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MeľOAHKa M pejy.ibTaTH iiiiTcpnpeTaumí HOMILR-KCHOU reocpii umecKOH pa3-
Kť.iKii B CiiimiCKO ľe.McpcKO.M pyjoropiiit (3ana.inbie KapnaTbi) 

B CTaTbe npnBefleHbi OCOOCHHOCTH reoo>i3miecKO-reojiorimecKoŕi iíHTep
npcTauHn KOinnjieKCHoro reoo>n3imecKoro n3yneHna TeppuTopmi BOCTOHHOH 
MacTii CnnmcKOreiviepcKoro py^oropiia B 1976—79 ro^ax. BMJI cflenaH 
BKJiaxi adpcpeKTHBHOro ncnojib30Bamia reocpii3imecKMx MCTO/IOB «jia nowcKOB 
py^Hwx MecTopoHCfleHHií n reo^oniHecKoro CTpoewia CnnmcKOreMepcKOro 
pyfloropiiH. 

Methodics and in terpreta t ion resul ts of complex geophysical investiga
t ions in the Spišskogemerské rudohor ie Mts. (Western Carpath ians) 

The paper presents resul ts of geophysical and geological in te rpre ta t ion 
based on complex geophysical invest igat ions real ized in the eas te rn par t 
of the Slovak Ore Mts. in 1976 to 1981. Contribution and efficiency of 
used geophysical methods are evaluated from the aspect of regional 
knowledge of geological s t ructure in the invest igated area . 

V t o m t o č l á n k u p r e d k l a d á m e s ú h r n n a j  meranie v mierke 1 : 200 000 z rokov 1959 — 
p o d s t a t n e j š í c h m e t o d i c k ý c h p r v k o v a vý 1 9 6 0 ( S m i ' š ek ) , na základe ktorého sa pre celé 

, , , , , , SGR zostavili mapy Bouguerových anomáli i 
s l e d k o v i n t e r p r e t á c i e k o m p l e x n é h o geofy p r e redukčnú hustotu 2,67 i 2,50 g/cm3. 
z i k á l n e h o p r i e s k u m u S p i š s k o  g e m e r s k é h o v roku 1959 sa skonči lo le tecké geofyzi

r u d o h o r i a (ďale j iba SGR) d o k u m e n  k f ' n e m
t

e r a ™ ° b l a s t i „ S G R ( a e „ r o m
1

a g n e " c
n

k £ l n
a 

1 ' ' r ád iome tncke ) takt iež v mierke 1 : 200 000. 
t o v a n ý c h v č i a s t k o v ý c h s p r á v a c h z r o k o v v rokoch 1961 — 1968 v rámci projektu 
1976 — 1977 [ K u c h á r s k i , 1978] a 1978 — Geofyzikálny výskum SGR sa v celej oblasti 
1Q7Q Í K n r h a r s k i F a r h i s 7 1QR11 uskutočnilo semideta i lné t iažové meranie v 
1 9 / 9 ( K u c h á r s k i — F a r b i s z , 1981) . m i e r k e 1 . 2 5 0 0 0 s h u s t o t o u m e r a n ý c h b o_ 

dov 3 — 5 km 2 a magne t ické meranie (Bárta, 
Preli lad histórie geofyzikálneho prieskumu 1969; Kadlec — Janák, 1971). Detailný geo
výchiidiiej časti SGR fyzikálny prieskum sa zamera l hlavne na za

regis t rovanie známych výskytov rudných lo
Už od roku 1950 sa vo východnej časti žísk. Zaujímavé boli pr ieskumné práce v rám

SGR robil regionálny aj detailný geofyzikálny ci úlohy Smolník — Ohorná v rokoch 1951 — 
prieskum rôzneho rozsahu. 1957 (Pašteka, Zvára) , ktorých cieľom bolo 

Z dôležitejších regionálnych prieskumných získať údaje pre geologické mapovanie a vy
prac t reba uviesť prvé systemat ické tiažové kreslenie východov pyri tového zrudnenia . Pri 
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prácach sa použila hlavne metóda spontán
nej polarizácie a v malom rozsahu odporové 
profilovanie. Tieto prieskumné práce odha
lili množstvo anomálií s amplitúdami od 
—100 mV do —800 mV. Autori dávali vý
skyt anomálií v intervale 0 až —100 mV do 
súvisu s výskytom chloritických bridlíc, ano
málie od —100 do —200 mV s grafickými 
bridlicami a anomálie od —200 do —800 mV 
s grafitickými bridlicami s obsahom pyritu. 

V roku 1961 sa uskutočnili práce na úlohe 
Mníšek nad Hnilcom (Jelenský, Novák), kto
ré mali ohraničiť výskyt impregnačnej mi
neralizácie a tiež potvrdit vhodnosť použitia 
viacerých geofyzikálnych metód v podmien
kach SGR. Prieskum sa robil magnetometriou, 
elektromagnetickou metódou, odporovou me
tódou a metódou SP a metalometriou. Na zá
klade interpretácie výsledkov odporovej a 
elektromagnetickej metódy a metódy SP sa 
zakreslil priebeh grafitických bridlíc a nie
ktorých dislokácií. Dokázalo sa, že impreg
načné zrudnenie vyvoláva oveľa menšie ano
málie SP než grafitické bridlice. Na základe 
magnetických meraní sa vyčlenila oblasť vy
stupovania bázických hornín (diabázy). 

Z najnovších prác si zasluhuje pozornosť 
detailný komplexný prieskum vykonávaný od 
roku 1973 v oblasti Hnilec a Delava — Pek
lisko, zameraný na vyhľadávanie vysokoter
málnej mineralizácie v okolí granitových ma
sívov (Ferenc, 1974). V prvej etape (1973 — 
1974) mal tento prieskum čiastočne pokus
ný charakter. Vyskúšali sa nasledujúce geo
fyzikálne metódy: magnetometria, gravimetria, 
elektroodporová metóda vo variantoch son
dovania i profilovania, indukčná metóda Slin
gram, rádiovlnová VDV, vybudená polari
zácia a refrakčná seizmika. Výsledky inter
pretácie zahrnuté v správe (Ferenc a kol., 
1976) sú metodickým prínosom pre geofy
zikálny prieskum pri vyhľadávaní a skúmaní 
zakrytých granitových intrúzií a Sn—W mi
neralizácie v kassiteritovosulfidickej formá
cii, ktorá vystupuje v ich periférii. Pri zhod
nocovaní vhodnosti testovaných metód autori 
správy dokázali, že pre povrchové mapova
nie je najvhodnejšie odporové profilovanie, 
metóda VDV a detailná magnetometria. Po
mocou indukčnej metódy Slingram a čiastoč
ne SP sa nedosiahli dobré výsledky. Pri vy
hfadávaní a skúmaní zakrytých granitových 
intrúzií sa ako najefektívnejšia ukázala me
tóda geoelektrického sondovania v komplexe 
s odporovým profilovaním a gravimetriou. 
Refrakčná seizmika sa neosvedčila. 

Pri vyhľadávaní Sn mineralizácie v kas
siteritovosulfidickej formácii sa najlepšie vý
sledky získali metódou vybudenej polarizácie 
a z interpretácie magnetických meraní. Me
tódy VDV, odporové profilovanie a SP ne
vykázali jednoznačné výsledky. 

Metodika a výsledky in terpre tác ie kom

plexného prieskumu v rokoch 1976 — 1979 

Riešenie veľmi pestrej škály geologic

koložiskových problémov SGR si vyžado

valo použiť široký komplex geofyzikálnych 
metód. Pri výbere jednotlivých metód sa 
zohľadňovala ich prospekčná efektívnosť 
v rudnej geológii i v geologickom mapo

vaní overená pri starších prácach v SGR 
(Ferenc, 1976) a odporúčaná v najnovšej 
odbornej l i tera túre (Semionov, 1975; Hood, 
1976). 

Pri pokusných meraniach, ktoré pred

chádzali hlavným prieskumným prácam, 
sa v oblasti Poproč — Zlatá Idka v r. 
1976 — 1977 vyskúšalo 9 metód v rôz

nych modifikáciách. Na realizáciu v celom 
rozsahu sa vybrala: gravimetria , magne

tometria, geoelektr ická metóda v modifi

kácii vybudenej polarizácie, spontánna po

larizácia, rádiovlnová VDV, spektrometr ia 
a merkurometr ia . Definitívne sa upustilo 
od indukčnej metódy Slingram a magne

totelurický prieskum sa ohraničil na tri 
profily. 

Každá metóda zvýrazňuje iné fyzikál

ne parametre , pr ípadne geochemické javy 
v geologických útvaroch, čo umožnilo rie

šiť úlohy postavené pred geofyziku. Tento 
komplex metód považujeme v podmien

kach SGR za optimálny. 
Merania všetkými metódami (s výnim

kou gravimetr ie) sa vykonali na tých 
istých profiloch. Prevládajúcu časť prie

skumnej oblasti, zadanú pre štúdium v re

gionálnej mierke, sme pokryli profilmi 
hlavného smeru JZ — SV vo východnej 
časti a smeru J — S v západnej časti, teda 
profilmi orientovanými naprieč priebehu 
geologických š t ruktúr . Profily boli vzdia

lené v priemere 1 km. Detailnejší prieskum 
sme vykonali iba v dvoch oblast iach: 
Poproč — Zlatá Idka a Klátov. Profilové 
merania v oblasti Poproč — Zlatá Idka 
(cca 10 km 2 ) , ktorú sme stanovili za ob
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lasť pokusných meraní (r. 1976), boli de

tailné. Vzdialenosť profilov sme tu zmen

šili na 200 m, čo podstatne zvýšilo mož

nosti korelácie. Oblasť Klátov (cca 8 km) 
mala profily v 500 m odstupoch (v r. 1978 
sa vsunuli do regionálneho merania). Krok 
meraní vo všetkých metódach bol v zása

de stály — 20 m. Väčšiu detailnosť (do 
5 m) sme použili Iba sporadicky v rámci 
pokusných meraní v oblasti Poproč a pri 
odbere vzoriek na stanovenie obsahu Hg. 

Celkove komplexný prieskum v r. 1976 — 
1979 pokryl plochu do 400 km. Sumárna 
dĺžka profilov bola 410 km. 

Magnetický prieskum 

Magnetické merania na profiloch sme 
robili protónovými magnetometrami poľ

skej výroby typu PMP2a (v r. 1976) a 
PMP4 (1978 — 1979) s citlivosťou 0,5 nT. 
Súčasne s profilovými meraniami sme na 
stálom základnom bode registrovali časové 
zmeny zemského magnetického poľa v ro

ku 1976 v minútových intervaloch a v ro

koch 1978 — 1979 pomocou automatickej 
stanice firmy HewlettPackard s priebež

nou registráciou. Základný krok meraní na 
profiloch bol 20 m, ale v úsekoch s inten

zívnymi zmenami hodnôt poľa AT sme ich 
kontrolne zhustili na 10 m. 

