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ABSTRAKT

Mongolsko je vnitrozemský stát, který se nachází v severovýchodní Asii mezi Ruskem a Čínou. Země
má celkovou rozlohu 1 565 600 km² a sdílí 4 673 km dlouhou hranici s Čínou na své východní,
západní a jižní straně, a 3 485 km dlouhou hranici s Ruskem na severu.
Těžební sektor je Mongolským největším průmyslovým odvětvím představující 55 % z celkové
průmyslové výroby a přinášející více než 40 % příjmů z vývozu. Do roku 1970, Mongolsko
nebylo schopno takto rozvíjet kvůli nedostatečné infrastruktuře a nedostatečným financování rozvoje
v oblasti využití nerostných surovin. Nicméně od roku 1970 mnoho ložisek mědi, zlata, fluoritu,
uranu a uhlí byla prozkoumáno a roztěženo národními podniky ve spolupráci se Sovětským svazem
a jeho spojenci.
Doba zvýšené poptávky po elektřině z jaderných elektráren v Asii představuje pro Mongolsko
jako dodavatele uranu velkou příležitost pro rozvoj nejen svého uranového a jaderného průmyslu.
Bakalářská práce “Ložiska uranu v Mongolsku” pojednává o geologii a mineralogii uranových ložisek
v Mongolsku. Ukazuje na současný stav zásob a možného zdroje uranu. A také se zabývá
jeho budoucností.

SUMMARY

Mongolia is a landlocked country, located in northeast Asia between Russia and China. The country
has a total area of 1 565 600 km² and shares a 4 673 km long border with China on its eastern, western
and southern sides and a 3 485 km long border with Russia to the north.
The mining sector is the single largest industry of Mongolia, accounting for 55 % of industrial output
and more than 40 % of export earnings. Prior to 1970, Mongolia was not able to develop its vast
mineral resources due to a lack of infrastructure and lack of financing for mineral resource
development. However, beginning in 1970, numerous deposits of copper, gold, fluorspar, uranium,
and coal were developed by joint ventures formed in partnership with the Soviet Union and its allies.
Increased nuclear electricity generation in Asia presents uranium suppliers such as Mongolia
with an opportunity to develop its uranium and nuclear industry.
This Bachelor thesis “Mongolian uranium deposits” deals with the geology and mineralogy
of uranium deposits in Mongolia. It shows a current capacity of uranium reserves and possible
resources and also inquiries into the future.
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1. ÚVOD

21. století je již označováno jako energetické století. Každý den je zapotřebí více a více energie
počínaje domácnostmi ve stále se rozrůstajících městech až po výrobní závody a zemědělskou
produkci. Zásobování energií má prvořadý význam. Energie se přirozeně vyrábí s nesčetnými
způsoby, ale nejčastější metody vyžadují přírodní zdroje jako uhlí, zemní plyn, ropu a uran.
Ze všech přírodních zdrojů, uran poskytuje velmi zajímavý potenciál. Celosvětový trend jaderné
energie zažívá tzv. "jadernou renesanci" a poptávka po uranu se stále zvyšuje. V uplynulém roce 2010
byly ve světě zahájeny stavby 13 nových jaderných reaktorů. Můžeme tedy očekávat, že v každém
měsíci roku 2015 začne vyrábět elektřinu jeden nový jaderný blok. Těžiště výstavby nových
jaderných elektráren je v současné době v Asii, různé fáze přípravy a výstavby jaderných elektráren
však lze zaznamenat na všech kontinentech. Mongolsko se se svými 55 700 tunami ověřených zásob
řadí na 13. místo ve světě.
Mongolsko se účastní v celosvětovém jaderného obchodu spíše jako výrobce surového uranu,
než dodavatel komponent jaderného paliva a producent energie z jádra. Změna
by ale nebyla atraktivní jen po ekonomické stránce, navíc by totiž znamenala snížení emisí uhlíku
a zlepšení podmínek pro život obyvatel.
Mongolsko může mít prospěch z využití vlastních nerostných zdrojů. I když globální ekonomický
pokles dočasně sníží poptávku po veškerém zboží, růst bude určitě pokračovat. Mongolsko
se proto musí zaměřit na dlouhodobé vyhlídky v souladu se svými plány. Současný hospodářský
útlum by mohl být jen převlečené požehnání, které poskytuje více času, abychom správně učinili
tato významná rozhodnutí.

1

2. URANOVÁ LOŽISKA VE SVĚTĚ
I když je uran rovnoměrně rozšířený v celé kontinentální kůře se známými výskyty v mnoha částech
světa, hlavní ložiska uranu byla objevena v poměrně málo zemích.
Tab.1. Nejvýznamnější světová ložiska (zdroj: http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/UraniumResources/Supply-of-Uranium/)
Ložisko

Země

Hlavní vlastník ložiska

Druh těžby

Cameco

Produkce
(tun U)

%
světa

hlubinná

7 520

13

McArthur River

Kanada

Olympic Dam

Austrálie

BHP Billiton

Hlubinná/
vedlejší produkt

3 386

6

Ranger

Austrálie

ERA (Rio Tinto 68 %)

povrchová

3 146

5

Arlit

Nigérie

Somair/Areva

povrchová

3 065

5

Tortkuduk

Kazachstán

Katco JV/Areva

ISL

2 661

5

Rossing

Namibie

Rio Tinto (69 %)

povrchová

2 289

4

Budenovskoje 2

Kazachstán

Karatau JV/KazatompromUranium One

ISL

2 135

4

Kraznokamensk

Rusko

ARMZ Uranium Holding Co.

hlubinná

2 011

3

Langer Heinrich

Namibie

Paladin

povrchová

1 955

3

Jižní Inkai

Kazachstán

Betpak Dala JV/Uranium One

ISL

1 870

3

Inkai

Kazachstán

Inkai JV/Cameco

ISL

1 701

3

Centrální
Mynkuduk

Kazachstán

Ken Dala JV/Kazatomprom

ISL

1 622

3

Akouta

Nigérie

Cominak/Areva

hlubinná

1 506

3

Rabbit Lake

Kanada

Cameco

hlubinná

1 479

3

Budenovskoje 1&3

Kazachstán

Azbastau JV/KazatompromUranium One

ISL

1 203

2

37 549

64 %

15 ložisek

Při klasifikaci jednotlivých typů a podtypů ložisek hrají úlohu různá kritéria, magmatická, strukturní
stratigrafická, litologická, geochemická, paleoklimatická, geomorfologická a hydrogeologická
(Pluskal O., 1971).
Patnáct základních typů uranových ložisek a výskytů je uznáváno. 15 typů obsahuje
více než 40 podtypů a tříd. Všechny třídy mají určité základní parametry společně umožňující
jejich přidělení do určitého typu. Ale také vykazují charakteristické rysy odůvodňující individuální
stav (Dahlkamp F.J., 1993).
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Tab.2. Typy uranových ložisek (Dahlkamp F.J., 1993)

Možný budoucí nebo minulý
potenciál

Uran jako vedlejší produkt

Uran jako primární surovina

Typy uranových ložisek

Hlavní ložiska (příklady)

1. Ložiska Unconformity

Athabasca basin, Rabbit lake, Key lake, Cluff
lake a Cigar lake v Kanadě

2. Metamorfní ložiska Subunconformity

Alligator rivers, Ranger v Austrálii.

3. Žilná ložiska (granite-related)

Franc-centrální masiv ve Francii; Český masiv,
Příbram v ČR.

4. Uranonosné pískovce

Colorado Plateau v USA.

5. Ložiska ve vulkanických brekciích
trubkového tvaru

Arizona strip v USA.

6. Povrchová ložiska

Yeelirrie v Austrálii.

7. Uranonosné konglomeráty (Au)

Elliot lake v Kanadě; Witwatersrand
v Jihoafrické republice.

8. Ložiska v brekciových komplexech (Cu +
Au)

Olympic Dam v Austrálii.

9. Ložiska v intruzivních horninách (Cu)

Rössing v Namibii; Illimaussaq-Kvanefjeld
v Grónsku; Bancroft v Kanadě.

