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Abstract: We studied ophiolitic Cr-ores at the Centralnoye I de-
posit and Cu ores at the Ozernoye deposit, associated with basic
and ultrabasic rocks of the Keshorsk complex. Anomalous IPGE
values (average 126 ppb) and a strong negative slope of man-
tle-normalized PGE patterns in chromites indicate the predomi-
nance of Ru-(Os)-Rh-Ir-bearing phases among the platinum group
minerals (PGM) assemblage that is typical of mantle-hosted
ophiolitic chromite ores. Low Pt values in chromites and increased
Pt values in host dunites could reflect the presence of cumulus
PGM grains. The studied Cu-ores of the Ozernoje deposit contain
0.14–0.63 wt.% Cu and 0.05–0.76 g/t ∑PGE. Mineral paragenesis
includes magnetite, chalcopyrite, cubanite, pyrrhotite and we also
identified Pd, Pd-Te, Te-Ni and Ag-Te phases.

V roce 2007 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy schválen v rámci programu KONTAKT společný
grant České geologické služby se Všeruským geologic-
ko-výzkumným ústavem A. P. Karpinského (VSEGEI) za
účelem studia výskytu prvků skupiny platiny v různých
geologických prostředích na Polárním Uralu (Ruská fede-
race). Hlavní výsledky ze studia platinoidů v chromitech
ložiska Centralnoje I a Cu-rudách ložiska Ozernoje jsou
shrnuty v následujícím textu.

Metodika

V návaznosti na dodatkem z roku 2007 MŠMT schválený
upravený plán aktivit se v únoru 2008 uskutečnila pracovní
cesta I. Knésla do VSEGEI, kde spolu s L. I. Gurskou a
L. R. Kolbancevem upřesnili metodické a technické zabez-
pečení projektu v roce 2008 včetně prací na přípravě spo-
lečného výstupu pro 33. MGK v Norsku. Rovněž mu byly
ruskými partnery poskytnuty nemineralizované a slabě
mineralizované vzorky z ložiska Ozernoje (Cu ložisko
v bazických a ultrabazických horninách), jehož návštěva
měla být původně součástí společných terénních prací
2007, avšak z důvodů administrativně-technických kom-
plikací a následně nedostatek času se nemohla uskutečnit.
Z různých bloků ložiska Centralnoje I bylo odebráno osm
reprezentativních vzorků masivních chromitů o hmotnosti
ca 2 kg a čtyři vzorky nemineralizovaných dunitů o hmot-
nosti ca 1 kg. Jeden vzorek dunitu s vtroušenými chromity
byl pak odebrán z vrtu R-1042/29,5 m z ložiska Centralno-
je II. Na ložisku Centralnoje I byly v jeho s. části vzorková-
ny masivní chromity z rudních těles č. 6 (horizont 635),
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Obr. 1. Přehledná mapa Polárního Uralu s vyznačením hlavních ofiolito-
vých komplexů a studovaných oblastí.

Obr. 2. Přehledná geologická mapa ložiska Centralnoje I s vyznačenými
studovanými rudními tělesy (upraveno podle Keniga et al. 2004).



8 (horizont 610), 17 (horizont 610) a 54 (horizont 635)
a z tělesa č. 36 v j. části ložiska (obr. 1 a 2). Rozklady na
stanovení prvků skupiny platiny (Ir, Pd, Pt, Rh, Ru), siliká-
tové analýzy nemineralizovaných vzorků a fotometrická
stanovení Cr ve vzorcích chromitů byly provedeny v labo-
ratořích ČGS. Pt-kovy a REE byly měřeny na ICP-MS

(Přírodovědecká fakulta UK). Část vzorků z lo-
kality Ozernoje byla analyzována na Pt-kovy
v laboratořích VSEGEI (ICP-MS).