Vykonané magnetické merania boli veľ

mi presné. Okrem zaregistrovania vplyvov 
umelých rušení (predovšetkým vplyv elek

trifikovanej trate) bola stredná kvadra

tická chyba z opakovaných meraní na 
úrovni 1,5 nT. Nezávisle od bežných mag

netických meraní sme v pruhoch vytipo

vaných magnetických anomálií odobrali 
vzorky hornín na určenie magnetických 
parametrov. Skúmali sme magnetickú sus

ceptibilitu (H), intenzitu (In) a smer (J, 
D) prirodzenej remanentnej magnetizácie. 
Magnetickú susceptibilitu sme určili po

mocou kapametra JMV2, intenzitu a smer 
remanentnej magnetizácie pomocou rotač

ného magnetometra JR3. 
V rámci kamerálneho spracovania mag

netických materiálov sme vypočítali AT 
celkovej intezity poľa. Výsledky priesku

mu sme zostavili do formy grafov AT na 
jednotlivých profiloch v základnej verzii 
a tiež odstredili pomocou päťbodového fil

tra s mapou v mierke 1 : 25 000. Mapa 
priložená k tejto kapitole (obr. 1) je v zá

kladnej verzii. Izolínie AT sú vykreslené 
v rozdielnych intervaloch, aby sa pri za

chovaní výraznosti obrazu rovnako preja

vili anomálie rádovo v stovkách či v pr

vej desiatke nT. Variant mapy s vystre

denými hodnotami zasa zvýrazňuje viac 
magnetické anomálie regionálneho cha

rakteru, ktoré vzhľadom na prevahu lo

kálnych anomálií nie sú natoľko viditeľné 
v základnej mape. 

Z analýzy charakteru magnetického po

ľa preskúmanej oblasti SGR a tiež zo sta

novení magnetických parametrov vyplýva, 
že väčšina hornín, ktoré sa tu vyskytujú, 
je charakteristická nepatrnými magnetic

kými vlastnosťami. Monotónne magnetic

ké pole, ktoré kolíše okolo normálneho 
poľa, zodpovedá východom granitov, por

fyroidov a fylitom. 
Zdrojom väčšiny intenzívnych anomálií 

AT s amplitúdami od desiatok do stovák 
nT sú hlavne diabázy a amfibolity. Horni

ny diabázovej formácie majú veľmi pre

menlivé magnetické vlastnosti, od nemag

netických, ktoré sa v magnetickom poli 
neprejavujú, po vysokomagnetické, ktoré 
sa prejavujú rýchlymi skokovými mera

niami AT. Pravdepodobne tu rozhoduje 
forma rozloženia Fe minerálov. Amfibo

lity, ktoré sa vyznačujú extrémnymi mag

netickými vlastnosťami, vykazujú obzvlášť 
intenzívne anomálie. 

Anomálie zaregistrované na profiloch 
možno vzhľadom k ich charakteru rozde

liť na tri hlavné typy. Lokálne, izolova

né anomálie, ktoré nie sú korelovateľné 
so susednými profilmi, hlavne úzke s vý
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Obr. 1. Mapa magnetického poľa AT (geologické a tektonické prvky podľa Greculu, 
1982). 1 — zlomy, 2 — hranice príkrovov, 3 — izolínie s hodnotami pod —50 nT, 4 — 
izolínie —50 až 0 nT, 5 — izolínie od 0 do 30 nT, 6 — izolínie od 30 nT do 100 nT, 
7 — izolínie od 100 do 300 nT, 8 — izolínie nad 300 nT 
Fig. 1. Map of the magnetic field z\T (structural unit boundaries and dislocations 
according to P. Grecula, 1981). 1 — dislocation, 2 — boundary of structural unit, 
Intensities: 3 — below —50 nT, 4 50 to 0 nT, 5 — 0 to 30 nT, 6 — 30 to 100 nT, 
7 — 100 to 300 nT, 8 — over 300 nT 

ražnými hranicami a ampitúdami od prvej 
desiatky do niekoľkých sto nT. Anomálne 
pásma zasahujúce niekoľko profilov sa vy

tvorili viacerými úzkymi lokálnymi ano

máliami, ktoré sa líšia ampli túdami a často 
i skokovými zmenami intenzity poľa. Pra

videlné anomálie, ktoré sú viazané na 
hlbšie zdroje porúch, sú charakter is t ické 
veľkými povrchovými rozmermi a tiež od

lišnou intenzitou (Logačev, 1962). Z re

gionálneho hľadiska sa magnet ické pole 
prekúmanej oblasti SGR delí na dve odliš

né oblasti. Oblasť intenzívne prerušeného 
poľa, ktorá sa rozkladá približne nad lí

niou spájajúcou obce Prakovce — Zlatá 
Idka — Hodkovce, a oblasť juhovýchodne 
od tejto línie, ktorá má oveľa pokojnejší 

charak te r . Prevládajúcim typom porúch 
prvej oblasti sú anomálne pásma, ktorých 
efekt môže zodpovedať prí tomnosti bázic

kých hornín alebo aj lokálnym prejavom 
Fe mineral izácie . 

V magnet ickom poli východnej časti 
SGR najvýraznejšiu anomáliu tvorí rako

vecký príkrov v úseku Košická Bela — 
Klátov — Malá Idka. Tvorí ju pásmo in

tenzívnych porúch magnet ického poľa šír

ky cez 1 km, ktoré sa viaže na klátovské 
amfibolity. Pásmo sa skladá z t roch cha

rakter is t ických častí. V severnej a cen

t rá lnej časti sú najvyššie namerané am

plitúdy AT (1000 nT). V juhovýchodnej 
časti je pole kľudnejšie a delí sa na dva 
nezávislé anomálne pruhy, ktoré sú po
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merne pravidelného tvaru. Výsledky dvoj-
rozmerového modelovania na vybraných 
profiloch poukazujú, že amfibolitové te
leso na severnom úseku vystupuje naj
pravdepodobnejšie v tvare š i rokého blo
ku so strmými okrajmi, ktoré sa smerom 
na SZ ponára a zužuje. Aj v s t rednej časti 
dosahuje amfibolitové teleso značné roz

mery, vystupuje tu však výrazná asymet

ria jeho juhovýchodného i severovýchod

ného kontaktu. Podľa úzkeho ost rého mi

nima (do —300 nT] , ktoré ohraničuje 
anomálne pásmo od SV, predpokladáme, 
že táto hranica má pri sklone kontaktnej 
plochy na JZ tektonický charakter . V sme

re na JZ sa strop amfibolitového telesa 
stupňovité ponára pod fylitové komplexy, 
pričom charakter anomálií AT poukazuje 
na násuvný charakter amfibolitov. V juž

nej časti anomálneho pásma sa amfiboli

tové teleso rozdeľuje na dva pruhy. 

V oblasti Prakovce — Kojšov — Veľký 
Folkmár sa magnet ické pole vyznačuje 
plošne neveľkými anomáliami, ktorých 
zdrojom môžu byť vystupujúce alebo plyt

ko uložené bázické horniny. 
V regionálnom magnet ickom poli sa v 

nemalej miere odzrkadľujú tek tonické jed

notky i regionálne zlomy. Násunové plo

chy sa iba čiastočne prejavujú v tvaroch 
izolínií AT alebo charakter is t ickým pre

sunom lokálnych anomálií . Relatívne naj

lepšie sa prejavuje západná časť hran ice 
humelského a prakovského príkrovu, s 
ktorou t akmer 18 km susedí pruh úzkych 
lokálnych anomálií . V magnet ickom poli 
sa odrážajú tiež západné časti násunových 
línií, ktoré oddeľujú jedľovecký a humel

ský príkrov (pruh lokálnych anomáli í ) a 
prakovský i mníšanský príkrov [južná 
hranica porušeného poľa) . Tvar intenzív

nych anomálií oblasti Klátov sa veľmi 
dobre koreluje s priebehom východnej 
časti rakoveckého príkrovu. Väčšina dis

lokačných línií s hlbším zásahom sa po

tvrdzuje v priebehu magnet ického poľa, 

hoci zo samotnej objektívnej in terpretá

cie to nevyplýva predovšetkým preto, že 
hustota merania je malá. Podmienkou, aby 
sa zlomové línie v magnetickom poli pre

javovali, je alebo presun magneticky ak

t ívnych hmôt, alebo nasýtenie zlomových 
línií minerálmi železa. 

K regionálnym tektonickým prvkom, 
ktoré sa najlepšie prejavujú v magnetic

kom poli, patr ia dva zlomy smeru J — S. 
Prvý na línii Nováčany — Opátka (nová

čanský zlom) a druhý asi 1 km západne 
od Hýľova (hýľovský zlom). Tieto dislo

kácie sa prejavujú na mapách AT preru

šením súvislostí anomálnych pášem a tiež 
charak te r i s t i ckým tvarom izolínií. 

Dobre sa dá zachytiť zlatoidčiansky zlom 
smeru JV — SZ, ktorý pret ína kľudné 
magnet ické pole a sprevádzajú ho cha

rak te r i s t i cké záporné anomálie AT. 
Z hľadiska rudnej problematiky boli vý

sledky magnet ického prieskumu pomoc

ným kri tér iom predovšetkým na identifi

káciu perspekt ívnych pášem vyčlenených 
inými metódami (VP, VDV). V oblasti sa 
zistilo niekoľko desiatok úzkych lokál

nych anomálií , ktoré by mohli zodpove

dať žilným pásmam obohateným Fe mi

nerá lmi (Redford, 1964). Súčasný výskyt 
magnet icky aktívnej Fe mineralizácie s 
niektorými rudnými žilami sa potvrdil na 
niekoľkých úsekoch profilov, ktoré pretí

najú dokumentované rudné žily, okrem 
iných aj žily Rúfus a Agneška v oblasti 
Poproča. 

Najzaujímavejšie anomálie sme in terpre

tovali kvanti ta t ívne pomocou metód Loga

čeva a Piatnického [Logačev, 1962) a mo

delovali sme ich (Koulomzin, 1970). Na 
základe toho sme naznačil i približné úlož

né pomery prípadných žíl — h ĺbku vrch

nej hrany, mocnosť a ich sklon. 

Metóda vybudenej polarizácie (VP) 

Metóda VP, vzhľadom k jej všeobecne 
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uznávanej prospekčnej efektívnosti v rud

nej geológii i v mapovaní (Komárov, 1972; 
Summer, 1977), sa z celého komplexu me

tód používala najviac. Hlavným prieskum

ným prácam predchádzal i experimentálne 
výskumy v oblasti Poproča (r. 1976), kto

rých cieľom bolo stanoviť optimálny va

r iant metódy. Merali sme apara tú rami MK

III kanadskej firmy Huntec a IPOR čes

koslovenskej výroby. Po vyskúšaní niekoľ

kých kombinácií nastavenia sme za opti

málny variant registrácie efektu vybude

nej polarizácie prijali kombináciu: čas sý

tenia — 3 sek., čas vybíjania — 3 sek., 
čas integrácie — 0,1 sek., oneskorenie ča

su integrácie — 0,2 sek. 
Na určenie najvýhodnejšej geometr ie 

usporiadania v podmienkach SGR sme na 
vybranom úseku profilu merali usporia

daniami: (Whitley, 1973) stredového gra

dientu (AB = 1200 a 600 m, MN = 10 m ) , 
dipólovým osovým dvojstranným (AB i 
MN = 20 m, R = 100 m), t rojelektródo

vým dvojstranným ( 2 AO = 120 m, MN = 
10 m) a symetrickým s tromi rozostupmi 
(AB = 60 m, 120 m, 200 m; MN = 10 
a 20 m ) . Z hľadiska kontrastnost i výsled

kov a technických možností realizácie v 
obzvlášť ťažkom t e réne sme vybrali ako 
najlepšie symetrické usporiadanie s dvo

ma rozostupmi AiBi = 100 m, A^Bo = 
200 m, MiNi = M2N> = 20 m (predpo

kladaný hĺbkový dosah 17 — 40 m, ale v 
litologicky kontras tných horn inách sa 
hĺbkový dosah zväčšuje) a krok 20 m. Po