10. Fosforitová ložiska

Florida-Plant city a Louisiana-Uncle Sam v USA.

11. Ložiska ve vulkanitech

Michelin v Kanadě; Nopal I v Mexiku; Poços de
Caldas v Brazílii; Kraznokamensk v Rusku a
Dornod v Mongolsku.

12. Metasomatická ložiska

Krivoj Rog v Ukrajině a Ross Adams v Aljašce.

13. Metamorfní ložiska

Forstau v Rakousku.

14. Lignitová ložiska

Williston basin v USA.

15. Ložiska v černých břidlicích

Ranstad v Švédsku a Gera-Ronneburg
v Německu.

Uran vzhledem k jeho velké migrační schopnosti vytváří velmi různorodé genetické typy. Přitom
lze často pozorovat přednostní lokalizaci vzhledem k litologickém charakteru hornin (konglomeráty,
pískovce, břidlice, zejména s obsahem zbytků organismů). Otázka geneze některých ložisek, jestli
jde o epigenetické nebo syngenetické, je často sporná. Mnoho uranových ložisek je polygenetické.
Průmyslně nejvýznamnější jsou ložiska magmatická, pegmatická, hydrotermální, infiltrační,
sedimentární a metamorfní (Rozložník L. a kol. 1987).
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3. PŘEHLED EKONOMIKY URANU
3.1. Zásoby
Celkové ověřené zdroje uranu se zvýšily o 12 % od roku 2009, i také náklady na výrobu se zvýšily
(OECD NEA & IAEA 2012).
Odhad množství celosvětově neobjevených zásob k 1. lednu 2011 činil 10 429 100 tun uranu,
je to nepatrné zvýšení z 10 400 500 tun uranu, které je hlášené v roce 2009. Je však důležité
poznamenat, že některé země včetně hlavních produkujících zemích s velkými identifikovanými
zdroji neuvádějí odhady neobjevených zdrojů (OECD NEA & IAEA 2012).
Největší zásoby uranu se nacházejí v deseti státech světa (96 % zásob). Většinu hospodářských
využitelných rezerv má přitom k dispozici Kanada a Austrálie. Významná ložiska najdeme
také v Africe (Nigérie, Namibie), v Rusku a státech bývalého Sovětského svazu (Kazachstán,
Ukrajina, Uzbekistán). Nízké zásoby jsou v Asii, například Čína, Japonsko a Mongolsko.
Tab.3. Ověřené zásoby uranu v jednotlivých státech v roce 2011 v cenové kategorii < 130 USD/kg U (zdroj:
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Uranium-Resources/Supply-of-Uranium/)
Země
1.

Austrálie

2.

Zásoba (tun U)

Podíl na světové
zásoby (%)

1 661 000

31

Kazachstán

629 000

12

3.

Rusko

487 200

9

4.

Kanada

468 700

9

5.

Nigérie

421 000

8

6.

Jihoafrická republika

279 100

5

7.

Brazílie

276 700

5

8.

Namibie

261 000

5

9.

USA

207 400

4

10.

Čína

166 100

3

11.

Ukrajina

119 600

2

12.

Uzbekistán

96 200

2

13.

Mongolsko

55 700

1

14.

Jordán

33 800

1

15.

Ostatní

164 000

3

5 327 200

100 %

Celkově
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3.2. Spotřeba uranu a cena
Dnešní světová spotřeba uranu představuje více než 78 000 tun uranu v chemickém koncentrátu
(Geofond 2013). Zhruba 435 reaktorů spotřebuje každý rok 78 000 tun uranu zahrnující
66 000 tun uranu z primární těžby a dále uran pocházející z druhotných zdrojů.
Vzhledem k nákladové struktuře výroby jaderné energie, s vysokým kapitálem a nízkými náklady
na pohonné hmoty, poptávka po uranu je mnohem předvídatelnější než pravděpodobně jiné minerální
komodity. Jakmile jsou reaktory postaveny, jsou velmi efektivní z hlediska nákladů, ale aby stále
mohly mít vysokou kapacitou, i z hlediska užitečnosti. Prognóza spotřeby uranu do značné míry
závisí na nainstalované a provozuschopné kapacitě, bez ohledu na ekonomické výkyvy.
Ve výhledu deseti let se očekává, že spotřeba významně poroste. Zpráva o trhu v Referenčním scénáři
(po havárii ve Fukušimě) vykazuje nárůst o 48 % poptávky po uranu v letech 2013 – 23, pro zvýšení
o 34 % v objemech reaktorů (WNA 2011). Poptávka poté bude záležet na postavení nových závodů
a ceně - referenční scénář má nárůst o 23.6 % poptávky po uranu na desetiletí 2020 – 2030.
Licencování prodloužení životnosti a ekonomické atraktivity dalšího provozu starších reaktorů
jsou rozhodujícími faktory ve střednědobém trhu uranu. Od roku 2004 by se měla poptávka
po elektřině zdvojnásobit v roce 2030 (OECD/IAEA 2010). Je zde velký prostor pro růst v oblasti
jaderné kapacity v souvislosti s omezením emisí uhlíku ve světě.
Těžby v roce 2012 jsou dodány 68 800 tun uranového koncentrátu (vyjádřeného v oxidu U 3O8)
obsahující 58 344 tun U, tj. asi 86 % roční světové spotřeby. Rovnováha je balancována sekundárními
zdroji, včetně uskladněného uranu, ale civilní zásoby jsou nyní do značné míry vyčerpány.
Vnímání hrozícího nedostatku uranu za "spotové ceny" vedlo k nekrytým prodejům
přes 100 USD za libru U3O8 v roce 2007, ale pokles na 40 – 45 USD trval devět měsíců
do června 2013. Na konci dubna 2012 cena za jednu libru uranu činila 51.75 USD (něco málo
přes 100 USD za 1 kg), začátkem roku to bylo něco kolem 150 USD za 1 kg. Ceny jsou ovšem
velmi proměnlivé, minimum bylo 15 USD na konci roku 1989 a maximum okolo 300 USD. Je ovšem
pravděpodobné, že cena se bude držet okolo hranice 100 USD a to pomůže rozvoji těžby uranu.
Obrázek 1 poskytuje historický pohled, který ukazuje, jak výroba šla nejprve do vojenských zásob
a pak, od začátku roku 1980, pro civilní potřeby. Nicméně deficit se snižuje díky zvýšenému
využívání druhotných zdrojů uranu (zdroj: http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-FuelCycle/Uranium-Resources/Uranium-Markets/).

Obr.1. Produkce a spotřeba uranu ve světě v letech 1945 – 2012
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Ceny světového trhu můžeme rozlišit na ceny okamžitých obchodu („spotové ceny“) a na ceny
dlouhodobých smluvních kontraktů (IAEA 1988). Vysoké ceny uranu na konci 70. let postupně
klesaly v celém období roku 1980 a 1990. V roce 1996 ceny krátce vrostly zpět do bodu, kdy mnoho
dolů mohlo vyrábět výnosně.
Důvody k výkyvům v cenách nerostných surovin se týkají poptávky a vnímání nedostatku. Cena
nemůže do nekonečna zůstat pod výrobní náklady, ani zůstat na velmi vysoké úrovni déle,
než je zapotřebí pro nové producenty, kteří vstoupí na trh s novými dodávkami (zdroj:
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Uranium-Resources/Uranium-Markets/).

