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Abstract: Fluorite mineralization is widespread throughout
Mongolia. Economic fluorite deposites occurs in 3 types accord-
ing to our results: epithermal vein and metasomatic fluorite-car-
bonate-hosted ore bodies with carbonatite and without
carbonatite fluid influence. Wide range of inclusion assem-
blages are found in fluorite from these different deposite types.
The most frequent inclusion types include: melt, melt-fluid,
CO2-rich fluid and aqueous-rich fluid inclusions. The frequent
evolution of the ore-forming fluid is from a melt-fluid at HT,
through a CO2-rich fluid to most widespread aqueous-rich fluid
at LT. Laser ablation-ICP-MS data for single grains combined
with detail CL images revealed either similar fluorite patterns
and concentration gradients from core to rim in similar deposite
types. LREE, U and Th enrichment close to the crystal faces in
some grains result from a submicrometer-sized LREE, U and
Th-enriched mineral grains.

Velká ložiska fluoritu a jejich intenzivní těžba v rozsáhlých
regionech centrálního a východního Mongolska (obr. 1)
hrají v ekonomice této země velmi důležitou roli. Ekono-
micky využívaná mineralizace je jurského až křídového
stáří. Třemi ekonomicky nejdůležitějšími typy jsou epiter-
mální žilná ložiska (zejména ložisková oblast okolí města
Choir, např. 14 žilných těles největšího mongolského ložis-
ka fluoritu Bor Ondor s průměrnými obsahy CaF2 28–44 %,
SiO2 40–55 % a CaCO3 1–3 %) a dva geneticky odlišné
typy metasomatických fluorit-karbonátových ložisek. Ta
jsou vázána na jedné straně na alkalické intruze a karbona-
tity, např. 11 ložiskových těles největšího mongolského
ložiska REE (prvků vzácných zemin) Mushgia Khudag
(ložisková oblast karbonatitů Severogobijské riftové zóny)
s průměrnými obsahy CaF2 16–24 %, SiO2 26–32 % a
CaCO3 31–38 %, na straně druhé vystupují samostatně
v sedimentárních horninách (např. ložisko Chuluut Tsagaan
Del v ložiskové oblasti Khenteiského synklinoria) s prů-
měrnými obsahy CaF2 15–65 %, SiO2 10–60 %, CaCO3

5–75 %).

Metodika

Terénní výzkum se realizoval během studentských expe-
dic do Mongolska v letech 2005–2008. Bylo odebráno
přes 2000 kg horninového materiálu, tj. ca 1000 oriento-
vaných a neorientovaných vzorků hornin. Fluorit byl stu-
dován na zakrytých i leštěných výbrusových preparátech.

Vlastní studium výbrusů bylo prováděno pomocí mikro-
skopů JENALAB firmy ZEISS Germany a zařízení
s technologií „horké katody“ na přístroji HC2-LM/SG
s připojením mikroskopu SIMON-NEUSER, Bochum-
-SRN. Mikrotermometrický výzkum fluoritu byl prove-
den na Institutu geochemie Čínské akademie věd v Guiy-
angu. Detailní chemické analýzy (stopové prvky se
zaměřením na REE) metodou LA-ICP-MS (laserová ab-
lace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem na hmot-
nostním spektrometru) byly vyhotoveny v Ústavu chemie
Přírodovědecké fakulty na Masarykově univerzitě. Jako
vnitřní standard byl zvolen Ca.