pri profilovom variante sme overovali aj 
vhodnosť geoelektr ického sondovania vy

budenou polarizáciou [VES — VP). Cel

kom sme urobili 22 sondáží (MK — III) 
v symetrickom Schlumbergerovom uspo

r iadaní s maximálnym rozostupom AB — 
1200 — 3700 m, z toho 6 ako parametr ic

ké na ukončených vrtoch. Realizovalo sa 
aj odporové profilovanie s VP pozdĺž línií 
rozostupov dvoch vybraných sond, aby 
sme zhodnotili vplyv pripovrchovej neho

mogenity úseku. Overili sme si, že kom

plikované geologickoterénne podmienky v 
značnej miere obmedzujú efektívnosť son

dovania, preto sme v ďalších prácach 
tento variant nepoužívali . VES — VP sa 
odporúča výlučne na pr ieskumné práce 
v oblast iach s pomerne jednoduchou geo

logickou stavbou, kde v podloží vystupujú 
vrstvovité ložiská, teda predovšetkým v 
oblasti Klátova, kde 4 pokusné sondy da

li najlepšie výsledky. 
Na všetkých regionálnych profiloch sme 

mera l i VP v profilovom uspor iadaní a s 
nas tavením apara tú ry tak, ako sa to 
osvedčilo na základe pokusných meraní . 
Použili sme výhradne apa ra tú ru IPOR. 
Presnosť s tanovenia elektr ického odporu 
a koeficientu polarizovateľnosti sa na pro

filoch pohybovala na úrovni 10 % mera

ných hodnôt (s t redná relat ívna kvadra

t ická chyba z opakovaných meran í ) , čo 
zaručovalo dobrú vierohodnosť registrova

ných anomáli í . 
Pri spracovaní výsledkov meraní VP 

sme zostavili grafy zdanlivého odporu pk 

a zdanlivého koeficientu polarizácie yjk pre 
dva rozostupy a mapy izolínií spomenu

tých paramet rov pre hlbší rozostúp (obr. 
2) . Krivky VES — VP sme podrobili štan

dardnej geofyzikálnej kvalitatívnej i kvan

ti tat ívnej in terpre tác i i (Patella, 1972), pri

čom sme jej výsledky zostavili do tabuliek 
i geoelektr ických rezov. Geologická inter

pre tác ia výsledkov VP bola, podobne ako 
pri ostatných metódach, dvojstupňová. 
V prvom rade šlo o aplikáciu údajov vy

plývajúcich z objektívnej identifikácie a 
z geofyzikálnej in terpre tác ie hraníc a geo

elektr ických vrstiev na profiloch (Komá

rov, 1972] počas spoločného geologicko

geofyzikálneho mapovania a o následnú 
hlbšiu in te rpre tác iu na podklade geolo

gických údajov zo spomenutého mapova

nia. 
Jedným z najdôležitejších výsledkov ma

povania bolo upresnenie odporových cha
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rakteristík a polarizovateľnosti hornín vy

stupujúcich v prieskumnej oblasti. Súbor 
charakteristických geologických paramet

rov dáva podklad pre geologickú interpre

táciu výsledkov prieskumu. Okrem petro

grafických znakov jednotlivých hornino

vých typov sa v meraných geoelektric

kých parametroch prejavujú tiež najdô

ležitejšie geologické javy vyskytujúce sa 
v SGR, predovšetkým efekty súvisiace so 
zlomovou tektonikou (zníženie odporu v 
okolí zlomových zón) a s prejavmi mine

ralizácie (minerály s elektrónovou vodi

vosťou zvyšujú polarizovateľnosť a znižujú 
odpor). Efektívnosť metódy VP v pod

mienkach SGR znižuje to, že veľká skupi

na hornín vykazuje podobné hodnoty od

poru i koeficientu polarizovateľnosti. 
V mnohých prípadoch je preto jednoznač

nosť geologickej identifikácie iba na pod

klade výsledkov metódy VP obmedzená. 
V regionálnom obraze zmien zdanlivého 

odporu pk a koeficientu polarizovateľnosti 
?)k sa (obr. 2, 3) odzrkadľuje viac štruk

túrnych prvkov geologickej stavby. Tvar 
izolínií zdôrazňuje priebeh hlavných prí

krovov a násunov s charakteristickou 
zmenou Z — V priebehu v západnej časti 
územia na SZ — JV smer vo východnej 
časti. Vyplýva to z jednoznačnej korelácie 
prvkov prvého rádu medzi profilmi. 

Hlavnými prvkami sú predovšetkým níz

koodporové zóny zviazané s grafitickými 
fylitmi, ktoré sú charakteristické vysokými 
koeficientmi polarizácie. Pásma týchto zón 
presne vyznačujú línie príkrovových ná

sunov, ktoré oddeľujú humelský, prakov

ský, medzevský i jedľovecký príkrov v dĺž

ke viac ako 20 km. Zvlášť výrazne sa to 
prejavuje minimom pk (menej než 100 m) 
a maximom -qk (nad 10 % ) . Z geofyzi

kálnej interpretácie vyplýva (Bloch, 1962; 
Komárov, 1972), že mocnosť čiernych fy

litov môže v západnej časti dosahovať 
okolo 200 m a takmer 1 km na východnom 
okraji územia. Na približne 2,5 km úseku 

v strednej časti výsledky VP prieskumu 
neregistrujú prítomnosť grafitických fy

litov. 
Šírky zón a lokalizácia geoelektrických 

hraníc podľa interpretácie VP na profiloch 
udávajú často určité odlišnosti vzhľadom 
na výsledky mapovania, lebo výsledky me

rania VP sa vzťahujú na úroveň pozorova

nia použitých meracích rozostupov, ktoré 
podľa teoretických podkladov (Roy — Ap

parao, 1971) boli pre plytší rozostúp cca 
17 m a pre hlbší 40 m (v priaznivých pod

mienkach sa hĺbkový dosah zväčšuje až 
na hodnotu AB/2). Ak sa podstatne líši 
geologická situácia na povrchu a v hĺbke, 
môže dôjsť k výrazným nezhodám. Týka 
sa to tiež mierne naklonených kontaktov, 
ktorých východ je vzhľadom k hranici re

gistrovanej na profile posunutý. 
Hranice príkrovov (humelský — mní

šanský a prakovský — humelský) na ju

hovýchodných úsekoch sa prejavujú tiež 
pruhom výrazných anomálií VP a zníže

ného odporu, ktorý je asi 1 km široký. 
Západný úsek násunu prakovského a hu

melského príkrovu sa prejavuje na mape 
odporov konfiguráciou izolínií pk bez vý

razného zníženia hodnôt, naproti tomu na 
mape rjk ho dokonale vykresľuje široké 
pásmo (asi 1 km) zvýšenej polarizácie 
(nad 2 % ) . Charakteristický je spoločný 
výskyt pomerne vysokých odporov (miesta

mi nad 2000 Qm) a zvýšených hodnôt rjk. 
Ostatné násunové línie sa prejavujú v zjed

nodušených mapách pk a rjk iba útržko

vité, v konfigurácii línií alebo charakte

ristickým usporiadaním anomálnych zón. 
Napriek tomu možno skoro vo všetkých 
prípadoch hranice príkrovov interpretovať 
z profilových grafov, i keď nie vždy je to 
jednoznačná interpretácia. 

Z regionálneho hľadiska odzrkadľuje VP 
tiež charakteristické oblasti, ktoré sa od 
úrovne pozadia líšia hodnotami pk a yjk 
a viažu sa na veľké horninové komplexy. 
Obzvlášť vysokými odpormi (nad 1000 i 



T?zlv.l -to 

is -̂  c 
S 

Q 
C 

rrn* rm rvy. r^n, rip» n"b BPc 



R. Kuchárski et al.: Metodika a výsledky geofyzikálneho prieskumu SGR 13í) 

Obr. 2. Výsledky geofyzikálneho merania na úseku profilu 4 (geologická situácia 
podľa Greculu, 1982). 1 — čierne metapelity v podloží iných hornín, 2 — čierne 
metapelity, 3 — mineraiizované štruktúry, 4 — rudné žily, 5 — príkrovové línie, 6 — 
zlomy, 7 — litologické hranice, 8 — tórium, 9 — urán, 10 — draslík, pz — elektrický 
odpor, nz — koeficient vybudenej polarizácie, AT — hodnota magnetickej indukcie, 
V — prirodzené elektrické potenciály, Zf — chloritickosericitické fylity, Gf — 
čierne metapelity (grafitickosericitické fylity), Vp — porfyroidy 
Fig. 2. Results of geophysical measurements along a part of Profile 4 (geological 
profile according to P. Grecula 1981). Geology: 1 — graphitesericite phyllite below 
overburden, 2 — graphitesericite phyllite in outcrop, 3 — mineralized zone, 4 — ore 
vein, 5 — thrust line of structural unit, 6 — dislocation, 7 — geological boundary, 
Geophysical data: 8 gammaspectrometric value of thorium. 9 — gammaspectrometric 
value of uranium, 10 — gammaspectrometric value of potash, oz — electric resistivity 
coefficient, nz — coefficient of induced polarization, AT — value of the Earth's 
magnetic field, V — natural electric ground potential coefficient, Lithology: Zf — 
choritesericite phyllite, Gf — graphitesericite phyllite, Vp — porphyroide 

2000 m) sa prejavuje napr. západná časť 
prakovského príkrovu (veľký podiel me

tapsamitov) , kým iné príkrovy takúto cha

rakter is t ickú črtu nemajú. Vysokoodporo

vé horniny sa nachádzajú iba v západnej 
časti mníšanského a kojšovského príkrovu 
v oblasti Gelnice a v jedľoveckom príkro

ve severne od Medzeva. 
Zvlášť anomálne sa prejavuje tiež vy

sokoodporová oblasť viazaná na mezozoic

ké vápence a dolomity v rajóne Kojšov a 
Opátka. Znížené odpory (menej než 300 
Í2m) má okrem už spomínaných pášem 
grafit ických fylitov celá juhovýchodná 
oblasť. Zvlášť nízke hodnoty odporov (me

nej než 100 fim) sú v neogénnych útva

roch, ktoré sa objavujú v rajónoch Bu

kovec — Malá Idka a Rudník. Podstatným 
znížením odporu na severných koncoch 
profilov sa prejavuje tiež hranica starš ie

ho paleozoika s permom. 
Regionálny priebeh koeficientu polarizá

cie zvýrazňujú predovšetkým pruhy ano

málií nad čiernymi metapel i tmi . Veľké po

vrchové rozšírenie majú najmä vo východ

nej časti územia. 
V oblasti Klátov sa k efektu spôsobené

mu prítomnosťou grafi tu pridružujú ano

málie zodpovedajúce horn inám rulového 
charak te ru . Zvýšenie hodnôt koeficientu 
polarizácie sa regis t ruje tiež v SZ časti 

skúmanej oblasti (Gelnica — Prakovce — 
Kojšov — Veľký Folkmár) , čo súvisí s ku

mulovaním grafitickej a rudnej substan

cie. Anomálne pásmo Veľký Folkmár — 
Košická Bela sa koreluje s potvrdenou 
rudnou mineralizáciou. Podobným efektom, 
hoci značne menších plošných rozmerov, 
sa prejavuje na mape yjk skupina rudných 
žíl v oblasti Poproč. 