Obr.2. Vývoj cen uranu v letech 1987 – 2013 (zdroj: http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-FuelCycle/Uranium-Resources/Uranium-Markets/).
Tab.4. Vývoj průměrných cen uranu v letech 2001 – 2012 (Geofond 2013)
rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cena

8,6

9,8

11,2

18,0

27,9

47,7

99,2

63,2

46,7

46,0

56,2

48,9

USD/lb

Podle OECD by se měl do roku 2035 zvýšit počet jaderných elektráren a množství elektrické energie
z nich vyrobeným z 375 GWe v roce 2011 na 540 – 746 GWe. Díky tomu by měla být spotřeba
přibližně 97 645 – 136 385 tun uranu. Muselo by tedy dojít k otevření několika nových dolů
a rozšíření současné produkce (OECD NEA & IAEA 2012).
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Při současné spotřebě by měly zásoby uranu vystačit na více než 100 let (zdroj:
http://www.dukovany.cz/stav-svetovych-zasob-uranu.html). Toto období se, i přes zvyšování spotřeby
a tím i těžby, jistě prodlouží.
Z tabulky číslo 3, vyplývá, že se bude v budoucnu zřejmě měnit i produkce jednotlivých států světa.
V současné době je největším producentem Kazachstán, ověřených zásob má ale pouze o něco
více než 1/3 ověřených zásob Austrálie.
Zvyšující se poptávku po uranové rudě pokryjí také nové doly, jejichž otvírka je plánována
v horizontu 5 let.
Tab.5. Plánované otevření nových dolů (zdroj: http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Miningof-Uranium/World-Uranium-Mining-Production/)
Důl

Země

Plánovaný rok otevření

Rusko

2013

Jihoafrická
republika

2013

Trekkopje

Namibie

2013

Valencia

Namibie

2014

Cigar Lake

Kanada

2014

Talvivaara*

Finsko

2014

Omahola

Namibie

2015

Imouraren

Nigérie

2015

Husab

Namibie

2015

Maroko*

Maroko

2017

Mongolsko

2018

Vitimsky
Dominion Reefs

Dornod
*vedlejší product
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4. REGIONÁLNÍ GEOLOGIE MONGOLSKA
Mongolsko geologicky přísluší k altajskému orogénu, což je koláž subdukčních a akrečních terénů,
které sahají od Uralského pohoří ke Korejskému poloostrovu. Tento orogén se tvořil
mezi neoproterozoikem a karbonem. Mongolský Altaj je tvořen horninami ležícími mezi severním
Čínským kratonem a sibiřským kratonem. Je to směs neoproterozoického podloží odděleného
různými ostrovními segmenty a klíny akrece. Tyto různé sedimentární a vulkanické terény
byly od kambria do mezozoika pronikány bazickými a kyselými plutony. Hlavní a rozsáhlé extenzní
pánve centrální východní Asie jsou vyplněny zejména spodně mezozoickými sedimenty (Neil N.G.,
Thomas C.P., 2007).
Na území Mongolska (východní oblast střední Asie) je hlavním geologickým prvkem
Uralskomongolské vrásové pásmo, což je transkontinentální megastruktura, která kombinuje
geobloky různých typů různých věkových kategorií. Na východě střední Asijské pásmo přiléhá
k pacifickému pásmu. Na západě Mongolska se Uralskomongolské vrásové pásmo rozšiřuje
až do oblasti Altaj-Sajan. Na severu hraničí se Mongolsko-ochotskou zónou s výchozy
reaktivovaného podloží sibiřské platformy. Na jihu Mongolska se rozšiřuje až do Číny (Миронов
Ю.Б., 2006).
Obrázek 3 ukazuje vrásové systémy Mongolska.
(zdroj: http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/RawMaterials/TM_UPNET/5.pdf)

Obr.3. Vrásové systémy Mongolska (Mongolské Altajské, Severní Mongolské, Transbajkalsko-Mongolské,
Centrální Mongolské, Jižní Mongolské, Jižní Gobi a Vnitřní Mongolské)

Nejstarší horniny datované 2000 – 1900 milionů let tvoří bloky různých velikostí, dokumentované
více či méně spolehlivě prakticky ve všech strukturách Mongolska. Tyto nejstarší horniny
jsou nejrozšířenější v západním Mongolsku. Jejich bloky jsou považovány za fragmenty podloží
archaické sibiřské platformy na severu a čínsko-korejské platformy na jihu. Po sobě jdoucí a často
teleskopické tektonické události rifejského* stáří, vedly v paleozoiku a mesozoiku k vytvoření
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komplexní mozaiko-blokové struktury Mongolska, včetně tektonických oken prekambrického podloží
překryté středně až svrchně paleozoickými a svrchně mezozoickými horninami (Mineral Resources
Authority of Mongolia and Mongolian Academy of Science., 1998).
Stejně jako v přilehlých územích Ruska (Altaj-Sajanské a Transbajkalské regiony) byly všechny fáze
geologické historie Mongolska charakterizovány intenzivním granitoidním magmatismem, zvláště
rozšířeným v paleozoiku. Granitoidy v severní a centrální části země (Hůvsgůl region a kraj Hangaj)
zabírají až 50 % plochy na dnešní denudační úrovni. Na západě (Mongolský Altaj) toto číslo klesá
až na 25 %. Mafické a ultrabazické horniny jsou seskupeny do rozšířených ofiolitových pásů
podél starých tektonických sutur. Tloušťka zemské kůry v Mongolsku se odhaduje na 40 – 55 km.
V centrální části Mongolska se vyskytuje plášťová anomálie, která se zde táhne od Bajkalského riftu
(Mironov Yu.B., 2006).
* Rifejské stáří je éra geologické časové ose před 1400 až 800 miliony let. Název Rifejn se používá v
proterozoické stratigrafii sibiřského kratonu v Rusku.
Obrázek 4 ukazuje geologické stavby v Mongolsku.
(zdroj: http://www.mongolove.cz/mongolsko/mapy/tematicke-mapy-mongolska/)

Obr.4. Geologická mapa Mongolska


Ordovická klastická pánev



Ordovické ryolity a tufy



Prekambrické horniny a Ordovické granity



Neoproterozoické až Kambrické šelfy
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Ostrovní oblouky, ofiolity a akreční
komplexy



Akreční klíny Gobi-Altaj



Silurské a Karbonské ostrovní oblouky



Neprozkoumané oblasti



Směr subdukce

5. LOŽISKA URANU V MONGOLSKU
Mongolsko má dlouhou historii průzkumu uranu realizovaného Ruskem od roku 1957. První úspěšný
nález ložiska uranu byl učiněn v oblasti severovýchodního Mongolska, kde uran je přítomen
ve vulkanogenních sedimentech.
Na 70 procentech plochy Mongolska bylo nalezeno a prozkoumáno 11 ložisek, více jak 100 rudních
výskytů uranů a zhruba 1400 radioaktivních anomálií. Mezi největšími patří ložiska Dornod,
Gurvanbulag, Mardajngol, Nemer, Harát, Hajrhan a Ulán núr.
Obecně jsou v rámci ložiskové geologie uranu rozlišovány následující metalogenetické jednotky:
metalogenetická provincie, kraj, zóna, rudní klastr, okres, pole a ložisko. Metalogenetické jednotky
jsou vymezeny s přihlédnutím k stáří rudních ložisek a výskytů i k tektonickému prostředí.
Na základě výsledku průzkumných prací na území Mongolska bylo zařazeno do čtyř uranových
metalogenetických provincií: Argun-Mongolská, Gobi-Tamsag, Hentí-Daur a severní Mongolská
provincie. Každá z těchto provincií se liší podle svých geologických struktur, typů uranových ložisek,
asociace minerálů i stáří mineralizace (Mironov Yu.B., 2006).
Provincie uranových rud je hlavní jednotkou regionální metalogenetické analýzy. Argun-Mongolská,
Gobi-Tamsag, Hentí-Daur a Severomongolská provincie rud byly definovány díky dvacetileté
spolupráci ruských a mongolských geologů. Výskyty uranové rudy jsou distribuovány v rámci každé
provincie nerovnoměrně. Skupiny tvoří okresy, klastry a zóny: Severní Čojbalsan, Berch, Východní
Gobi, Centrální Gobi, Sajnšand, Centrální rudní okresy a ostatní jednotky.
Obrázek 5 ukazuje pozici hlavních mongolských uranových ložisek uranu
http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/RawMaterials/TM_UPNET/5.pdf).