Základní charakteristika a mikrotermometrický
výzkum fluoritu

Fluorit tvoří na mongolských ložiscích nejčastěji krystaly
ve tvaru krychle, vzácněji v případě vysokoteplotních lo-
žisek oktaedry, které jsou v dutinách pegmatitů vyvinuty
i v kombinaci s přechodovými plochami rombického do-
dekaedru. Běžné jsou též kostrovité krystaly jak krychlo-
vého, tak oktaedrického typu (viz obr. 2 B), jakož i srůsty
drobných krychlí uspořádaných do osmistěnu se stupňo-
vitými plochami. Pro mikrotermometrický výzkum byly
vybrány čiré nerozpraskané krystaly fluoritu o velikosti
max. 5 cm a s variabilním obsahem primárních a sekun-
dárních fluidních inkluzí. Přibližně polovina studovaných
krystalů má komplikovanou vnitřní stavbu s vysokým
stupněm zonality, a to jak oscilační, tak i sektorové (viz
obr. 2 A–D, G a H).
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Obr. 1. Obrysová mapa Mongolska s vyznačením hlavních ložiskových
oblastí (LO). 1 – LO karbonatitů Severogobijské riftové zóny, 2 – LO kar-
bonatitů Jihogobijského zlomového pásma, 3 – LO Khenteiského synkli-
noria, 4 – LO širšího okolí města Choir, 5 – LO širšího okolí města Baruun
Urt.
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V případě primárních krystalů fluoritu na
vysokoteplotních ložiscích (Mushgia Khudag,
Bayan Khoshuu, Luugiin Gol, Omnot Olgii,
Khurimt Khudag ad.) převládají čiré a fialové
krystaly (obr. 2 C–F) s výskytem velkých pri-
márních fluidních inkluzí v centrálních par-
tiích krystalů. Směrem k okraji krystalů do-
chází, za snižujících se teplot při krystalizaci
z hydrotermálního roztoku, k uzavírání široké
škály zejména drobnějších vodných inkluzí
s minimem plynné fáze a mikroskopických ak-
cesorických minerálů, v jejichž blízkosti se
objevují časté efekty a praskliny. V případě
fluoritu s nejvyššími teplotami homogenizace
– Th nad 350 °C (běžně 350–450 °C) – jde
vždy o primární fluidní inkluze obsahující
plynnou bublinu a 3–4 dceřiné minerály.
V případě vysokoteplotních ložisek fluoritu
vázaných na karbonatity a alkalické syenity
(zejména ložiska Mushgia Khudag, Bayan
Khoshuu a Luugiin Gol) byly objeveny i tave-
ninové a komplexní inkluze se širokou škálou
pevných fází (zejména pak fluorkarbonátů
vzácných zemin, stroncianitu, burbankitu, ba-
rytu, celestinu atd.).

Ve většině případů žilných hydrotermálních
ložisek fluorit krystalizoval v teplotním poli
150–350 °C (např. ložiska Tsogto, Khar Airag
a Bor Ondor), kdy docházelo k uzavírání jak primárních,
tak primárně-sekundárních dvoufázových inkluzí o nízké
salinitě. Primární inkluze obsahují ca 25 % plynné fáze,
pouze v případě inkluzí ve fluoritu z okolí Buren Tsogto ca
5 % plynné fáze. Sekundární inkluze se vyznačují menším
podílem plynné fáze a teploty homogenizace dosahují maxi-
málních hodnot 120 °C. Použité geobarometry naznačují
krystalizaci za nízkých tlaků, a to v blízkosti 200–500 barů
(max. 1100 barů).

Mikrochemické studium fluoritu

Studované vzorky fluoritu z mongolských ložisek byly
předběžně vyhodnoceny a vyfotografovány s využitím PL
(obr. 2 C–F), CL (obr. 2 A) a EPMA (obr. 2 G a H); v led-
nu 2009 bylo analyzováno vybraných 30 prvků metodou
LA-ICP-MS. Poměry a zastoupení jednotlivých prvků
jsou výrazně závislé na genezi konkrétního ložiska. K od-
lišení jednotlivých ložiskových typů fluoritu slouží ze-
jména distribuce REE normalizovaných chondritem podle
Boytona (1984), viz obr. 3 a 4. Důležitým petrogenetic-
kým prvkem se zdá být i Rb, které v kombinaci s REE
poskytuje informaci o možné vazbě konkrétních ložisek
na karbonatity a alkalické syenity. Jedním z důležitých

vodítek při rozlišování genetických typů ložisek je poměr
Y a Yb. Nejvyšší koncentrace Y a Yb je ve fluoritech gra-
nitoidních hornin (max. 1 % Y a 0,1 % Yb). Fluority níz-
koteplotních fluoritových ložisek obsahují až o tři řády
nižší obsahy Y a Yb. Obsahy REE se pohybují v širokém
rozpětí hodnot a poměry mezi vzácnými zeminami a je-
jich obsahy nejsou zdaleka tak jednotné jako u Y a Yb.
Nejvyšší obsahy REE byly zaznamenány ve fluoritech
masivu Burgen, nejnižší hodnoty ve fluoritech z okolí
města Choir (např. ložisko Bujgar).

