(GC567YR) Kopalnia uranu by SPLW

1z2

http://www.geocaching.com/seek/cdpf.aspx?guid=12714e1b-6332-46d...

GC567YR
Kopalnia uranu
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-03
UTM: 33U E 533813 N 5650296

N 51° 00.195 E 015° 28.915
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:

(Small)

1 Publish Listing

Short Description

Kopalnia uranu Radoniów

Long Description
Kopalnia "Radoniów" należała do Rejonu II Zakładów Przemysłowych R-1. Złoże, które należało do
najbogatszych w Polsce, odkryto w 1952 roku przez radzieckich geologów. Jakoś niedługo później
rozpoczęto wydobycie.
Złoże to związane było z dwoma równoległymi uskokami przecinającymi kompleks metamorficzny
utworzony z gnejsów, granitognejsów i łupków kwarcowo-serycytowych. W jego obrębie w
bezpośrednim sąsiedztwie uskoku zalegały trzy pionowe strefy wyklinowujące się na głębokości
odpowiednio: 30 m (strefa wschodnia), 555 m (strefa środkowa) i 300 m (strefa zachodnia).
Najbogatsze koncentracje rud uranowych występowały w strefie utleniania sięgającej do głębokości
270 m. Mineralizacja uranowa tworzyła tam gniazda w bezpośredniej bliskości uskoku. Główną treść
gniazd rudnych stanowiły: autunit, metauranocircyt i torbernit. W strefie pierwotnej na głębokości
poniżej 275 m mineralizacja uranowa reprezentowana była głównie przez smółkę uranową tworzącą
cienkie żyłki we z fluorycie. Na poziomie 525 m zaczynała ubożeć i na poziomie 670 m całkowicie
zanikała.
Kopalnia zakończyła eksploatację uranu w 1963 roku. Pozostał po niej zdegradowany i wyłączony z
użytkowania teren o powierzchni 6.5 ha., na którym znajdują się zasypane szyby oraz inne pozostałości
po infrastrukturze kopalni.
W kopalni wydobyto w latach funkcjonowania ogółem 342 004,31 kg czystego uranu. Nie
wyeksploatowane zasoby wynoszą 90 232 kg uranu.
Skrytka znajduje się na obrzeżu terenu kopalni, podjęcie nie wymaga wejścia na jej teren.

Additional Hints
wnx cgnx

Attributes

Decryption Key [Decrypt]
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

2014-06-23 21:50

(GC567YR) Kopalnia uranu by SPLW

2z2

http://www.geocaching.com/seek/cdpf.aspx?guid=12714e1b-6332-46d...

Co to są atrybuty?
abandoned mine nearby, bikes allowed, available 24-7, takes less than 1 hour, hike between
1km-10km, dogs allowed
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