtech u nás.

Obr, 2. Komplex karotážnich křivek z vrtu Pl-11 Polná.
1 - pažnice; 2 - mylonitizovaná hornina; 3 - bioti-
ticko-amfibolická rula; k - intenzivně drcená horni-
na; 5 - erlán; 6 - amfibolit; 7 - hybridní granit;
8 - biotitická pararula; 9 - skám; 10 - hydrotermál-
ně alterované, vybělené ruly; 11 - křemen; 12 - peg-
matit; 13 - chloritizace; lk - grafitizace; 15 - vý-
skyty pyritu a pyrhotinu.
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k. Závěrem

V tomto příspěvku jsme se snažili některými postřehy uvést

stav karotáže v rudných vrtech u nás, případně naznačit možno-

sti zlepšení a zdokonalení. Některé naznačené metody a problé-

my budou objasněny podrobněji v samostatných referátech.

Závěrem je vhodné podtrhnout tendenci ke zlepšení úrovně

karotáže na rudných vrtech a zdůraznit, že každá metoda má svo-

je silně rušivé momenty při použití na rudách složité stavby a

struktury a nelze mechanicky, šablónovito určitou metodu použí-

vat, I při dokonalém aparaturnim vybavení je třeba uvážit vhod-

nost použití té které metody a experimentální cestou, na zákla-

dě znalosti teorie a dosavadních zkušenosti o metodě z litera-

tury na jedné straně a znalosti geologických podmínek chemické-

ho složení a fyzikálních vlastností hornin a rud. na druhé stra-

ně, zvolit optimální podmínky měření. Tento obtížný úkol je ře-

šitelný, nutná ja však mimo jiné i těsná spolupráce geofyzika

s geologem.
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