Výsledky

Chromitové ložisko Centralnoje I leží v jz.
části masivu Raj-Íz, který tvoří převážně dunity
a harzburgity a je součástí ofiolitového komple-
xu. Samotné ložisko Centralnoje I je složitou
chromitonosnou zónu se 79 rudními tělesy. Slo-
žitá tektonika rozděluje ložisko na severní a jižní
blok (obr. 1). Rudy obsahují 27,4–51,2 hmot. %
Cr2O3 (průměr 42,67 hmot. %) a byly v nich
byly zjištěny anomální obsahy Ir (max.
116,7 ppb), Ru (max. 169,7 ppb) a Rh (max.
14,5 ppb) při obsazích Pt do 3,8 ppb a Pd do
1,2 ppb (tab. 1). Vyšší obsahy IPGE se odrážejí
na strmém tvaru pláštěm normalizované PGE
křivky (obr. 3), který je charakteristický pro dis-
tribuci platinoidů v chromitech plášťových ofio-
litů. Podobný typ obohacení popsali Kojonen et
al. (2003) z Cr-rud ložiska Centralnoje II. Prů-
měrný obsah platinoidů (bez Os) v chromitech
ložiska Centralnoje I je 126 ppb. Za předpokladu
homogenní distribuce platinoidů v rudních těle-
sech můžeme odhadnout zdroje platinoidů na
tomto ložisku ve výši okolo 567 kg. Předběžné
mineralogické studium prokázalo přítomnost
drobných odmíšenin sulfidů a platinoidů. Detail-
ní mineralogické práce probíhají.

V porovnání s Cr-ložisky vázanými na ofiolity
v oblasti Řecka a bývalé Jugoslávie jsou Cr-rudy
z ložiska Centralnoje charakterizovány výrazně
nižšími obsahy Pt, Pd, Ru, Rh, Au, Cu a Co,
srovnatelnými koncentracemi Ir a Ni a výrazně
vyššími hodnotami poměru Ni/Cu. Na ložisku
Centralnoje I jsou hostující dunity (Cr2O3 =
0,01–0,03 hmot. %) charakterizovány vyššími
obsahy Pt, Pd a Au než v Cr-rudách. V porov-
nání s dunity z řeckých a jugoslávských ofiolitů
mají dunity z ložiska Centralnoje I podobné
průměrné hodnoty Ir, Rh, Ni a Co, avšak jejich
obsahy Cu jsou vyšší a obsahy Ru nižší (tab. 1).
Jelikož Pt je nekompatibilní s olivínem, měl by
podle Barnes a Maiera (2002) obsah Pt v duni-
tech odvozených z bazaltové taveniny obsahu-
jící 10 ppb Pt odpovídat koncentraci 2–3 ppb Pt
ve finální tavenině. Vyšší obsahy v dunitech na
ložisku Centralnoje by mohly odrážet přítom-
nost odmíšenin Pt v podobě PGE fází.

Ložisko Cu-rud Ozernoje se nachází v cen-
trální části kershorského bazicko-ultrabazického komple-
xu ve v. části Polárního Uralu (obr. 1). Tento komplex je
převážně tvořen amfibolity, gabro-amfibolity, dunity, we-
hrlity a pyroxenity. Hlavní část mineralizace je charakte-
ristická syngenetickými jemnozrnnými (0,1–1,0 mm)
vtroušeninami magnetitu, chalkopyritu, kubanitu, pyrho-
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Obr. 3. Pláštěm normalizovaný graf PGE (podle Barnes et al. 1988) pro nemineralizované
dunity a chromity z ložiska Centralnoje I.

Obr. 4. Pláštěm normalizovaný graf koncentrací vzácných zemin v nemineralizovaných
(gabra), slabě (pyroxenity) a silně (websterity) PGE-mineralizovaných horninách z ložis-
ka Ozernoje (podle McDonough a Sun 1995).