Fluorit s velmi vysokými obsahy REE je přítomen
i v karbonatitech z horninových asociací Luugiin Golu,
Omnot Olgii, Mushgia Khudag, Bayan Khoshuu, Khuren
Khad, Khotgor, Dorvon dert či Teeg Uul a v alkalických
syenitech ložisek Luugiin Gol a Mushgia Khudag.

Zajímavá data poskytly i analýzy uranu a thoria. V pří-
padě studovaných ložisek jsou obsahy obou prvků značně
nerovnoměrné (u LT fluoritu v intervalu 0,02–3,85 ppm
Th a 0,01–2,03 ppm U, zatímco u HT fluoritu jsou hod-
noty i trojnásobně vyšší). Nejvyšší obsahy U byly zazna-
menány ve fluoritech nejtmavších barev (tmavě modré,
fialové až černé) na uranovém ložisku Dornot
(0,57–10,90 ppm Th a 0,45–12,68 ppm U), a to v rámci fi-
nální fáze krystalizace asociace coffinit-křemen-fluorit.
Následné detailní studium BSE a SEM snímků odhalilo
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Obr. 2. Fluoritová mineralizace. A – sektorová zonálnost fluoritu, ložisko Bor Ondor, CL, FOV 2 mm; B – drúzová stavba fluoritu, ložisko Bor Ondor,
FOV 400 mm; C – výrazně zonální fluorit, ložisko Bayan Khoshuu, PL, 1N, FOV 3 mm; D – zonální fluorit v asociaci s křemenem a kalcitem, ložisko Do-
rnot, PL, 1N, FOV 3 mm; E – kalcit zatlačovaný fluoritem, ložisko Lugiin Gol, PL, 1N, FOV 2 mm; F – fluorit a kalcit v blízkosti prožilků REE a Th mine-
ralizace (RMG), ložisko Omnot Olgii, PL, 1N, FOV 3 mm; G – zonální krystaly fluoritu, ložisko Berh, SEM, FOV 1 mm; H – sektorová zonalita fluoritu,
Lugiin Gol, SEM, FOV 1,3 mm. Zkratky: Fluo – fluorit, Ca – kalcit, Q – křemen.

Obr. 3. Distribuce REE ve fluoritu vybraných hydrotermálních žilných ložisek normalizo-
vaných chondritem podle Boytona (1984).

Obr. 4. Distribuce REE ve fluoritu vybraných ložisek vázaných na metasomatické horniny
a karbonatity, normalizovaných chondritem podle Boytona (1984).



ve fluoritech přítomnost mikroskopických uzavřenin ura-
ninitu a thorianitu.

Vysoké obsahy U a Th byly zaznamenány i v tmavých
fluoritech z mezozoických granitoidních masivů a zejména
jejich pegmatitech (např. masiv Gorkhi a Zuunbayan) a
u fluoritu z karbonatitů jižního Mongolska (maximální
hodnoty byly změřeny na ložiscích Mushgia Khudag a Ba-
yan Khoshuu – až 4,85 ppm Th a 1,24 ppm U), jakož i ve
fluoritech Chatkalského „skarn-karbonatitového“ ložiska
(ca 4,31 ppm Th a 2,07 ppm U).