Z regionálneho hľadiska sa vo výsled

koch merania metódou vybudenej polari

zácie prejavujú tiež zlomy charakter i s t ic 

kou konfiguráciou izolínií, porušením ko

relácie a prerušením súvislosti anomál

nych vodivých zón. Veľké dislokácie, kto

ré sa neprejavujú na mapách pk a >;k, sme 
registrovali na profilových grafoch, kde 
pretínajú profilové línie. 

Zo zlomov regionálneho cha rak te ru sa 
najlepšie na mapách odporu a polarizá

cie potvrdzujú zlomy smeru S — J (no

váčanský, hýľovský zlom a iné) . Výsledky 
prieskumu metódou vybudenej polarizá

cie majú rozhodujúci význam pre vyjas

nenie rudných problémov spomínanej časti 
SGR. 

Počas geologickogeofyzikálneho mapo

vania sa objasnili príčiny mnohých neiden

tifikovaných anomálií VP. Na tom základe 
sa vyeliminovalo veľa anomálií vyvolaných 
prítomnosťou grafitu, iné anomálie zod
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Obr. 3. Mapa koeficienta vybudenej polarizácie (geologická situácia podľa Greculu, 
1982). 1 — zlomy, 2 — hranice príkrovov, 3 — izolínie s hodnotou pod 2 %, 4 — 
izolínie 2 — 5 %, 5 — izolínie 5 — 10 °/o, 6 — izolínie nad 10 °/o 
Fig. 3. Map of induced polarization coefficients (boundaries of structural units and 
dislocations according to P. Grecula, 1982). 1 — dislocation, 2 structural unit 
boundary. Coefficient value: 3 — below 2 °/b, 4 — 2 to 5 %, 5 — 5 to 10 0/o, 6 — 
over 10 °/o 

povedali rudnej mineral izácii . V druhej 
fáze geofyzikálnej in terpretácie , ktorá za

hrňovala výsledky mapovania (etapa čiast

kovej správy) , sme vybrali okolo 40 naj

sľubnejších anomáli í VP, ktorých príčiny 
sme nemali vyjasnené, a tých, ktoré už 
boli identif ikované ako rudné (okrem už 
známych žíl) . Zoskupujú sa predovšetkým 
v t roch oblast iach, ktoré považujeme za 
zvlášť perspekt ívne: medzi Prakovcami — 
Kojšovom — Jaklovcami — Gelnicou i Tur

zovskými kúpeľmi, v úzkom páse anomá

lií Veľký Folkmár — Košická Bela a me

dzi Popročom a Nováčanmi (v susedstve 
grani tov) . 

Metóda spontánnej polarizácie (SP) 

Prieskum metódou SP sme robili v po

tenciálovom variante , odporúčanom pre 
prieskum v oblastiach s podobnými geo

logickými a terénnymi podmienkami ako 
je SGR (Semionov, 1974). 

Merania na profiloch sme uskutočňova

li po úsekoch dĺžky 500 m z jedného uzem

nenia elektródy N, ktoré sme naviazali 
vždy 5 bodmi. Používali sme apa ra tú ru 
poľskej výroby typu MPS02 (1976 — 1977) 
a MPS03 (1978 — 1979) s meracími roz

sahmi 0,1 mV — 1000 m V (MPS02) a 0,1 
— 1999 mV (MPS03) a maximálnej citli
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Obr. 4. Mapa elektrického odporu (geologická situácia podľa Greculu, 1982). 1 — 
zlomy, 2 — hranice príkrovov, 3 — izolínie s hodnotou 100 Qm, 4 — izolínie 100 — 
300 Qm, 5 — izolínie 300 — 500 Qm, 6 — izolínie 500 — 1000 Qm, 7 — izolínie 
1000 — 2000 Qm, 8 — izolínie nad 2000 Qm 

Fig. 4. Map of apparent electric resistivity coefficients (boundaries of structural 
units and dislocations according to P. Grecula, 1982). 1 — dislocation, 2 — struc
tural unit boundary, Coefficient values: 3 — below 100 iim, 4 — 100 to 300 Í2m, 
5 — 300 to 500 Qm, 6 — 500 to 1,000 Qm, 7 — 1,000 to 2,000 ÍJm, 8 — over 
2,000 Qm 

vosti 0,1 mV. Vlastná polarizácia použitých 
nepolarizovateľných elektród sa pohybova

la na úrovni 1 mV. Počas 4 sezón terén

nych prác sa hodnoty opakovaných me

raní pohybovali v hraniciach 10 — 15 mV 
(s tredná kvadrat ická chyba meraní na zá

klade dvakrát robených úsekov profilov), 
čo je pri anomáliách v mnohých prípa

doch prekračujúcich 100 mV nepa t rná hod

nota. Dosiahnutú presnosť meraní sme pri

jali za úroveň vierohodnosti registrova

ných anomálií . 
Všetky profily regionálneho merania i 

detai lných meraní v oblast iach Poproč — 
Zlatá Idka a Klátov previazali bázové pro

fily. Výsledky SP sme spracovali tak, že 

sme všetky profily vyrovnali a zreduko

vali grafickou metódou (Semionov, 1974) 
do počiatočných bodov a potom vyrovnali 
do jednej úrovne pomocou bázových pro

filov. Hodnotu 0 sme stanovili na základe 
odhadu úrovne normálneho poľa. 

Výsledky pr ieskumu metódou SP zná

zorňujú grafy potenciálu V na všetkých 
profiloch a na generalizovanej mape izo

línií v mierke 1 : 25 000 (obr. 5) . 
Geologickogeofyzikálne sme výsledky 

prieskumu SP spracovávali v dvoch eta

pách analogicky k ostatným metódam. 
V prvej fáze sme vyčlenili anomálie SP 
na profiloch a urobili geologickú identifi

káciu s využitím existujúcej geologickej 
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Obr. 5. Mapa spontánnej polarizácie (geologická situácia podľa Greculu, 1982). 1 — 
zlomy, 2 — hranice príkrovov, 3 — izolínie pod —500 mV, 4 — izolínie od —500 do 
—100 mV, 5 — izolínie od —100 do 0 mV, 6 — izolínie 0 — 50 mV, 7 — izolínie 
50 — 100 mV, 8 — izolínie nad 100 mV 
Fig. 5. Map of natural electric ground potential coefficients (structural unit boundaries 
and dislocations according to P. Grecula, 1982). 1 — dislocation, 2 — structural 
unit boundary, Electric potential coefficient: 3 — below — 500 mV, 4 — —500 to 
— 100 mV, 5 — —100 to 0 mV, 6 — 0 to 50 mV, 7 — 50 to 100 mV, 8 — over 
100 mV 

mapy na podklade geologických základov 
metódy (Semionov, 1974; Sato — Mooney, 
1950). Geologické informácie získané pri 
geologickogeofyzikálnom mapovaní na 
profiloch umožnili lepšiu in terpretáciu vý

sledkov SP a ich aplikáciu na regionálnu 
stavbu a mineralizáciu v skúmanej časti 
SGR. 

Mapa spontánnej polarizácie (obr. 5) 
poskytuje zaujímavý pohľad na geologic

kú stavbu východnej časti SGR. Od úrovne 
hodnôt oscilujúcich okolo normálneho poľa 
spontánej polarizácie sa veľmi výrazne odli

šujú pruhy záporných anomálií s ampli túda

mi dosahujúcimi 100 mV. Pásma takýchto 
anomálií , viazaných na grafitické fylity, 

presne vyznačujú priebeh línie násunu 
prakovského príkrovu po jeho celej d ĺžke, 
humelského príkrovu na juhovýchodnom 
úseku a medzevského príkrovu medzi Me

dzevom a Popročom. S pruhmi maximál

nych anomálnych hodnôt miestami suse

dia rozsiahle polia znížených hodnôt po

tenciálu, umožňujúce sledovať rozšírenie 
čiernych a zelených metapeli tov. Oblasť, 
ktorá je ohraničená izolíniou 100 mV, je 
obzvlášť veľká v juhovýchodnej časti , kde 
sa stretajú humelský a mníšanský príkrov. 
To svedčí o prí tomnosti súvislých pruhov 
čiernych fylitov nie iba v okolí výskytov 
registrovaných na povrchu, ale aj v hlb

ších čast iach. Podobná situácia, hoci v 
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oveľa menšom rozsahu, je v západnej čas

ti násunu prakovského príkrovu južne od 
Kojšova a v okolí Prakoviec, kde sa pás 
záporných anomálií spontánnej polarizácie 
zväčšuje na 2 až 4 km. Z charakteru re

gistrovaných pášem grafitových anomálií 
vyplýva, že koncentrácia grafitu je veľmi 
premenlivá. Nahromadenie grafitu môže 
byť zdrojom extrémnych anomálií, (ampli

túdy prekračujú —500mV), napr. pri Hý

ľove, južne od Opátky, Kojšova a Prako

viec. Podľa metódy kvantitatívnej inter

pretácie, ktorú navrhuje A. S. Semionov 
(1974), geometrický stred hmôt s grafi

tom, ktoré vyvolávajú takéto anomálie, by 
mal vystupovať v hĺbkach rádové desiatky 
metrov (53 m v anomálii Hýľov). Z prv

kov zápornej tendencie je v regionálnom 
poli SP pozoruhodná tiež rozsiahla oblasť 
záporných hodnôt potenciálu, ktoré sú 
útržkovité zaznamenané v severných úse

koch profilov medzi Gelnicou a Veľkým 
Folkmárom. Priebeh izolínie —100 mV za

hrňuje mapované východy čiernych fyli

tov, čo poukazuje, že anomáliu spôsobuje 
prítomnosť grafitu. Z prudkého poklesu 
hodnoty potenciálu v severnom smere na 
menej než —500 mV usudzujeme, že v 
hĺbke tu leží súvislá poloha čiernych me

tapelitov, ktorá sa na povrchu nepreja

vuje. 

Okrem vodivých zón záporných anomá

lií sa v regionálnom poli spontánnej po

larizácie prejavujú, vzhľadom na prijatú 
nulovú úroveň, oblasti s kladnou tenden

ciou. Zmena hodnoty potenciálu, ktorá ne

má charakter anomálií, sa viaže (Semio

nov, 1974) na litologické zmeny v horni

nových útvaroch. Rozhodujúci význam tu 
majú stopové koncentrácie minerálov s 
elektrónovou vodivosťou (pyrit) a filtrač

né schopnosti horninových komplexov. 
Zmeny poľa SP merané na povrchu mô

žu mať tiež pôvod v rozložení hornín vo 
veľkých hĺbkach (stovky metrov, Dzvinek, 
1973). Nezávisle od geologických príčin 

sa k poľu SP pridáva efekt pripovrchovej 
filtrácie vody, viazaný na morfológiu te

rénu. Pri takých veľkých výškových roz

dieloch, aké sú v oblasti SGR, môžu pre

krývať skutočné geologické efekty. 
Rozmiestnenie oblastí kladných hodnôt 

spontánnej polarizácie (0 až nad 100 mV) 
a tvar izolínií, ktoré ich ohraničujú, umož

ňujú sledovať osobitosti hlbinnej geolo

gickej stavby SGR. Zvlášť charakteristické 
je, že všetky väčšie oblasti tohoto typu 
majú smer S — ] a vyznačujú priebeh 
regionálnych zlomov tohto systému. Ta

kéto oblasti sme zaznamenali v úzkych 
pásoch medzi Medzevom a Gelnicou, Pop

ročom, Rudníkom a Zlatou Idkou a čias

točne v okolí Nováčan. V prvom prípade 
tvar izolínií vykazuje výraznú súbežnosť 
s priebehom zlomových línií tokárenského 
a zimnovodského zlomu, naznačujúc pri

tom, že tento zlom môže pokračovať ďalej 
na juh. Podobne sa prejavuje petrovodo

linská dislokácia v oblasti Poproč — Zlatá 
Idka. Vystupovanie ďalších zlomov tohto 
systému na základe tvaru izolínií poten

ciálu v smere Poproč — Kojšov — Jak

lovce možno predpokladať. Nováčanský 
zlom smeru J — S sa v poli SP prejavuje 
iba čiastočne na južnom úseku. Dislokač

né zóny iných smerov sa v mape spontán

nej polarizácie obyčajne neprejavujú. Vý

nimku tvoria iba zlomy, ktoré spôsobujú 
určité posuny v okolí vodivých pášem 
anomálií čiernych fylitov. 