Obr. 5. Pláštěm normalizovaný graf PGE pro nemineralizované (gabra), slabě (pyroxeni-
ty) a silně (websterity) PGE-mineralizované horniny z ložiska Ozernoje (hodnoty pláště
podle Barnes et al. 1988).



tinu a pentlanditu v pyroxenitech
a wehrlitech. Tento typ minerali-
zace obvykle obsahuje nejvyšší
koncentrace Pt a Pd (max.
3,97 g/t), Cu (0,1–0,4 %) a Au
(0,1–0,3 g/t). Hodnoty Pd/Pt po-
měru jsou v rozmezí 3–35 a byla
zjištěna významná korelace mezi
obsahy platinoidů a Cu. Na ložis-
ku byly rovněž identifikovány
PGE-fáze v Cu-sulfidech, mag-
netitu a dalších horninotvorných
minerálech. Poloha remobilizo-
vané Cu-mineralizace s magnetitem o mocnosti 3–25 m a
obsazích Cu do 0,3 %, PGE v rozmezí 0,2–0,4 g/t a Au do
0,2 g/t byla zjištěna v podloží kontaktu mezi gabry a amfi-
bolity (Těreško et al. 2006, Kuzněcov et al. 2007).

Z tohoto ložiska bylo studováno 10 vzorků zahrnujících
mineralizované pyroxenity a websterity a nemineralizovaná
gabra. Výsledky analytických prací mineralizovaných vzorků
vykázaly obsahy Cu 0,14–0,63 %, PGE 0,05–0,76 g/t a Au do
80 ppb. Primitivní charakter hostujících hornin je dokumen-
tován na distribuci REE (obr. 4). Převahu PPGE nad IPGE
dokumentuje průběh pláštěm normalizované PGE křivky
(obr. 5). Ve frakcionačním diagramu Ni/Cu vs Pd/Ir (podle
Barnese et al. 1988) padají naše Cu-bohaté vzorky do pole
Cu-bohatých žil a většina zbývajících vzorků do pole vrstve-
ných intruzí (obr. 6). Mineralogické studium vyústilo v iden-
tifikaci minerálů s obsahem Cu (CuNiCoFe)S2 – villamaninit,
s obsahem Pd (PdBi) – sobolevskit a dále (Pd-Te) a fází s ob-
sahem Te (Te-Ni) a Ag (Ag-Te, nejpravděpodobněji stutzite
Ag5Te3). Minerální zrna fází s obsahy Pd a Te jsou vázána na
chalkopyrit a magnetit a mají velikost do 5 μm. Villamaninit
má typicky charakter inkluzí v chalkopyritu o velikostech do
100 μm. Na jejich detailní identifikaci se pracuje.

Závěr

Chromitové rudy z ložiska Centralnoje I jsou obohaceny
IPGE, avšak průměrné obsahy Pt, Pd, Ru, Rh, Au, Cu a Co
jsou nižší než koncentrace těchto elementů v ofiolitových
chromitech Řecka a bývalé Jugoslávie. Pozitivní Ru a ne-
gativní Pt anomálie pravděpodobně indikují převahu
Ru-Os-Ir-nosných minerálních fází v asociaci minerálů
platinoidů, což je typické pro ofiolitové chromitové rudy.
Mineralizované pyroxenity a websterity z ložiska Cu-rud
Ozernoje obsahují do 0,76 g/t sumy platinoidů s převahou
PPGE. Mineralogické studium vyústilo v identifikace celé
řady Cu-, Pd-, Ag- a Te-fází.

Poděkování. Naše studium bylo prováděno v rámci grantu
MŠMT-KONTAKT (ME-935).
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Obr. 6. Frakcionační diagram Ni/Cu vs. Pd/Ir se vzorky z ložiska Ozerno-
je (vymezená pole pro mafické horniny jsou podle Barnes et al. 1988).
+Ol – přibývání olivínu, +CHR – přibývání chromitu, mss – přibývání
pevných roztoků monosulfidů. Mineralizované vzorky padají do pole
Cu-bohatých sulfidických žil.

Tabulka 1. Základní PGE statistika ze vzorků z ložiska Centralnoje I

vzorek stat. char. Cr2O3 Ir Ru Rh Pt Pd

hmot. % ppb ppb ppb ppb ppb

chromitová ruda minimum 27,41 6,77 18,00 1,87 0,25 0,20

průměr 42,67 47,51 69,88 6,40 1,57 0,40

maximum 51,16 116,70 169,70 14,50 3,80 1,20

dunity minimum 0,01 1,89 1,70 0,74 6,90 9,00

průměr 0,02 3,25 1,98 1,40 13,65 19,73

maximum 0,03 4,62 2,50 2,26 28,30 46,30