(zdroj:

Obr.5. Lokalizace uranových ložisek v Mongolsku

Ekonomicky významná endogenní F-Mo-U ložiska, související se spodně mezozoickými
vulkanotektonickými strukturami, byla doposud nalezena pouze v severním rudním okresu Čojbalsan.
Supergenní ložiska uranu, související s redoxním procesem v kenozoických paleoúdolích
nebo vznikající v rámci zóny přípovrchové oxidace, se převážně soustředí v uranové provincii GobiTamsag (Sajnšand a pánev Čojr). Další rudní okrsky zahrnují četné prognózní úseky a výskyty
uranové mineralizace. Mnohé z nich jsou perspektivní pro nález ekonomických ložisek. Malé výskyty
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uranu byly nalezeny také v regionech Hangaj, Hentí, Mongolský Altaj, Uvs, Bajanhongor a CagánŠivét. Výskyty uranové mineralizace se vyskytují v horninách ve stáří od proterozoika
až do kenozoika, ale pouze spodně mezozoicko-kenozoická metalogenetická epocha je produktivní
pro ekonomicky využitelné rudy (Mironov Yu.B., 2006).
Členění metalogenetických jednotek uranu v Mongolsku (Mironov Yu.B):
1. Argun-Mongolská provincie uranových rud:
a) uranový rudní okrsek Severní Čojbalsan


ložiskový klastr Dornod

b) uranový rudní okrsek Berch


klastr Ůlzítsajhan-úl



klastr Batnorov

c) uranový rudní okrsek Východní Gobi


klastr Bor-Ůndůr



klastr Hongor



klastr Ulán núr



klastr Šivé



klastr Ich Het



klastr Baga Nart

d) uranový rudní okrsek Centrální Gobi
2. provincie uranových rud Gobi-Tamsag
a) uranový rudní okrsek Sajnšand


uranonosná pánev Sajnšand



uranonosná pánev Čojr

3. provincie uranových rud Hentí-Daur
a) uranový rudní okrsek Hentí
b) Centrální okrsek
 klastr Žančivlan
 klastr Bajandelger
c) uranová rudní zóna Ilur
d) okrsek Hangaj
 klastr Čulút
4. Severní Mongolská uranová rudní provincie
a) zóna Bůtůl-núr
b) zóna Hůvsgůl
c) zóna Ar-gol
d) zóna Mongolský Altaj
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Argun-Mongolská provincie se prostorově shoduje se stejnojmenným kontinentálním mezozoickým
vulkanickým pásem ve východním Mongolsku. Toto pásmo lze vysledovat na 1 200 km ve směru
SV – JZ a 70 – 250 km na šířku. Obsahuje několik kalderových struktur s uranovými ložisky
vulkanického typu v severním Čojbalsanu, Berchu, Východním a Centrálním Gobi. A také obsahuje
pískovcovou a lignitovou uranovou mineralizaci v křídových pánvích. Pískovcová ložiska uranu
zahrnují Harát v pánvi Čojr a některá malá ložiska nebo výskyty v pánvích Gurvansajhan, Hajrhan,
Ůšín-Núr, Tavansuvét a Ůndůršil. Uranonosný lignit byl nalezen v Čojbalsanu a pánvi Ůlzít.
Uranová provincie Gobi tamsag v jihovýchodním okraji Mongolska má 1 400 km na délku ve směru
SV – JZ a 60 – 180 km na šířku. Tato provincie zahrnuje křídové pánve Tamsag, Sajnšand, Zúnbajan
a Ůndůršil s uranovými výskyty pískovcového typu včetně ložiska Nars v pánvi Sajnšand.
Uranová provincie Hentí-daur je 700 km dlouhá a 250 km široká. A pokrývá pohoří Hangaj a Hentí
v centrálním a severovýchodním Mongolsku. U-Th-REE žilná mineralizace v puklinových
mezozoických leukogranitech (např. žulový masív Žančivlan) je pro tuto provincii uranu typická.
Oblast Čulút na severu kraje Hangaj obsahuje uranovou mineralizaci v kenozoických pískovcích
sedimentech pánve Sumín-gol.
Severní mongolská uranová provincie je 1500 km dlouhá a 450 km široká oblast v severním
a severozápadním Mongolsku. V této provincii se vyskytují různé typy uranové mineralizace,
které jsou spojené s rozmanitými horninami převážně ze spodně proterozoika a paleozoika (Dahlkamp
F.J., 2009).
Obrázek 6 ukazuje pozici čtyř hlavních provincií uranových rud v Mongolsku (Sumitomo., 2008).

Obr.6. Lokalizace provincií uranových rud v Mongolsku
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5.1. Typy uranových ložisek v Mongolsku
Ložiska uranu v Mongolsku mohou být rozdělena na typy vulkanické, pískovcové, lignitové,
metasomatické, intruzivní a fosforitové, jakož i na žilné nebo povrchové typy v leukokratních
granitech a metamorfitech. Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější vulkanické a pískovcové typy
(Dahlkamp F.J., 2009).
5.1.1. Vulkanické typy
Ložiska uranu vulkanického typu zahrnují strukturní a stratiformní rudní tělesa. Většina ložisek
je spojena se svrchně jurskými – spodně křídovými efuzivními horninami a sedimenty ryolitového
a basalt – ryolitového složení v intrakontinentálním mongolském vulkanickém pásmu Argun.
V severním regionu Čojbalsan (rudní okrsky Mardaj a Dornod) existují významná ložiska,
která jsou podobná ložisku vulkanického typu v okrese Streľtsov v Ruském Transbajkali.
Malá ložiska a výskyty tohoto typu jsou známy ze severního výzdvihu Herlen a Bajderinv centrálním
mongolském vrásovém pásmu, jakož i z jihomongolských, Transbajkalsko – mongolských
a severomongolských vrásových systémů.
5.1.2. Pískovcové typy
Ložiska uranu pískovcového typu zahrnují podle tvaru rudních těles typy penekonkordantní*, bazální
kanály a vzácné podtypy ve tvaru roll-front**. Mineralizace pískovcového typu je rozšířená
v křídových pánvích v regionech Dornogobi (východní Gobi) a Gobi-Tamsag v jižním
a jihovýchodním Mongolsku. Výskyty uranu bazálního kanálového typu byly objeveny
v kenozoických sedimentech v oblasti Čulút v uranové provincii Hentí-Daur (zdroj:
http://uranium.blogmn.net/33790/uranii-ordiin-turluud.html).
5.1.3. Žilní typy
Výskyty uranu žilného typu se vyskytují především v tektonicky postižených, vysoce radioaktivních
mezozoických leukogranitických masivech, jako tektonickém výzdvihu Hangaj a Hentí-daur
v Transbajkalsko – mongolském vrásovém pásmu.
5.1.4. Lignitové typy
Zvýšené koncentrace uranu vznikly jak syngenetickými pochody, tak i epigenetickým přerozdělením
uranu v lignitových slojích spodně křídových pánví. Průměrný obsah je 0.05 % U. Uranonosný lignit
byl nalezen v pánvi Sumín-gol v severním regionu Čojbalsan a v několika pánvích v regionech
Dornogobi a Gobi-Ttamsag.
5.1.5. Metasomatické typy
Výskyty uranu s komplexní U-Th-REE nebo U-Th mineralizací jsou známy z metasomatických
(hlavně albitizovaných) zón v subalkalických a alkalických granitických a syenitických intruzích
a v pegmatitech v mongolské severní uranové provincii. Mineralizace se vyskytuje ve formě
nespojitých čoček nebo agregátů impregnovaných uraninitem, uranonosným titanitem, zirkonem,
monazitem, toritem a allanitem.
5.1.6. Fosforitové typy
Uranová mineralizace je vázána na malé výskyty uranonosných apatitů v křídových kontinentálních
klastických sedimentech. Běžně se vyskytuje až je několik set ppm U, ale obsahy mohou
být až do 0.3 % U s obsahem P2O5 několik procent s lokálním maximem až 20 % (Dahlkamp F.J.,
2009).
* vztahující se k povrchově vázané oxidaci a v hloubce částečně oxidované propustné vrstvy
** uran v slabě zpevněných ložiskách, spojený se zóny přípovrchové a vrstevní oxidace a redukce
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5.2. Přehled uranových ložisek v Mongolsku
5.2.1. Ložisko Dornod
Jedná se o největší ložisko uranu v Mongolsku. Ložisko je lokalizováno ve vulkanotektonické
struktuře Dornod. Ložisko se nachází 120 km severně od města Čojbalsan, 50 km od obce Dašbalbar
a jen
11
km
severně
od
dalšího
uranového
ložiska
Mardaj
(zdroj:
http://www.monatom.mn/content/234.shtml?alias=uranium). Dornod vulkánotektonická deprese
se nachází na území východního Mongolska. Deprese je omezena do okraje Mančur-Činské
platformy.
Dornod vulkanotektonické depresi se hydrotermální aktivity opakovaly od svrchní jury, až do svrchní
křídy. To vedlo vytvoření uranových, olovo-zinkových a fluoritových ložisek s výskyty zlata, železa
a molybdenu. Exogenní výskyty uranu byly nalezeny v západní části této deprese v sedimentech
křídového stáří.
Hydrotermální uranové mineralizace rudní oblasti Dornod ve východním Mongolsku se vyskytuje
v žilních nebo stratiformních ložiskách vulkanického prostředí (Petrov V.A. a kol. 2002).
Mineralizace U se rozprostírá na ploše více jak 20 km2 a je soustředěna ve 13 rudních tělesech
a žilách. Mineralizace U se skládá ze smolince, coffinitu, braneritu a uranonosného leukoxenu.
Průměrný obsah uranu v rudy je 0.18 % (OECD/IAEA 2010).
Obrázek 6 ukazuje současný stav bývalého
http://www.khanresources.com/company/index.html).