Príčiny vystupovania spomínaných ob

lastí kladných anomálií SP pri geologic

kom mapovaní sme neobjasnili. Čiastková 
správa uvádza hypotézu, že sú viazané 
na plytko uložené bloky hornín vysokého 
stupňa metamorfózy, prípadne na zakryté 
masívy magnetických hornín. 

Iným, tiež ťažko vysvetliteľným prob

lémom pri geologickej interpretácii je ob

lasť zvýšených hodnôt spontánnej polari

zácie medzi obcami Veľký Folkmár, Koj

šov, Opátka, Košická Bela. Hodnoty po
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tenciálu tu dosahujú najvyššiu úroveň 
(nad + 1 0 0 mV). Táto oblasť zaberá celý 
komplex mezozoických vápencov a dolo

mitov s priľahlými východmi amfibolitov 
na severnej a východnej s t rane . V porov

naní so súčasnou geologickou mapou je 
obraz poľa SP rozhodne homogénnejší , te

da objasnenie t reba hľadať predovšetkým 
v rozložení horninových hmôt v h ĺbke. 
Taký záver vyplýva z toho, že zvýšené 
hodnoty potenciálov sa udržujú aj na úse

koch profilov, ktoré prekračujú severné 
hranice zásahu paleozoických útvarov. 
Vzhľadom na povrchovú geologickú si

tuáciu je zvlášť neobyčajným prvkom ši

roké pásmo zníženia hodnoty spontánnej 
polarizácie, ktorý v smere J — S pret ína 
celú anomálnu oblasť 2 km východne od 
Opátky. Je súbežné so severným predĺže

ním nováčanského zlomu, ale je asi 1,5 km 
posunuté na západ. 

Rádiovlnová metóda VDV 

Prieskum rádiovlnovou metódou VDV, 
ktorá je jednou z používaných metód v 
prospekcii rudných a tektonických zón 
(Peterson, 1971; Sedelnikov, 1974; Phillips, 
1975), sme uskutočňoval i v indukčnom va

r iante metódy československou apara tú rou 
EDA77, ktorá registruje dve zložky se

kundárneho poľa H,, ( reá lnu a imaginár

nu) v rozsahu ± 150 % a ± 50 °/o s cit

livosťou 1 %. Zdrojom pr imárneho poľa 
bola americká vysielacia stanica NAACut

ler (Mine) a francúzska stanica FUOBor

deaux, ktoré boli vzhľadom na zadaný 
smer profilov vhodne si tuované. Použili 
sme súčasne dve stanice, aby sme maxi

málne zväčšili možnosť zaregistrovať vo

divé zóny a kontakty rôzneho smeru, a 
tiež zvýšili možnosti in terpre tác ie (urče 
nie smeru zón a kontaktov na základe 
tvaru prejavu na dvoch s tan ic iach] . Mera

nia boli veľmi presné . Stredná kvadrat ic

ká chyba z opakovaných meraní sa počas 

4 sezón terénnych prác ustálila na + 1 % 
pre obe stanice. 

Počas experimentálnych prác v roku 
1976 sme v okolí Poproča ako al ternat ívu 
rádiovlnovej metódy vyskúšali klasickú in

duktívnu metódu vo var iante Slingram. 
Merali sme apara túrou Demigun, ktorá 
registruje dve zložky (reálnu ReHz a ima

ginárnu ImHz sekundárneho a elektro

magnet ického poľa vytváraného 5 W zdro

jom. Zdroj pracuje v dvoch rozsahoch 
frekvencií — 880 Hz a 2640 Hz. Rozostúp 
prijímacej a vysielacej cievky bol 900 m. 
Porovnania výsledkov skoro 1000 meraní 
oboma metódami hlavne v okolí anomál

nych zón potvrdili, že napriek nepopie

rateľnej vhodnosti variantu Slingram bude 
v komplexnom prieskume užitočnejšia rá

diovlnová metóda. 
Výsledky meraní VDV zo všetkých pio

filov sme vyznačili v grafoch dvoch zlo

žiek ReHz a ImHz. Fraserovými anomália

mi (Fraser , 1969) sa zvýraznili geoelek

tr ické hranice a zóny, ktoré sa v mera

niach prejavujú. Nepomerne väčšie vzdia

lenosti profilov regionálneho merania v 
porovnaní s detailnosťou Fraserových ano

málií neumožnili na základe výsledkov 
VDV vytvoriť mapu. Koreláciu Fraserových 
anomálií medzi profilmi sme urobili iba 
pre oblasti detailných prác v oblasti Pop

roč — Zlatá Idka a Klátov. Aj napr iek 
väčšej hustote profilov (200, resp. 500 m) 
veľká pestrosť litológie a intenzívneho 
tektonického porušenia neumožnili jedno

značnejšiu in terpretáciu . Mapy vodivých 
zón v oboch regiónoch sme zostavili s pri

hliadnutím na geologické mapy. 
Dobrá citlivosť a rozlišovacia možnosť 

metódy umožnila zaznamenať veľké množ

stvo Fraserových anomálií rozličných ty

pov, ktoré odrážajú rôznorodosť hornín, 
tektonické a mineral izované š t ruktúry . 
Vzhľadom na značný prienik elektromag

netickej vlny (pre použité stanice asi 35 — 
120 m pri zmenách odporu skalného pod
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kladu 100 — 1000 Q; EM—16 R Opera
ting Manual, 1976) sa na výsledkoch me
rania prejavuje vplyv hlbšie uložených li-
tologických objektov, k toré sa mapovaním 
nezistili. 

Pri in terpretáci i výsledkov meran ia VDV 
sme klasifikovali všetky regis t račné Fra

serove anomálie na základe údajov mo

delovania (EM 16—R Operating Manual, 
1976, Coney, 1977) a porovnali so zodpove

dajúcimi geologickými údajmi. Vyčlenili 
sme 3 základné typy Fraserových anomáli í . 
Prvý typ sú úzke (do 100 m) a veľmi in

tenzívne anomálie s hodnotami nad 50 % 
(často i nad 100 % ) , s krivkou ImHz 
(opačný priesečník ImHz a ReHz) so stú

pajúcou tendenciou. Tieto anomálie sú 
označené ako vysokovodivé a zodpovedajú 
najčastejšie tenkým vložkám grafi t ických 
fylitov alebo ich kontaktom s okolnými 
horninami a niektorým zlomovým a mi

neralizovaným zónam. Do druhej sku

piny sa počítajú úzke, ale menej inten

zívne (prevažne 25 — 40 %) anomálie , 
menej vodivé, charakter is t ické súčasným 
poklesom oboch magnet ických zložiek. Na

chádzajú sa na väčšine zlomových zón a 
nad tenkými vložkami nízkoodporov/eh 
hornín vo vysokoodporových komplexoch 
či v susedstve s par t iami s vyšším stup

ňom stlačenia alebo zvetrania . Tretím ty

pom sú široké anomálie s nízkou ampli

túdou (cca 10 — 25 %) viazané na kon

takty málo kontras tných hornín s rôznym 
odporom. 

Celkové hodnotenie efektívnosti metódy 
VDV v skúmanej oblasti SGR je veľmi 
priaznivé. Na profiloch sme VDV zaregis

trovali takmer všetky vymapované geolo

gické hranice , ale najmä zlomy. Niektoré 
anomálie VDV signalizujú hlbšie uložené 
objekty. V povrchovom rozložení anomáli í 
VDV sa prejavuje len málo znakov odrá

žajúcich prvky regionálnej stavby skúma

nej oblasti . Dosť jednoznačne sa vydeľujú 
iba pásma grafit ických fylitov, ktoré vy

značujú príkrovové línie. Prejavujú sa SKU

pinami najintenzívnejších Fraserových 
anomáli í . Z regionálneho hľadiska sa pre

javujú tiež oblasti so zníženou hodnotou 
a s menšou hustotou anomálií VDV (me

zozoické karbonáty pri Kojšove, vysoko

odporové horniny v západnej časti pra

kovského a humelského pr íkrovu) . Pri 
väčšej hustote profilov v rajóne Poproč 
sme vyznačili výrazné korelačné línie Fra

serových anomálií (40 — 80 % ) , ktoré 
zodpovedajú južnej hranici granitov a tiež 
3 iné vodivé pásma smeru Z — V, ktoré 
sú viazané na žilné pásma Rúfus a Agneš

ka. 

Magnetotelurická metóda 

Magnetotelurický prieskum sa obmedzil 
na t r i profily lokalizované medzi obcami 
Nižný Medzev — Prakovce, Poproč — Zla

tá Idka a Jasov — Opátka. Celkom sme vo 
vzdialenosti 300 — 2500 m urobili 43 sond. 
Použili sme krížové uspor iadanie línií v 
smeroch S — J a V — Z. Dĺžky meracích 
línií kolísali medzi 300 — 500 m. Na kaž

dej sonde sme zaznamenali variácie troch 
zložiek magnet ického poľa (Ex, Ey). 
Stredný čas zápisu sa menil v rozmedzí 
20 — 40 hodín. Merania sme robili apa

ra tú rou poľskej výroby AMT1 s pásmom 
regis t rác ie na 0,1 Hz. Získané krivky mag

neto te lur ických variácií hodnotíme ako 
pr iemerné , a to vzhľadom na vysokú úro

veň priemyselných vplyvov. 
Pri spracovaní záznamov variácií mag

neto te lur ického poľa sme postupovali 
hlavne podľa metódy zdanlivých impe

danci í . Analyzovali sa variácie v rozsahu 
od 10 — 20 do 1000 — 4000 s. Na základe 
toho sme vypočítali hodnoty odporov px y 

a px y a potom p m a x podľa dlhšej osi pola

rizácie elekt romagnet ického poľa. Opako

vateľnosť získaných sondážnych kriviek 
sa ukázala ako dostatočná s výnimkou 
porušených úsekov záznamov variácií a 
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z toho vyplývajúceho rozptylu hodnôt im-
pedancií. 

Sondážne krivky pmax, ktoré by mali po
dľa teoretických predpokladov (Berdičev-

skij, 1968) poskytovať najviac informácií, 
sme kvantitatívne interpretovali pomocou 
albumu teoretických kriviek. Výsledky sme 
zobrazili v podobe magnetotelurických re

zov v mierke 1 : 25 000. Rezy obsahujú 
krivky pozdĺž elektrickej vodivosti S, zá

vislosť zmien odporu pmax na zdanlivej 
hĺbke a priebeh prvého sledovaného ho

rizontu. Poskytujú zaujímavý obraz hlbo

kých štruktúr oblasti pokrytej magnetote

lurickým meraním. Potvrdila sa regionál

na diskontinuita, ktorá oddeľuje dve ob

lasti s odlišnou geologickou stavbou, pre

biehajúca súbežne s rožňavskou zónou 
diskontinuity. Podľa korelácie medzi dvo

ma líniami rezov má táto diskontinuita 
smer JZ — SV, hoci to mohli spôsobiť 
priečne presuny v úseku medzi Medzevom 
a Popročom. 