Souhrn

Fluorit hraje v mongolském prů-
myslu důležitou roli a je vázán
na tři hlavní ložiskové typy. Te-
rénní studium v kombinaci s vý-
sledky mikrotermometrie odha-
lilo řadu zákonitostí v rozšíření
konkrétních genetických typů. Ve
většině případů fluorit krystalizo-
val v LT prostředí (150–350 °C,
např. epitermální žilná ložiska
Bujgar, Buren Tsogto, Tsogto,
Khar Airag a Bor Ondor) z nízce
salinních fluid (nejnižší namě-
řené hodnoty u metasomatické-
ho fluorit-karbonátového ložiska
Chuluut Tsagaan Del). Méně
rozšířená skupina ložisek s vaz-
bou na magmatické i metasoma-
tické procesy je tvořena HT fluo-
ritem (nad 350 °C), který
krystalizoval z hypersalinních
fluid (např. karbonatitová ložis-
ka Luugiin Gol, Omnot Olgii,
Mushgia Khudag, Bayan Khos-
huu, Khotgor a Dorvon dert).
Podstatná část těchto HT fluori-
tů je výrazně zbarvena (černá a
tmavé odstíny fialové) v přímé
souvislosti s vyšším obsahem
REE, Th a U. Nejvyšší obsahy
REE, Th, U mají fluority nej-
mladších alkalických granitoid-
ních diferenciátů a karbonatitů,
které vznikaly za teplot i přes
450 °C). Detailní výzkum odha-
lil vazbu Sr, REE, Th a U na
„mikro- a nano-inkluze“ akceso-
rických minerálů (stroncianit,
celestin, synchysit, uraninit a
thorianit) v HT fluoritu.

Poděkování. Za kritickou revizi a
zlepšení kvality článku děkujeme doc.
Z. Lososovi a Mgr. K. Hrdličkové.
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Tabulka 1. Přehled hlavních ložiskových oblastí a mongolských ložisek fluoritu s popisem ode-
braného a studovaného materiálu (názvy a koordináty ložisek podle Tumurtogoo 2002)

jméno s. š. v. d. popis studovaných vzorků
fluoritu

ložisková oblast Khenteiského synklinoria

Chuluut Tsagaan Del 46°58´20˝ 107°14´00˝ masivní a radiálně paprsčitý
celistvý fluorit

Gorkhi 48°06´35˝ 107°38´45˝ zrnitý a drúzový fluorit

Zuunbayan 48°08´15˝ 107°42´05˝ zrnitý a drúzový fluorit

Burgen 46°59´25˝ 105°10´30˝ masivní, brekciovaný a drúzový
fluorit

ložisková oblast epitermálních žil v okolí města Choir

Bor Ondor 46°14´00˝ 109°22´00˝ drúzový a brekciovaný fluorit

Khongor 45°48´30˝ 108°58´00˝ žilný brekciovaný fluorit

Khar Airag 45°49´00˝ 109°19´43˝ masivní, brekciovaný a drúzový
fluorit

Bujgar 45°48´00˝ 109°10´00˝ masivní a drúzový fluorit

ložisková oblast karbonatitů Severogobijské riftové zóny

Bayan Khoshuu 44°20´06˝ 104°21´12˝ masivní, prožilkový, zrnitý a
drúzový fluorit

Mushgia Khudag 44°20´00˝ 104°10´00˝ zrnitý, brekciovaný a drúzový
fluorit

Khurimt Khudag 44°18´00˝ 104°35´00˝ zrnitý, brekciovaný a drúzový
fluorit

Khuren Khad 44°22´42˝ 104°00´18˝ korodovaný zrnitý a drúzový
fluorit

Khotgor 44°07´00˝ 104°40´00˝ korodovaný zrnitý a drúzový
fluorit

Dorvon dert 44°27´00˝ 104°43´00˝ zrnitý, prožilkový a drúzový
fluorit

ložisková oblast karbonatitů jihogobijského zlomového pásma

Omnot Olgii 43°38´40˝ 108°13´30˝ korodovaný zrnitý a
brekciovaný fluorit

Lugiin Gol 42°58´45˝ 108°32´04˝ korodovaný zrnitý a
brekciovaný fluorit

ložisková oblast epitermálních žil širšího okolí města Baruun Urt

Buren Tsogto 46°45´00˝ 111°43´00˝ masivní fluorit s páskovanou
texturou

Berh 47°46´00˝ 111°11´30˝ masivní, brekciovaný a drúzový
fluorit