povrchového

dolu

Dornod

(zdroj:

Obr.7: Otevřený důl Dornod

5.2.2. Ložisko Gurvanbulag
Ložisko Gurvanbulag se nachází zhruba 30 km západně od ložiska Dornod a pouhých
100 km od hranice s Čínou (zdroj: http://www.monatom.mn/content/235.shtml?alias=uranium).
Je spojeno se stejnou vulkanotektonickou strukturou Dornod. Tato struktura obsahuje 2 typy hornin.
Ve spodní části se nachází 300 – 400 m silná série sopečných proudů, jejichž složení se pohybuje
od ryolitů až po andezity a bazalty s tufitickými polohami. Ve svrchní části se nachází 300 – 80 m
mocná poloha kyselých efuzivních vulkanitů a tufů. Nejvyšší obsah rudy je soustředěn v zóně mezi
nižší a vyšší sérií. Zóna s nejvyšším obsahem uranu má plochu cca 1 500 m2 a průměrnou mocností
3.5 m při průměrném obsahu 0.17 % U (OECD/IAEA 2010). Celkem zde bylo nalezeno 17 rudných
těles různých velikostí.
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5.2.3. Ložisko Nemer
Ložisko Nemer se nachází 100 km severně od Čojbalsanu a 10 km severozápadně od ložiska Dornod.
Ložisko se skládá ze tří rudních zón s tabulkovými a vedlejšími žilníkovými rudními tělesy.
Má mineralizaci monometalického a polymetalického (U, Mo) sopečného typu. Celkové zásoby
činí zhruba 2 500 tun uranu s obsahem uranu 0,15 % a téměř 500 tun Mo. Potenciálně těžitelné
zásoby se odhadují na 1 500 tun uranu. Polymetalická U-Mo mineralizace tvoří asi 20 % z celkových
zdrojů. Ložiska Mardaj a Nemer jsou také spojena s Dornod vulkanotektonickou strukturou.
Tato ložiska mají podobnou geologickou strukturu jako Dornod a Gurvanbulag. Hlavní U-minerály
jsou coffinit a smolinec. U6+-minerály (uranofan, β-uranotil, vzácný woelsendorfit, kasolit, amorfní
U - hydroxidy) se vyskytují v oxidovaných zónách (Dahlkamp F.J., 2009).
5.2.4. Ložiska Harát a Hajrhan
Pískovcová ložiska Harát a Hajrhan se vyskytují v svrchní části spodně křídových sedimentů pánve
Čojr, které překrývají proterozoické krystalické metamorfované jednotky, prostoupené paleozoickými
granitoidy. Ruda se vyskytuje v místech střídajících se pískovců a jílů, s vrstvami lignitů.
Tyto horniny jsou nyní oxidovány až do hloubky 25 – 30 m. Mineralizace probíhala v oxidačním
prostředí. Mezi běžné minerály patří autunit, torbernit a schroeckingerit. Tyto minerály
mají navíc zvýšené obsahy ceru, lanthanu, skandia, yttria, ytterbia, rhenia, germania, molybdenu
a stříbra (OECD/IAEA 2010).
5.2.5. Ložisko Nars
Ložisko pískovcového typu Nars bylo objeveno v roce 1978 v Dornogovi aimagu (provincie),
500 km jihovýchodně od Ulánbátaru a 65 km severovýchodně od města Sajnšand. Ložisko se skládá
ze dvou oddělených sektorů, Mys a Ingin. Ingin obsahuje přibližně 1 000 tun U. Mezi hlavní
U minerály patří smolinec (který je částečně vázaný na asfalt) a coffinit. Dále se na ložisku vyskytuje
pyrit, markazit, galenit, vzácně koloidní MoS2, křemen a karbonaty. V některých minerálech
se vyskytují zvýšené obsahy As, Ba, Cr, Cu, Ge, La, Sr, V, W, Y a Zn (Dahlkamp F.J., 2009).
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6. METALOGENEZE URANU V MONGOLSKU
V posledních letech se obor ložiskové geologie stále více soustřeďuje na metody strukturně
geologického výzkumu a zákonitosti akumulací a distribucí ložiskotvorných minerálů a hornin
v dynamickém vývoji zemské kůry. Studium metalogeneze, které se snaží o objasnění časových
prostorových a látkových závislostí vzniku a distribuce ložisek nerostných surovin proto neustále
nabývá na významu (Rozložník L. a kol. 1987).
Geologickou strukturu a metalogenezi Mongolska lze svým způsobem považovat za unikátní.
Celý geologický vývoj oblasti je řízen jeho polohou v globálních tektonických strukturách staré
sibiřské a čínské platformy, systémech paleozoických terénů centrálního asijského mobilního pásu,
struktur tektonomagmatických aktivit, které jsou výsledkem evoluce mobilního pacifického pásu
a nasunutých sedimentárních struktur, které se vyvinuly při himalájské kolizi (Sumitomo., 2008).
Každá z těchto globálních struktur se vyznačuje svými vlastními genetickými typy uranové
mineralizace. Radioaktivní mineralizace s doprovodem vzácných prvků (REE) v pegmatoidech
a kontaktních metasomatitech je spojena s prekambrickými metamorfovanými bloky. Paleozoické
terény jsou perspektivní pro objev rudních ložisek, souvisejících s akumulací primárního uranu
v uhlíkatých bohatých sedimentech a jejím následném přerozdělování. Hydrotermální ložiska uranu
jsou úzce spojena s mezozoickou vulkanogenní strukturou. Epigenetická tělesa uranu jsou umístěna
v sedimentárních depresích a osách paleoúdolí (Mironov Yu.B., 2008).
Obecně lze uranovou mineralizaci na území Mongolska rozdělit do dvou základních genetických
typů.


Endogenní: F-Mo-U mineralizace spojená s vulkanotektonickou strukturou, výskyt uranu
v deformačním pásu granitoidů a metamorfovaných hornin a v uhelných břidlicích, uranonosné
minerály s Th spojené s křemičitými a alkalickými metasomatity a subalkalickými horninami.



Exogenní: uran v terigenních sedimentech paleoúdolích, uranové terigenní sedimenty naložené
na deprese, které jsou spojen s přípovrchovými a vrstevními oxidačními zónami a uran
v uhelných slojích.