V prvej z týchto oblastí, ktorá pokrýva 
južnú časť profilov, leží sledovaný magne

totelurický horizont v hĺbke 9,5 — 11 km 
a môže detekovať podložie sedimentárnych 
komplexov. Na severnej strane zachytenej 
diskontinuity sa tento horizont prudko 
dvíha k povrchu a potom smerom na S 
stupňovité poklesáva do hĺbky 2 km. Po

dobný priebeh, hlavne na profile Jasov 
— Opátka, je členitý, má tvar hrastu a 
prepadlín s pomerne malými amplitúdami. 
Sledovaný horizont je charakteristický vy

sokými až nekonečnými odpormi, ktoré sa 
prejavujú strmým sklonom pravých ve

tiev sondážnych kriviek (takmer 63°). Nad

ložie je premenlivo vysokovodivé. Na juž

nej strane zistenej diskontinuity sme za

znamenali hodnoty pozdĺžnej vodivosti S 
v rozmedzí od 600 Q~l (profil Medzev — 
Prakovce) do 300 Q~l (profil jasov — 
Opátka). V stredných a severných úse

koch oboch profilov vystupujú horniny s 
výrazne vyššími odpormi (23 — 53 íl'1}. 

Hodnoty S získané interpretáciou magne

totelurických sondážnych kriviek pre hor

niny v nadloží vysokoodporového horizon

tu by sa v zásade nemali odlišovať od sku

točnej pozdĺžnej vodivosti. To vyplýva z 
porovnania výsledkov interpretácie para

metrických sond vrtov SG1 a SG2 s hod

notami S na základe elektrokarotáže tých

to vrtov. V oboch prípadoch rozdiel medzi 
hodnotami S neprekročil 10 %. 

V súvislosti so spomenutými vrtmi sme 
uskutočnili pokusnú geologickú identifi

káciu odporových komplexov zistených v 
rezoch. Vzhľadom na to, že na hodnotu 
pozdĺžnej vodivosti hornín má rozhodujú

ci vplyv prítomnosť nízkoodporových vrs

tiev (v danom prípade hlavne grafitické 
fylity), vysokovodivé úseky rezov signali

zujú, že podiel týchto hornín v hĺbke je 
veľmi veľký. Potvrdzujú to aj hodnoty 
pozdĺžnej vodivosti pL, ktoré sú v rozme

dzí od 5 do 50 Q. 
Pri korelácii interpretovaného magneto

telurického horizontu s litológiou sme do

speli k záveru, že na severnej strane ziste

nej diskontinuity je tento horizont stro

pom vysoko metamorfovaných útvarov s 
nižšie vystupujúcimi granitmi. Vykonané 
magnetotelurické práce nevyjasňujú prob

lém podložia granitov v hĺbke. Podľa son

dážnych kriviek majú podložné útvary 
granitu rovnako vysoké hodnoty odporov. 
V troch sondách profilu Medzev — Pra

kovce sme pri predĺženom čase registrácie 
zachytili maximá a počiatok pravých po

klesových vetiev kriviek. Dobre vodivá ob

lasť vystupuje v hĺbkach rádu 200 — 
400 km čiže až do vrchnej časti plášťa. 

Spektrometrický prieskum 

Spektrometria prirodzeného gama žiare

nia bola jednou zo základných metód v 
použitom komplexe. 

Štvorkanálovým spektrometrom kanad

skej firmy Exploranium — model D1SA 
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400 A sme registrovali množstvo gama 
kvantov v štyroch energet ických rozsa
hoch: 1,46 MeV (kanál drasl ík K''°), 1,76 
MeV (kanál tór ia Bi21'1), 2,62 MeV (kanál 
u ránu Tl2ft8) a nadprahovú energiu 0,4 
MeV (kanál úhrnne j aktivity Tc). Dodr
žiavali sme inštrukcie pre obsluhu apa
ra túry DISA—400 A Op. Manual, 1976. Po
užitá geometr ia 21T zaisťovala na každom 
bode profilu porovnateľné podmienky. 
Vyberali sme stanovište podľa možností 
na rovnom povrchu. Vrchnú vrstvu orga

niky sme odkryli . Aby výsledky neovplyv

ňovala zvýšená emanácia radónu, nemera

li sme bezpros t redne po daždi (okolo 4 
hodín pres t ávka ) . Kvôli zavedeniu opráv 
na tvrdú zložku kozmického gama žiare

nia v pri rodzenom pozadí, robili sme kaž

doročne niekoľko sérií meraní nad vod

nou hladinou nádrže Bukovec vo vzdiale

nosti okolo 100 m od brehu (Bowie, 1955). 
Prístrojové chyby sme odstraňovali a 
chod prístrojov zabezpečovali každý deň 
počas 4 te rénnych sezón meraním na bá

ze. Využívali sme 6 stálych bázových bo

dov lokalizovaných v okolí Rudníka a 
Klátova (pre práce v r. 1976 — 1977) a 
Košických Hámrov, Košickej Belej a Klá

tova (pre práce v r. 1978 — 1979). Mera

niami na báze sme vždy začínali a kon

čili denné merania . 

Čas regis t rácie na jednotlivých mera

cích bodoch sme upravil i podľa predpo

kladanej hodnoty štatist ickej chyby (10 %) 
pri minimálnom zadanom počte impul

zov v tóriovom kanáli NTh = 100 imp. a 
vzhľadom ku kaná lu uránu podľa vzťahu 
Nu — 0,8 NTh > 100 imp. Počas 4 sezón 
t e rénnych prác sa čas registrácie na pro

filoch menil v rozmedzí 2 — 8 minút v 
závislosti na intenzite žiarenia jednotli

vých horninových komplexov. Pri mera

niach na báze bol čas integrácie pre 3 — 
4 série meraní 4 — 6 minút. 

Kamerálne spracovanie výsledkov spek

t rometr ických meraní spočívalo na pre

počte čítaní jednotl ivých kanálov na Im

pulzy za minútu a po zavedení opráv na 
kozmické a a p a r a t ú r n e pozadie na vý

počte ekvivalentných koncent rác i í u r á n u 
eU a tória eTh (ppm) , dras l íka v % a 
celkovej intenzity žiarenia gama v jed

notkách CGS (^R/h) a j ednotkách SI 
(A/kg). Prepočty sme robili na základe 
každoročného ciachovania prístrojov na 
etalónoch v Bratkovciach pri Pfíbrami. 

Priemerná presnosť s tanovovania kon

centrácií a celkového žiarenia na profi

loch, ktorá vyplýva zo spôsobu a podmie

nok merania, sa počas 4 sezón ustál i la 
takto: drasl ík 0,15 %, u r á n 0,65 ppm, tó

rium 1 ppm, celkové žiarenie 0,3 juR/h. 
Tieto údaje, získané z opakovaných me

raní (asi 5 % celkového poč tu) , najlep

šie hodnotia výsledky s tanovovania ob

sahov spektrometr iou. Získaný rád pres

nosti zaručuje hodnovernosť všetkých pod

statných anomáli í zistených na profiloch. 
V rámci štat ist ickej analýzy potrebnej 

pri interpretáci i výsledkov spekt romet r ie 
sme prepočtami určovali úroveň pozadia 
i hodnoty anomálie (s t redná smerodajná 
odchýlka) a cha rak te r rozdelenia žiarenia 
pre jednotlivé horninové typy. 

V čiastkovej správe sme výsledky spek

trometr ie zverejnili v podobe profilových 
grafov 4 nameraných hodnôt a tiež po

meru eU/eTh. Zostavili sme tiež histogra

my a tabuľky rozdelenia dras l íka , uránu 
a tória pre hlavné typy hornín. Potom 
sme zostavili mapu izolínií celkovej aktivity 
gama v ^R/h ako hlavný výsledok inter

pretácie spekt rometr ie v etape čiastkovej 
správy geofyzikálnogeologickej in terpre

tácie výsledkov. 
V prvej fáze sme vyčlenili úseky podľa 

rozloženia rádioakt ívnych prvkov a inten

zity žiarenia na profiloch a identifikovali 
sme ich na základe archívnej geologickej 
mapy. Podkladom pre druhú fázu inter

pretácie sa stali výsledky geologickogeo

fyzikálneho mapovania na profiloch. Pri 
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celkovom hodnotení indikácií zo spektro
metrie podľa výsledkov mapovania t reba 
zdôrazniť výnimočnú zhodu množstva in

terpre tačných hraníc a úsekov so skutoč

nou geologickou situáciou. To zrejme sú

visí s charakterom metódy, ktorá mala h ĺb

kový zásah, a s priaznivými podmienkami 
SGR pre jej použitie. Rozhodujúci význam 
tu má malá mocnosť zvetranín a relat ívne 
nepatrný rozsah alúvií, ktoré clonia sku

točný efekt podložných hornín. Určité roz

diely v lokalizácii vymapovaných hraníc 
sa prejavili na s t rmých svahoch, kde sa 
presun skalných sutí odrazil i na grafoch 
K, U, Th a expozičnom pr íkone (celkovej 
rádioakt ivi te) . 

Na základe porovnania výsledkov spek

t rometr ie a mapovania spolu so širokým 
uplatnením štatistických analýz v rámci 
dvoch desiatok horninových typov sme 
urobili litologickú charakter is t iku pre

skúmanej oblasti vzhľadom na rozloženie 
draslíka, uránu, tória a celkovej rádioak

tivity. To je východiskovým materiálom pre 
geologickú interpretáciu spektrometr ic

kých prác . V regionálnom pohľade na 
rozloženie celkovej gama aktivity sa pre

javuje rad podstatných prvkov, ktoré dá

vajú veľmi zaujímavý obraz geologickej 
stavby skúmanej oblasti (obr. 6). Stredná 
hodnota intenzity, ktorá zodpovedá pre

vládajúcim horninovým útvarom, sa po

3 ; 3 Ľ_> Ĺ_3 CH1IM 

Obr. 6. Mapa úhrnného žiarenia gama (geologická situácia podľa Greculu, 1982). 
1 — zlomy, 2 — hranice príkrovov, 3 — izolínie pod 3 ^R/h, 4 — izolínie 3 — 5 ,uR/h, 
5 — izolínie 5 — 7 ^R h, 6 — izolínie 7 — 10 ,uR h, 7 — izolínie 10 — 15 ,uR h, 8 — 
izolínie nad 15 ûR/h 
Fig. 6. Map of total gammaactivity (structural unit boundaries and dislocations 
according to P. Grecula, 1982). 1 — dislocation, 2 — structural unit boundary, Value 
of total gammaactivity: 3 — below 3 ,uR h, 4 — 3 to 5 ,uR h, 5 — 5 to 7 ,uR h, 
6 — 7 to 10 ^R h, 7 — 10 to 15 ,uR h, 8 — over 15 ,uR h 
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hybuje v rozmedzí 7 — 10 ^R/h. Na tomto 
pozadí sa prejavujú početné pre t iahnuté 
pásma zvýšených a znížených hodnôt pri

rodzenej rádioaktivity, ktoré odrážajú prie

beh horninových komplexov s rôznou kon

centráciou rádioaktívnych prvkov. Tvar 
týchto pášem zvýrazňuje charakter is t ické 
uloženie tektonických jednotiek, pričom 
dáva syntetický obraz zmien v ich litoló

gii. 
Prevládajúcim výskytom hornín so zvý

šenou rádioaktivi tou sa vyčleňuje západná 
časť mníšanského príkrovu, obzvlášť v úse

ku od Prakoviec po Kojšov. Tu vystupujú 
dve veľké pásma s intenzitou rádioaktivi

ty značne prevyšujúcou 10 ^R/h, s lokál

nym, ale dosť rozsiahlym maximom nad 
15 ,uR/h. Táto anomália sa viaže na ryo

lity. Všeobecné zvýšenie úrovne rádioak

tivity spomínanej časti mníšanského prí

krovu vysvetľujeme tiež zmeneným che

mickým zložením hlavne zelenkastých fy

litov, ktoré ju tvoria. Vzhľadom na ploš

né rozmery výrazné pásma zvýšenej in

tenzity žiarenia vystupujú v strednej časti 
humelského príkrovu v okolí kvarcitov a 
metapsamitov. Vyššiu rádioaktivitu majú 
tiež niektoré horninové komplexy jedľo

veckého príkrovu, hlavne v rajóne medzi 
Popročom a Zlatou Idkou. Časť mapy z ra

jónu Poproč, kde sa detailnejšie meralo 
(spekt rometr ické profily po 200 m), uka

zuje prítomnosť mnohých plošne neveľ

kých anomálií , ktoré sa viažu na zlomové 
pásma, na niektoré časti granitov a zele

ných fylitov. 

