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Role pyritu, chloritu a illitu pĜi vzniku uranové mineralizace
na ložisku Rožná
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U

ranové ložisko Rožná, které se nachází v severovýchodní þasti strážeckého moldanubika
(ýeský masiv), spadá do ložiskového pole RožnáOlší. Strážecké moldanubikum je na jihu omezeno
tĜebíþským masivem, na východČ a severovýchodČ
svrateckým krystalinikem, na severu hraniþí se železnohorským krystalinikem a na západČ je vymezeno pĜibyslavskou mylonitovou zónou.
Z hlediska tektonického se nachází rudní pole
Rožná-Olší ve složitém území díky kĜížení významných tektonických struktur, a to kĜídelské a vírské
dislokace a železnohorského zlomu. Uranové ložisko Rožná a jeho okolí je tvoĜeno hlavnČ migmatitizovanými amfibol - biotitickými a biotitickými
rulami, þetné jsou vložky amfibolitu, dále se zde
vyskytují mramory, kvarcity, budiny pyroxenitĤ
a serpentinity.
Na ložisku Rožná jsou patrná tĜi stádia mineralizace: I. pĜeduranová kĜemen-sulfidická a karbonát-sulfidická mineralizace, II. uranová mineralizace a III. pouranová kĜemen-karbonát-sulfidická
mineralizace (KĜíbek et al., 2009). Vlastní uranová
mineralizace je þlenČna do následujících typĤ: II.
a) uranová mineralizace je tvoĜena jemnČ rozptýleným coffinitem (nebo branneritem, René, 2008)
v chloritizovaných, karbonitizovaných a grafitem
obohacených kataklazitech stĜižných zón a k nim
zpeĜeným strukturám nižších ĜádĤ, a II. b) uraninit
a coffinit je jemnČ rozptýlený v desilicifikovaných,
chloritizovaných, albitizovaných a hematitizovaných horninách v okolí stĜižných zón a zpeĜených
struktur, II. c) coffinit a uraninit je vázán na diagonální struktury kĜehké deformace (kataklazity,
zóny R1 a R4) II. d) uraninit a coffinit je vázán
na zpeĜené struktury kataklazitĤ pĜedevším v karbonátových žílách a prožilcích (KĜíbek et al.,
2009).

Coffinit lemuje okraje zrn pyritu a vyplĖuje
i jeho štČpné plochy, díky tomu je velikost zrn uranové mineralizace pouze nČkolik μm (obr. 1, obr. 2).
Pro coffinit v asociaci s pyritem je typické nabohacení o ZrO2 (až 22 wt. %) a o TiO2.

Obr. 1: Uranová mineralizace tvoĜená coffinitem je vázána na štČpné trhliny pyritu a na jeho okraje (Cof-coffinit,
Ab-albit, Py-pyrit, Sph-sfalerit, v BSE).

Obr. 2: Coffinit vyplĖuje štČpné trhliny a okraje pyritu.
Uranová mineralizace je tvoĜena také pĜibližnČ 80 μm
mocnou alterovanou zónou oznaþenou jako „Zr-Cof“, která není homogenního složení (Cof-coffinit, Zr-Cof-coffinit
se Zr a Ti, Ab-albit, v BSE).
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Na obr. 2 je zĜetelná zóna alterace s mocností
80 μm, která je tvoĜena coffinitem, coffinitem nabohaceným o ZrO2 a také o TiO2 a hydrozirkonem
(analýzy jsou uvedeny v Tab. 1.). JasnČ zĜetelná nehomogenita tČchto zón je patrná z jeho BSE snímku
(obr. 2, Zr-Cof). Coffinit s nejnižším obsahem zirkonia má v BSE snímku díky vyšší odraznosti bílou
barvu). Coffinit více nabohacený o ZrO2 (a popĜípadČ i TiO2, anal. 30) má spíše „krupiþkovitou“ mikrostrukturu a jeho nižší odraznost se projevuje
v BSE šedou barvou.
V chloritech, které jsou pseudomorfózami po
biotitu, je uranová mineralizace vázána na štČpné
plochy a na okraje zrn (obr. 3). Mineralizace je tvoĜena coffinitem, jehož nabohacení o TiO2 a ZrO2 je
slabé až mírné.
Z obr. 4 je patrné, že je coffinit na ložisku Rožná
vázán i na illit. Coffinit je ZrO2 nabohacen jen slabČ
a o TiO2 je nabohacen slabČ až silnČ (silné nabohacení o Ti je na BSE snímku charakteristické šedým
zbarvením zrn coffinitu).
Mineralizace na ložisku Rožná byla pravdČpodobnČ zpĤsobena prĤnikem fluid, která byla oxidaþního charakteru a byla obohacena o U6+. Tato
fluida reagovala pĜi kontaktu s okolní horninou s
pyritem a biotitem. Retrográdní chloritizace biotitu
a pyritizace umožnila redukci fluid, a tedy vzniku
uranové mineralizace, a zároveĖ docházelo k oxidaci minerálu obsahující Fe2+ - ke vzniku hematitu
a Fe-illitu. Variabilní mikrostruktura uranové mineralizacea její asociace s pyritem, chloritem a illi-

tem upozorĖuje na mČnící se podmínky a na složitý
polyfázový vznik této uranové mineralizace.

Obr. 3: Coffinit v asociaci s chloritem, vazba uranové mineralizace na okraje zrn a na štČpné plochy zrn chloritu
(Cof-coffinit, Chl-chlorit, Ab-albit, v BSE).

Obr. 4: Uranové zrudnČní (coffinit) vázané na illit (Kfs-Kživec, Cof-coffinit, Ill-illit, Sph-sfalerit, Ab-albit, v BSE).

Tab. 1: Vybrané analýzy z elektronové mikrosondy, hodnoty jsou uvedeny v wt. % (CAMECA SX-100, Masarykova univerzita, Brno).
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