Ve vývoji U-mineralizace mají zásadní vliv dvě hlavní epochy. Ve svrchním mezozoiku se vyvinuly
ekonomicky těžitelné akumulace uranu v čedič-ryolitové horninové asociaci. Kenozoická epocha
je spojena s kolizní migrací Himaláje, která způsobila formaci hydrogenních rudních ložisek
v krytém skalním komplexu a naložených depresích.
V Mongolsku jsou jako hlavní provenience U rudy označovány jednotky mongolský-Argun, GobiTamsag, Hentí-Daur a severní mongolská provincie uranové rudy obsahující okrsky uranové rudy,
klastry a zóny. Velká ložiska uranu byla zjištěna v Severním Čojbalsanu, ve Východním Gobi
a v okresu Sajnšand. Kromě toho je pokládáno za perspektivní více než 20 žulových masivů
a několik desítek naložených depresí (Mironov Yu.B., 2008).
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6.1. Typy ložisek uranu a uranonosná mineralizace v Mongolsku
Více než 10 ložisek uranu, zhruba 100 prospektů a téměř 1 500 uranových výskytů a anomálií
bylo nalezeno v Mongolsku za více než padesát let geologických průzkumů a během třiceti
let odborných prací na téma uranu. Průzkum prokázal ekonomický význam F-Mo-U ložisek. Rudní
klastr Dornod leží v rudní provincii severní Čojbalsan v severovýchodním Mongolsku. Geologický
a geotechnologický průzkum pokračuje na hydrotermálních uranových ložiscích v jižním Mongolsku.
Několik ložisek a nadějných území může být ekonomicky srovnatelných s ložisky, které se nacházejí
za hranicemi Mongolska v Transbajkalském regionu Ruska, v Číně, v Kazachstánu a v Uzbekistánu.
Geologická klasifikace uranu rudních ložisek a výskytů je uvedena v následující tabulce.
Tab.6. Typy uranových ložisek a uranonosná mineralizace (Mironov Yu.B., 2006)
Rudonosný proces

Stáří

Rudní mineralizace

Ložisko

Geologický
ekonomický
typ

Přípovrchová
oxidace

U
mineralizace
v
terigenní
výplni
kenozoických paleoúdolí.

Kenozoikum

Súl, řeka Dagín a
prospekt Bajar

Vitim

Přípovrchová
a
vrstevní oxidace a
redukce

U mineralizace s Re, Sc
atd. V terigenní výplni
mezozoických
a
kenozoických depresí

Kenozoikum

Ložiska
Harát,
Hajrhan a Narst

Harát

Vrstevní oxidace

U
mineralizace
v
mezozoických
uhlonosných sedimentech

Svrchně
Mezozoikum
Kenozoikum

Prospekty BajanBulag, Šine-Bulag
a Žargalant-jezero

Koljat, Ili

F-Mo-U mineralizace v
souvislosti se svrchně
mezozoickými
vulkanotektonickými
strukturami

Svrchně
Mezozoikum

Ložiska Dornod,
Gurvanbulag
a
Nemer, prospekty
Bor-Ůndůr
a
Tůmenchán

Strel’tsov

Postmagmatická
hydrotermální
aktivita + infiltrace
podél zlomenin

U
mineralizace
v
drcených zónách v rámci
leukogranitů

Svrchně
MezozoikumKenozoikum

Prospekty
Elst,
Tamga, Urt a Borž

Chikoi
Kharhasar
kiiktal

Kombinované
procesy
různých
typů

U mineralizace s Mo, V,
atd.
V
uhlíkatých
horninách a rohovcích

Neznámé

Prospekty Zánar,
Načalny a jezero
Erhil

Ronneburg a
Jantuar
(Auminza)

Draselné
metasomatismus

U-Th-REE-nosné
metasomatické horniny,
pegmatity a pegmatoidy

Neoproterozoikum,
Paleozoikum,
Mezozoikum

Prospekty
v
Butlín-jezeře,
Holbó-Manhan a
ostatních blocích.

-

Sodné
metasomatismus

U-Th-REE-nosné
metasomatické horniny
související s alkalickými
a
subalkalickými
vyvřelými horninami