Rozloženie celkovej rádioaktivity expo

zičného príkonu v rajóne Poproč dopl

ňujú mapy koncentráci í draslíka, uránu a 
tória a hodnôt pomeru eU/eTh, ktoré sme 
vyhotovili pri vyhodnotení detai lného prie

skumu. Jasnejšie sa v nich prejavuje roz

sah granitov, predovšetkým výrazným 
znížením hodnôt tória pri minimálnom 
zvýšení obsahu uránu (zvýšenia hodnoty 
pomeru U/Th). 

V horn inách vystupujúcich severne od 
grani tového masívu sme namera l i vyšší ob

sah tória. V okolí severného kontaktu gra

nitov s horn inami plášťa v okrajovom 
pásme grani tov bolo menej uránu, pričom 
v prechodnom pásme jeho obsah znovu 
narástol . Severný fylitový komplex je cha

rakter izovaný pr iemernou hodnotou obsa

hu uránu (pod 1,5 ppm) a re la t ívne vy

sokou koncent rác iou tória (do 9 ppm) . 
Mapa obsahu dras l íka ukazuje jeho malé 
kolísanie vo východnom okolí grani tu s 
lokálnymi maximami do 3,5 %. 

Južný kontakt grani tu , ktorý sa zbieha 
s násunovou hran icou medzevského prí

krovu, sa v úseku medzi Popročom a Me

dzevom prejavuje výrazným náras tom rá

dioaktivity (izolínia 10 ^R/h ) . Fylity, kto

ré vystupujú na jej južnej s t rane , cha

rakter izuje zvýšený obsah všetkých sle

dovaných prvkov. Draslík dosahuje miest

ne 3 %, tór ium 12 — 13 ppm (s t redná 
časť j , urán nad 2 ppm. 

V skúmanej oblasti sa výrazne prejavu

jú pásma zníženej (5 — 7 ^R/h) i anomál

ne nízkej (pod 5 ^R/h) intenzity prirodze

ného žiarenia gama. Obzvlášť výrazne sa 
vyčleňuje celá severovýchodná časť tejto 
oblasti, ktorej ostro vykreslené hranice 
sú medzi obcami Veľký Folkmár — Malá 
Idka. Juhozápadný okraj tejto oblasti , vy

značený líniou s hodnotou 7 ^R/h, veľmi 
presne odráža násunovú líniu deliacu koj

šovský, rakovecký príkrov medzi Kojšovom 
a Malou Idkou. 

Príčinou takého výrazného úbytku expo

zičného príkonu sú horniny s nízkou rá

dioaktivitou v okolí spomínaných jedno

tiek od línie Kojšov — Veľký Folkmár na 
východ. Obzvlášť výrazne sa vyčleňujú tiež 
cent rá lne časti východov mezozoických vá

pencov a dolomitov a rozsiahly amfiboli

tový masív na JV od Košickej Belej. In

tenzita rádioaktivi ty tu klesá pod 3 ^R/h 
a miestami až pod 1 ^iR/h. Spektrometr ia 
tu rozlišuje rôzne l i tologlcké typy vápen
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cov, čo sa vždy nepotvrdzuje makrosko

pický. Plošne menej rozsiahly, ale taktiež 
výrazný pokles úrovne rádioaktivity pod 
3 ^R/h sme zistili v rajóne Klátova v okolí 
východov amfibolitov. Pásma s málo vyš

šou intenzitou žiarenia (medzi 5 — 7 
^R/h) zodpovedajú útvarom bázických py

roklastík. Severný okraj paleozoických 
útvarov sa prejavuje malým nárastor.i nad 
7, miestami nad 10 ^R/h. 

Väčším podielom pášem so zníženou rá

dioaktivitou sa vyčleňuje tiež prakovský 
príkrov. Medzi Prakovcami a Hýlovom 
sme zistili anomálne pásma (pod 7 ^R/h) 
korelovateľné v dlhých úsekoch, odráža

júce komplexy útvarov kyslých pyroklas

tĺk a menej rádioaktívnych odrôd chlo

ritickosericitických fylitov. Pásma podob

ného typu vystupujú v okolí západnej čas

ti na styku medzevského a jedľoveckého 
príkrovu. Tiež sa viažu na východy kys

lých pyroklastík. 
Regionálne zlomy sa v rozložení inten

zity gama žiarenia jednoznačne nepreja

vujú. Určitá zhoda konfigurácie izolínií 
rádioaktivity a mapovaných dislokácií sa 

prejavuje iba v prípadoch, keď tektonické 
zóny sú tiež kontaktom horninových sú

borov s rozdielnou rádioaktivitou. To dá

va možnosť potvrdiť niektoré vymapova

né zlomy, prípadne naznačiť línie diskon

tinuity. Takýto prípad je napr. na stred

nom úseku zlatoidčianskeho zlomu (cha 
rakteristické rozloženie pášem s rozdiel

nou rádioaktivitou) a v južnej časti hý

fovského zlomu (prerušenie súvislosti 3 
anomálnych pášem). Obzvlášť zaujímavo sa 
prejavuje séria zlomov smeru JZ — SV na 
línii Poproč — Opátka. Analýza charakte

ru rozloženia rádioaktivity ukazuje, že lí

nia týchto zlomov výrazne oddeľuje zá

padnú oblasť vysokej a veľmi premenlivej 
rádioaktivity od východnej, oveľa menej 
kontrastnej, s hodnotami rádioaktivity na 
úrovni pozadia. 

Ked sme spracovali výsledky spektro

metrie pre vyhľadávanie rudnej minerali

zácie, vykreslili sme na základe štatistic

kých analýz anomálie (WA) pre označené 
prvky a celkovú intenzitu rádioaktivity. 
Analyzovali sme 10 skupín najpočetnejšie 
sa vyskytujúcich hornín (tab. 1). Ďalším 

TAB. 1 
Hodnoty spektrometríckých anomálií základných typov hornín 

Values of spectrometrtc anomalies for main rock types 

Druh horniny 

grafit ickosericit ické lylity 
kvarcity 
kvarcit ické fylity 
chlori t ickoserici t ické fylity 
porfyroidy 
amfibolity 
bázické pyroklas t ické útvary 
permské bridlice 
vápence 
dolomity 

W A T C 
(uR h] 

11,06 
10,10 
10,92 
11,50 
12,43 

6,45 
9,70 
9,64 
6,43 
5,33 

WAK 
(°/o) 

2,82 
2,75 
2,90 
3,12 
3,92 
1,44 
2,53 
3,40 
1,59 
2,14 

WAU 
(ppm) 

4,27 
3,24 
2,90 
3,04 
3,35 
2,29 
2,32 
3,04 
1,86 
1,95 

WATh 
(ppm) 

16,23 
12,56 
14,36 
15,20 
16,28 
8,28 

12,28 
11,89 
8,38 
6,72 
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spôsobom prípravy kritérií na vyčleňova

nie rudných pášem bola analýza profilo

vých spektrometr ických kriviek v okolí 
dokumentovaných polymetalických žíl. 

Merkurometrický prieskum 

Merkurometr iu sme v komplexnom prie

skume použili ako jednu z najlepších geo

chemických indikačných metód pri vyhľa

dávaní hydrotermálnej mineralizácie (Wal

ling, 1972; Fursov, 1977). Merali sme v 
dvoch variantoch. Ako základnú verziu 
sme vo všetkých profiloch r. 1976 — 1978 
použili bezprostredné určovanie koncen

trácie Hg zo vzoriek pôdneho plynu. V zá

verečnej fáze (r. 1979) sme metodiku mer

kurometr ických prác zmenili, prešli sme 
na pyrolytický variant, založený na určení 
hodnoty ortute vo vzorkách pôdy. Detail

ne (krok 5 m) sme vzorkovali iba krát

ke úseky profilov s predpokladaným vý

skytom rudnej mineralizácie. 
Všetky merania (bezprostredne na profi

loch alebo v laboratór iu) sme urobili or

tuťovým spektrometrom kanadskej firmy 
Scintrex model HGG3 s citlivosťou 0,05 
nanogram/1. Metodika a technika merania 
v plynnej modifikácii bola zhodná s po

kynmi v návode (HGG3 Operating Manual, 
1976). Vzorky plynu sme odoberali z h ĺb

ky zodpovedajúcej horizontom B alebo C. 
Pri meraní v pyrolytickej modifikácii sme 
dodržali postup vypracovaný v Przedsie;

biorstve badaň geofizycznych (Kuchárski, 
1980). Pôdne vzorky sme odoberali z ho

rizontov A, B a C. Stanovenia sa robili na 
45 mg vhodne pripravených vzorkách pri 
teplote skoro úplného uvolnenia ortute 
(600 °C), ak koncentrácia Hg prekroči la 
merací rozsah prístroja (3000 raV = 1,8 
ppm Hg), zmenšili sme hmotnosť vzoriek 
na 10 mg. 

Počas 4 sezón te rénnych prác sme pravi

delne merali na dvoch testovacích úse

koch profilov v pásmach výrazných ano

málií v rajóne Rudník a Poproč. Viackrát 
sme opakovali merania na vhodných úse

koch profilov v rámci 5 °/o prostriedkov 
určených na tento účel. Stabilitu stanove

nia koncent rác ie Hg v pôdnom plyne hod

notíme uspokojivo. Na výsledky merania 
týmto spôsobom vplývajú zmeny atmosfe

r ických podmienok (procesy migrácie or

tute, Jonasson, 1972), ale v prípadoch vý

razných anomáli í sa zásadné rozdiely ne

zistili. V pyrolytickej verzii bola opakova

teľnosť s tanovenia Hg výborná, lepšia bo

la aj kontrastnosť anomálií , a preto sme 
prešli na tento variant meraní . 

Výsledky merkuromet r ických prác v zá

kladnej plynnej verzii sme spracovali do 
profilových grafov koncentrácie Hg v 
zmluvných jednotkách mV [čítanie na prí

s troj i ) , zatiaľ čo pre stanovenie metódou 
pyrolýzy sme zostavili grafy hodnôt Hg 
v ppm i mV pre všetky tri horizonty. Ko

re lačné mapy anomálií Hg medzi profilmi 
sme zostavili iba pre rajóny detai lného 
merania Poproč — Zlatá Idka a Klátov. 

Výsledky merkuromet r ie sme in terpre

tovali hlavne z aspektu rudnej problema

tiky. Podľa zmien nahustenia ortuťových 
pár v jednotl ivých profiloch a v celej 
preskúmanej oblasti sme určovali okolité 
geologické prost redie predovšetkým vo 
vzťahu k zlomom. Podľa štat is t ických vý

počtov s t redná koncent rác ia Hg (x) v pôd

nych plynoch v celej oblasti činí okolo 
6 mV čiže 2,8 x 10—7 mg/l (výsledok z vý

počtov po vylúčení 5 % maximálnych hod

nô t ) , zatiaľ čo smerodajná odchýlka [S] 
je rádovo 8 mV (3,9 x 1 0  " mg/l ) . Hodno

ta 14 mV (6,7 x 1 0  7 mg/l ) , ktorá vyzna

čuje úroveň vlastnej anomálie x f S, naj

názornejšie charakter izuje preskúmanú 
oblasť SGR. Výrazne prevyšuje pozadie re

gis trované v bezrudných oblast iach (Fur

sov, 1974). Svedčí to o vystupovaní mno

hých zdrojov uvoľňovania ortut i a o veľ

mi priaznivých podmienkach pre jej mig

ráciu (silné tektonické porušenie) . Po po
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rovnaní výsledkov geologického mapova
nia na profiloch s grafmi koncent rác ie 
pár Hg usudzujeme, že väčšinu merku

rometr ických anomálií t reba spájať so 
zdrojmi, ktoré ležia vo veľkých h ĺbkach 
a ktoré tvoria rozsiahle aureoly okolo 
systémov zlomov, puklín a tektonických 
zón. Takmer všetky mapované disloká

cie sa potvrdili ako výrazné anomálie 
Hg, lokalizované presne v s t rede zlomo

vej zóny alebo mierne posunuté. Väčšina 
merkurometr ických anomáli í nad zloma

mi je úzka (maximálne 100 m ) , so stred

nými ampli túdami (medzi 30 — 50 mV). 
Tiež sa ukázalo, že na profiloch sme 

registrovali oveľa viac anomálií tohto ty

pu, ktoré neboli vymapované ani ako 
zlomy, ani ako mineral izované zóny. Z to

ho vychodí, že dobré podmienky pre mig

ráciu pár ortut i existujú tiež pri menších 
poruchách a tektonických zónach, ktoré sa 
pri povrchovom mapovaní prakt icky ne

prejavujú. Niektoré anomálie môžu mať 
charak te r pôdneho pokryvu (prevaha ílo

vitej zložky), v ktorom sa Hg môže kon

centrovať. K anomáliám Hg, ktoré majú 
evidentnú súvislosť so zlomovou zónou, 
patrí anomália v údolí potoka Ida (tes

tovací úsek) . Nahustenie pár Hg tu do

sahuje vysokú hodnotu (nad 300 mV). Po

dobná anomália (230 mV) sa vyskytuje 
taktiež v doline Idy 15 km východnejšie, 
asi 1 km na sever od Malej Idy. Veľmi 
intenzívnymi emanáciami pár ortut i sa 
prejavujú tiež kontaktné zóny grani tov 
v rajóne Poproč a Rudník, zatiaľ čo v 
okolí ich východov sa množstvo anomáli í 
výrazne zmenšuje. 

V plošnom rozložení merkuromet r ic 

kých anomálií sa nepotvrdil regionálny 
t rend. Naozaj výrazne sa prejavuje zní

ženie strednej koncentrác ie ortut i na pro

filoch v juhovýchodnej časti prieskumnej 
oblasti (východne od Bukovca), ale to 
isto spôsobil výskyt slabo pr iepustných 
neogénnych útvarov. Charakter vykonané

ho merkuromet r ického merania veľmi ob

medzuje možnosť zachytiť regionálne ten

dencie v zmenách intenzity emanáci í Hg 
vzhľadom na podstatný vplyv atmosferic

kých podmienok na výsledky. Po analý

ze anomáli í podľa geologickej mapy za

s távame názor, že v okolí všetkých hor

ninových komplexov sú podobné podmien

ky migrácie ortut i . Spomedzi mnohých 
merkurometr ických anomálií zachytených 
na profiloch sme vybrali dva typy ako 
perspekt ívne z hľadiska vyhľadávania sul

fidickej mineral izácie: široké, charakter i s 

t ické vysokou intenzitou (všeobecne nad 
50 mV) a zoskupenia niekoľkých úzkych 
anomáli í s vysokou ampli túdou na krát

kych úsekoch profilov. 
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Methodics and interpretation results of complex geophysical 
investigations in the Spišskogemerské rudohorie Mts. 

The paper presents results of complex geo
physical investigations realized in the entire 
eastern part of the Spišskogemerské rudohorie 
Mts. in the years 1976 to 1981. Prospection 
efficiency and contribution of single methods 
is evaluated mainly from the viewpoint of 
solution of the regional geological structure 
whereas less attention was paid to problems 
of ore concentrations which have been fur
ther evaluated. The most important elements 
of methodics used for geological interpreta
tion from single methods are underlined 
which contributed, together with geological 
mapping, to final results. 

Magnetometric measurements were aimed 
at solving problems of areal extension of 
Mngle rock complexes. Pronounced anomalies 
characterize the northeastern part of the in
vestigated area in the Rakovec nappe where 
anomalies are indicating the Klatov amphi
bolite mass and rocks of the diabase forma
tion. The remaining part of the Spišskoge

merské rudohorie Mts. is characterized, to 
the contrary, by a quiet magnetic field with 
local groupings of anomalies signalizing the 
presence of higher magnetic rocks. 

Measurements of induced polarization and 
of ground potentials allowed to follow zones 
of graphite phyllite composing elongated belts 
with anomalously higher values of polarization 
coefficient and lower ones of resistance or 
natural ground potentials. Such belts perfectly 
mark thrust surfaces at the base of Hummel. 
Prakovce, Medzev and Jedlovec partial nappes. 

Data from profile measurements of elec
tric resistivity contributed largerly to the 
mapping of single rock units along the pro
file lines and to sketch their spatial arran
gement. The map of electric resistivity allows 
the distinction, beside the already mentioned 
graphite phyllite zones, also of other rock 
assemblages each with its own characteristic 
properties. Areas of high resistivity indicate 
limestone and dolomite bodies near Kojšov 



154 Mineralia slov., 18, 1986 

and Opátka as well as phyllitic rocks with 
strong silicification present in the western 
part of the area in Prakovce, Mníšek and 
Jedfovec partial nappes. 

Distribution of natural gammaactivity is 
mapped by field spectrometric measurements 
and points to a higher concentration of alte
ration products in area near Prakovce and 
Kojšov. Characteristic share of potash, ura
nium and thorium is revealed by the granite 
body near Poproč. Spectrometric measurements 
e.celently map the presence of sligthly altered 
limestone and dolomite as well as of basic 
pyroclastic rocks. 

Different nature have data obtained by 
VLF radiowave measurements and by mercu
rometry. These results did not contribute to 
the areal distribution of rock complexes in 
similar manner as did the previous methods 
and so these have been used as supplementary 
criterions for the identification of anomalous zo
nes along the profile lines. The Fraser's anoma
lies on radiowave measurement profiles do map 

almost all tectonic zones, lithologic contacts 
and ore veins. Larger anomalous groupings of 
mercury fume concentration have been ob
served over zones of ore occurrences or over 
tectonic dislocations. 

The complex geophysical investigations 
contributed to the discovery of numerous 
tectonic features and elements in the investi
gated part of the Spišskogemerské rudohorie 
Mts. All completed geophysical maps indi
cate the shape of partial nappe units revealing 
characteristic bending from E—W directions 
in the west to NW — SE course in the east 
and southheast. In the shapes of isolines sup
plied by maps of elec:ric resistivity, pola
rization coefficient, gammaspectrometry and 
magnetometry, all main faults of regional mea
ning have been indicated namely those of 
N—S and SW—NE orientation. For the de
ciphering of tectonics, main data were sup
plied by induced polarization and measure
ments of natural ground potentials. 

ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

S. K a r o l i — A. D u b é c i o v á : Litofaciál
ny vývoj molasových sedimentov staršieho 
miocénu v severnej časti Košickej kotliny (Ko
šice 16. 12. 1985) 

Litofaciálny vývoj molasových súvrství egen
burgu, karpatu a spodného bádenu má nie
ktoré špecifické črty. 

Prevažne pieskovcovoprachovcový vývoj 
egenburgu predstavuje morskú sedimentáciu, 
vo vrchnej časti s osladzujúcim trendom a 
objavením sa detritického materiálu a slojkov 
lignitu. Transgresívna, zlepencovopieskovcová 
fácia na báze karpatu smerom k severnému 
okraju panvy vyznieva, stredná časť karpatu 
má výrazný evaporitický vývoj s prechodom do 
komplexu pestrých pelitov vo vrchnej časti 
karpatu, ktorý je biologicky zhodný so spod
ným bádenom v netypickom vývoji. Pri novom 
geologickom mapovaní vznikla nutnosť de
tailnejšie spracovať soronosný horizont s dô
razom na genézu a faciálne vzťahy a tiež 
otázku stratigrafickej príslušnosti zblíženého 
litofaciálneho vývoja aj na základe typomorf
ných ťažkých minerálov. Aplikácia nových li
tostratigrafických jednotiek neogénu Výcho
doslovenskej nížiny ukázala, že bude vhodné 
zaviesť pre netypický vývoj spodného bádenu 
novú jednotku, špecifickú pre Košickú kot
linu. 

J. M o 1 n á r : Výsledky litografického a bio
stratigrafického výskumu bradlového pásma 
severne od Slanských vrchov (Košice 16. 12. 
1985) 

V bradlovom pásme skúmaného územia sa 
ako najstaršie horniny nachádzajú rogožnické 
brekcie (vrchná jura — spodná krieda) s ro
hovcovým a vápencovým materiálom. Pre 
strednú kriedu sú charakteristické škvrnité 
slieňovce a slienité vápence (albcenoman). V 
spodnom turóne pribúda pestrých slieňovcov, 
prachovcov a vápnitých pieskovcov. Vrchnú 
kriedu charakterizuje slieňovcový a flyšový 
vývoj. V slieftovcovom vývoji sa faunisticky 
preukázal koňak a kampán vo vývoji pestrých 
slieňov a vápnitých pieskovcov až detritických 
vápencov. Flyšový vývoj charakterizuje pod
statná prevaha pieskovcov a ílovcov nad pes
trým súvrstvím. 

V paleogéne bradlového pásma sa rozlišuje 
južný a severný bradlový paleogén. Južný bu
dujú pročské vrstvy vo flyšovom vývoji, pestré 
íly a ílovce a zlepencový vývoj rozdelený do 
2 megarytmov (spodný paleocén — stredný 
eocén). Spodný megarytmus má polymiktný 
materiál, vrchný prevažne karbonatický s blok
mi korálovoriasových rifov. Severný bradlový 
paleogén charakterizujú pročské vrstvy a pes
tré íly a ílovce (paleocén — vrchný eocén). 