Paleozoikum
Mezozoikum

Prospekty
Užig
gol, Alag-Erdene,
jezero Hag, a HanBogd

-

Postvulkanická
středně
nízkoteplotní
hydrotermální
aktivita

a
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-

a

a
-

Geologický typ je skupina uranových ložisek, která je lokalizována v podobném geologickém
prostředí a vyznačuje se podobnými geotektonickými podmínkami. Minerální typ je určován
u ložisek, která se týkají stejného geologického typu a vyznačuje se stejnými minerálními asociacemi,
alespoň pokud jde o nejtypičtější minerály (Mironov Yu.B., 2006).
6.1.1. F-Mo-U mineralizace ve svrchně mezozoických vulkanotektonických strukturách a jejich
podložích
Tento typ zahrnuje středněteplotní a nízkoteplotní hydrotermální uranovou mineralizaci, komplexní
ložiska a výskyty lokalizované ve svrchně mezozoických vulkanotektonických strukturách
a jejich podložích. To je nejdůležitější ložiskový typ uranové mineralizace v Mongolsku. Zahrnuje
velká a střední ložiska v rudním klastru Dornod a několik prospektů a výskytů jinde na území
Mongolska. Ložiska typu Streľtsov jsou podobná, ale větší než ložisko Dornod, byla úspěšně těžena
mnoho let v přilehlé oblasti Argun v Rusku. F-Mo-U mineralizace je úzce spjatá s bimodálním ryolitbazaltovým
vulkanismem
rozšířeným
v
Argun-Mongolském
vulkanickém
pásmu,
což je nejvýznamnější svrchně mezozoická magmatická a zároveň i rudonosná struktura. Uranová
mineralizace je reprezentována zejména uraninitem. Vedlejší minerál je zde apatit bohatý U a F.
6.1.2. U-mineralizace v terigenní výplni mezozoických a kenozoických depresí
Tento typ supergenní hydrogenní mineralizace uranu je rozšířený v mladých sedimentárních pánvích
Mongolska, které jsou vyplněné terigenními glaciálními a aluviálními sedimenty. Ložiska Harát,
Hajrhan, Narst, více než 30 prospektů a 300 výskytů a anomálií jsou lokalizovány v Hajrhan, Čojr,
Sajnšand, Zúnbajan, Ůnegt a dalších depresích jihovýchodního Gobi, kde jsou seskupeny
do 350 km dlouhého a 40 – 60 km širokého pásu. Podobné prospekty a výskyty jsou známé z Tamsag,
Ůndůr-Šilín, Ongín-gol a dalších struktur v oblasti Gobi. Typické hydrogenní výskyty jsou spojeny
se zónami přípovrchové a vrstevní oxidace.
6.1.3. U-mineralizace v terigenní výplni kenozoických paleoúdolí
Říční pánev Sumín vyplněná kenozoickými terigenními sedimenty a částečně překryta bazalty
holocénu, zůstává doposud jedinou strukturu, odkud je tento typ uranové mineralizace znám.
Tato pánev délky 115 km a šířky 5 – 12 km se skládá ze zlomové linie paleoúdolí, které je vyplněno
šedými valouny, písky, štěrky a jílovými vrstvami s rostlinným detritem. Sedimenty jsou překryty
až 80 – 100 m údolním basaltovým proudem, mocným občas až 200 m. Podloží pánve se skládá
z paleozoických granitoidů a permských vulkanitů, pronikaných svrchně triasovými až spodně
jurskými žulovými plutony Solongot a Čulút bohatými na uran. Různě orientované lineární
a obloukové zlomy kontrolují lokalizaci centrálního vulkanických struktur a žilných intruzí.
Rudní mineralizace je lokalizována v šedých, vybělených a místně limonitizovaných prachovitých
jílech, píscích obohacených uhelnatými rostlinnými zbytky, a v proplástcích černých jílů.
Mineralizace uranu je zastoupena coffinitem rozptýleným v organické hmotě.
6.1.4. U-mineralizace v mezozoických uhlonosných sedimentech
Uranová mineralizace tohoto typu je spojena s hnědým, méně často černým uhlím a šedými
terigenními horninami se uhelným rostlinným detritem. Uranová mineralizace vznikla pravděpodobně
přípovrchovou a vrstevními infiltrací oxidačních vod.
Zóny přípovrchové a vrstevní oxidace jsou nejkrásnější na prospektu Dorbolžá, který je lokalizován
v uhlonosných sedimentárních horninách svrchně křídového souvrství Zúnbajn a to 100 km východně
od města Sainšand. Zvýšená koncentrace uranu je zde na ploše 4*2 km2, v hloubce 100 m, v tmavě
šedé uhelném prachovci v blízkosti spodního kontaktu vrstevní oxidační zóny v pískovcové souvrství.
Mocnost rudního tělesa dosahuje 0.5 – 1.5 m. Obsah uranu je 0.01 – 0.015 %.
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6.1.5. U-mineralizace v uhlíkatých horninách a rohovcích
Tento typ uranové mineralizace je charakteristický pro proterozoické metamorfované horniny
z mezihoří Sangilem a neoproterozoické až spodně kambrické fosforitonosné pánve Hůvsgůl.
Zde je ruda v metamorfovaném fosfátonosném souvrství Dód-núr skupiny Hůvsgůl. Rudní těleso
se skládá z vápence, dolomitu, černých břidlic, rohovce, vápnitých břidlic, fosforitových jednotek
a sedimentární brekcie. Čočkovité jednotky uhlíkatých rohovců se liší v rozsahu od několika
deset metrů do 1.5 km. Jejich mocnost je několik metrů až několik desítek metrů.
Uranonosné uhlíkaté rohovce byly prozkoumány v prospektech Hjargas-Somon a Altaj. V oblasti
Hjargas-Somon je neoproterozoický 40 m mocný sled černé rohovce byl 450 m lokalizován podél
tektonické poruchy. Radioaktivita těchto hornin zde dosáhla do 60 – 90 µR/hod a obsah uranu
je 0.01 %. Podobné rohovce se zvýšenými obsahy U a Au jsou nalezeny v bloku Hačig
mimo mongolské území.
6.1.6. U-mineralizace v drcené zóně leukogranitů
Uranová mineralizace tohoto typu je v Mongolsku poměrně rozšířená. Je vázána na vysoce
radioaktivními plutony leukogranitů a alkalických granitů, které byly vmístěny v počáteční fázi
mezozoické tektonomagmatické reaktivace. Je známo více než 100 prospektů a početné výskyty.
Granitové plutony se specializací na uran se vyskytují zvláště ve východním a centrálním Mongolsku,
kde jsou tyto horniny lokalizované na regionálních tektonických zónách, které pokračují
až do jihovýchodní a střední Transbajkalské oblasti v Rusku.
Plutony vysoce radioaktivních leukogranitů doprovázené uranovou mineralizací, jsou nerovnoměrně
rozděleny. Vyskytují se většinou v Hentí-Daur (v prospektech Elst, Tamga, Urt a Aršán; v plutonu
Žančivlan; v prospektu Borž v západní části Bajan-Delger plutonu). Podobné prospekty jsou známé
ve výzdvihu Nůhtdavan (Sajhan-úl a Cagán-núr), v Argun-mongolském vulkanickém pásmu (TůmenCogt a Barún-Cogt) a ve výzdvihu Hangaj v Centrálním Mongolsku.
6.1.7. Ostatní typy uranové mineralizace
Tato skupina zahrnuje výskyty uranu společně s prvky vzácných zemin, Ta-Nb, a minerály
Th s malou příměsí uranu. Nemají z hlediska uranu skutečnou nebo potenciální praktickou hodnotu.
Početné výskyty Th-U mineralizace byly nalezeny v různých metasomatických horninách,
migmatitech a pegmatoidech lokalizovaných v prekambrických vysoce metamorfovaných horninách
krystalických masívů Bůtůl-núr a Toto-Šan, v krách prekambrických hornin Holbó-Manhan, Onon
a Gurvan-Zagal (Mironov Yu.B., 2006).
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7. ZÁSOBY URANU V MONGOLSKU
Dostatečně prozkoumané zdroje (RAR kategorie) činí 55 700 tun U při ceně < 130 USD/kg U.
Většina z těchto zásob může být těžena konvenčním podzemním hornickým způsobem
nebo podzemním vyluhováním (ISL). Prognózní zásoby uranu činí až 11 800 tun U za cenu
< 260 USD/kg U (OECD NEA & IAEA 2012). Prognózní zásoby se odhadují na 1.4 milionů tun
uranu v Mongolsku (OECD/IAEA 2010). Tento spekulativní odhad zásob však není založen
na přímých geologických podkladech.
V současné době se prozkoumané zásoby v hlavních 11 ložiscích odhadují na 75.2 tisíc tun.
Tyto zásoby představují 1 % z celosvětových zásob uranu a pokryly by roční spotřebu
všech jaderných elektráren na světě. (http://news.zindaa.mn/yer)
Tab.7. Zásoby uranu v Mongolsku (zdroj: http://news.zindaa.mn/yer)
Ložisko

Zásoba (tis.tun U)

Obsah U

1.

Dornod

28,868

C1 + C2

2.

Dulán-úl

9,888

B+C

3.

Gurvan-Bulag

8,580

B+C

4.

Hajrhan

8,406

B+C

5.

Harát

7,288

B+C

6.

Gurvansajhan

4,250

C

7.

Ůlzít

3,076

C

8.

Nemer

2,528

C2

9.

Mardaj

1,104

C1 + C2

10.

Narst

1,000

P1

11.

Ulán núr

0,270

C1 + C2

Celkem

75,258
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7.1. Produkce uranu
Povrchový důl Dornod byl těžen mezi lety 1988 až 1995 firmou Erdes, která je dceřinou společností
průmyslové, těžební a chemické unie Priargunsky (zdroj: http://world-nuclear.org/info/CountryProfiles/Countries-G-N/Mongolia/#.UnIySvmsim4).
Tato firma těžila i ostatní ložiska v okolí (Mardaj, Gurvanbulag a Havar). Firma Erdes byla založena
na základě mongolské a sovětské mezivládní dohody o těžbě uranových ložisek v Mardaj.
V roce 1989 tento podnik začal s těžbou uranu. Uranové rudy byly transportovány
480 km po železnici do Krasnokamensku v regionu Chita (Sibiř), kde se rudy upravovaly. Celkově
bylo vytěženo 490 578 tun uranové rudniny, z které bylo získáno 535 tun U. Bohužel, politické
a ekonomické transformace v zemi vedly k pozastavení těžby uranu už v roce 1995.
Tab.8. Produkce uranu Dornod ložisek (Enkhbat N. a kol. 2010)
Rok

Ruda (tun)

Obsah (%)

U (kg)

1989

79 882

0,117

93 566

1990

91 154

0,098

89 253

1991

100 724

0,100

100 639

1992

89 209

0,118

105 225

1993

52 321

0,104

54 275

1994

63 378

0,114

72 114

1995

13 919

0,145

20 187

Celkově

490 587

535259

Kanadská společnost KhanResources Inc. vlastní prostřednictvím své dceřiné společnosti
(Central Asian Uran Co.Ltd (CAUC)) 58 % podíl v projektu Dornod. Podíl Ruské Těžební &
Chemické společnosti Priargunsky i mongolské vlády v CAUC je 21 % pro každý ze jmenovaných
subjektů. Na základě studie proveditelnosti z března 2009 je patrné, že v ložiscích je 24 780 tun uranu
ověřených zásob. Předpokládaná roční produkce 1 150 tun U zajišťuje životnost ložiska v horizontu
patnácti let (http://www.wise-uranium.org/upmn.html, Sumitomo., 2008).
V roce 2009, KhanResources Inc. připravil definitivní studii proveditelnosti pro projekt Dornod,
která zahrnuje několik uranových ložisek a infrastrukturu. Tato studie předpokládá kladné
hospodářské výsledky na základě vybudování podzemích a povrchových dolů. Předpokládaná těžba
činní 1 225 000 tun rudy ročně. Výtěžnost uranu je předpokládána ve výši 84.86 % – 89.28 %.
Kapitálové náklady na těžbu a povrchové zařízení se odhadují na téměř 333 milionů USD,
s provozními náklady od 23.22 USD/lb U3O8 (60.32 USD/kg U). Podle KhanResouces je začátek
rozvojových aktivit závislý na kladném vyjádření Mongolské vlády k projektu (zdroj:
http://www.khanresources.com/index.html).
Podle ruského průzkumu z roku 1989, jsou zásoby uranu ložiska Gurvanbulag odhadovány
na 6 900 tun U s obsahem 0.137 % U. Důl by mohl produkovat 700 tun U ročně po dobu 9 let.
Předpokládané celkové náklady by byly přibližně 280 milionů USD. Tato skutečnost z ložiska činní
ložisko ekonomicky nerentabilní (OECD/IAEA 2010).
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8. DISKUSE
Mongolsko v současné době zamýšlí posílení domácích projektů v jaderném sektoru. V oblasti
jaderné energie hrála vláda vždy hlavní roli. A tento trend bude pokračovat i v blízké budoucnosti.
Mongolská vláda jasně vidí v uranu strategický zdroj, který musí zůstat v kompetenci ústředních
orgánů dokonce více než ostatní minerální komodity.
Mongolsko se již dříve zajímalo o jadernou energii. Později, v roce 1962, vznikla komise jaderné
energie v rámci Ministerstva školství a kultury, která se později vyvinula do agentury pro jadernou
energii (NEA). Radiační ochrana a bezpečnost zahrnovala tato nařízení do roku 1996: nařízení
o ochraně zdraví (1977), nařízení o radiační hygieně (1983), a nařízení bezpečnostních standardů
(1983). Během přechodu k demokratické společnosti se v roce 2003 Mongolsko prohlásilo za stát
bez jaderných zbraní.
V roce 2008 legislativa povýšila NEA na ministerskou úroveň a jmenovala ministerského předsedu
jako předsedu agentury.
16. července 2009 mongolský parlament schválil zákon o jaderné energii, který reguluje geologický
průzkum, využívání a rozvoj těžby uranu a jiných radioaktivních materiálů. Nový zákon vstoupil
v platnosti dne 15. srpna 2009. Soukromé společnosti dříve tvrdily, že „současný zákon o nerostných
surovinách s několika dalšími důsledky, tykající se radioaktivity, životního prostředí a lidského zdraví,
by se mohl kvalifikovaně aplikovat na těžbě uranu“. Nicméně parlament se rozhodl přenést největší
zodpovědnost za kontrolu na NEA a k tomu související organizace (Ram Sachs, Undraa
Agvaanluvsan., 2009).
Největší změna v ustanovení právních předpisů je označení všech zásob uranu, bez ohledu
na jejich velikost, jako "strategické" zásoby, což vede ke zvláštní státní kontrole (§ 6 Ашигт
малтмалын тухай хууль, 8.7.2006). Podle zákona o jaderné energii má mongolská vláda právo
převzít 51 % vlastnictví projektu nebo společného podniku v případě, že uranová mineralizace
byla objevena průzkumem financovaným státem. Pokud by průzkum nebyl financován státem,
tak vláda bude vlastnit jen 34 % podíl. (§ 5.1, 5.2. Цөмийн энергийн тухай хууль, 16.7.2009).
Ostatní předpisy, které rozšiřují účast státu, zahrnují požadavky na schvalování struktury správní rady
a veškeré převody podílů nad 5 %.
S těmito zákonnými úpravami samozřejmě mnozí investoři jen těžko souhlasí. Na rozdíl od státních
subjektů, které berou v úvahu strategické a politické pozornosti, soukromí investoři rozhodují
na základě ziskové schopnosti projektů. I přesto, že celkové investiční podmínky pro těžbu uranu
se v celosvětovém měřítku zlepšují, nepříznivé investiční prostředí Mongolska pro nezávislé
hospodářské subjekty se stále zhoršuje, protože vláda přistoupila k poptávce po podílu bez náhrady
u každého podniku.
Soukromé těžební společnosti v současné době pracují na vytvoření dohody, která bude přínosem
pro všechny zúčastněné strany v uranových projektech. Korporace navrhly systémy,
ve kterých by hlavní těžební developeři přispívali do vládního podílu na počátku těžebních investic,
aby zajistili příjmy vládě. Jakmile těžba se stane rentabilní, developer by kompenzoval vládní
podíl investičních fondů pomocí schématu dividend.
Mongolská vláda bude pravděpodobně formalizovat svá pravidla a parametry pro investice v příštích
letech. Vláda bude také nadále důsledně dohlížet na projekty, které mohou mít tendence ke korupci
a dalším problémům. Stávající soukromé subjekty, zejména velké mezinárodní korporace,
mají stále výhody při uvádění a prodeji vytěženého uranu.
Agentura pro jadernou energii NEA a společnost MonAtom mají důležité poslání pro svoji zemi
a to zodpovědně rozvíjet sektor uranu. Rychlý růst spotřeby jaderné energie v Indii a Číně představuje
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příležitost pro růst dodavatelů uranu jako například Mongolska. Mongolští politici mají možnost
využít rostoucí ceny uranu a okolní poptávky k dalšímu národnímu rozvoji (Ram Sachs, Undraa
Agvaanluvsan., 2009).
V posledních letech mnoho zahraničních investičních společnosti provádí průzkum uranu
v Mongolsku a některé z nich již nalezly zásoby uranu. Velkým přínosem k rozvoji mongolské
společnosti a ekonomiky jsou vysoce moderně rozvinuté jaderné elektrárny, které plně splňují
požadavky na jadernou a radiační bezpečnost. Když si uranový sektor a mongolská politika vyjdou
vstříc v předpisech o jaderných elektrárnách, bude to mít kladný dopad na perspektivu využití jaderné
energie v Mongolsku.
V zákoně o jaderné energii, který byl přijatý parlamentem Mongolska ve dne 16. července roku 2009,
se říká, „budou podrobně vyhledávány zásoby radioaktivních nerostů, Mongolsko bude jedna
z hlavních zemí s těžbou, výrobou a vývozem uranu k mírovým účelem, bude využívat jadernou energii
v sociální a ekonomické oblasti a bude mít jaderné elektrárny bez negativního vlivu na lidské a životní
prostředí“.

9. ZÁVĚR

Mongolsko je v zásadě typická rozvojová země, kde většina bohatství země pochází z těžby
nerostných surovin. Má bohatá ložiska uhlí, mědi, zlata a uranu, o které se zajímá většina sousedních
států. Jaderná energetika v zemi není využívána, a to i navzdory faktu, že se na území Mongolska
nacházejí bohatá ložiska uranové rudy.
V posledních letech je Asie nejúspěšnějším regionem v rozvoji jaderné energetiky. Elektřina se vyrábí
ve více než 100 reaktorech, desítky dalších se staví a výstavba dalších desítek se plánuje. Asie
má klíče k jaderné budoucnosti. Asijské země se tak snaží snížit závislost na dovozu ropy, snížit
spalování fosilních paliv v elektrárnách a zlepšit životní prostředí ve velkých aglomeracích. Možnost
využívání jaderné energie je v Asii považována za spolehlivý zdroj výroby energie. Mongolsko
není výjimkou. Také v Mongolsku je zapotřebí vybudovat první jaderný reaktor. Po celém světě
se zvyšuje využití jaderné energie a Mongolsko má významné zásoby uranu. Mongolsko tak může
mít prospěch v případě moudrého využití jeho zásob.
V Ulánbátaru je nejdůležitějším problémem znečištění ovzduší kvůli uhelným palivům a vysoká
nezaměstnanost. Výstavba jaderných elektráren se bude snažit řešit tyto problémy najednou. Věřím
tomu, že Mongolsko bude jedním z nejrozvinutějších zemí v těžbě nerostných surovin. Jistě
si také zachová z generace na generaci svoji divokou přírodu a bohatou historii.
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