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S P R A V A 

Zvýšené koncentrácie apalitu v horninách permu pri 
Novoveskej Hute 

IGOR R O J K O V I C 

Geologický ús tav SAV. Dúbravská cesta 9. 833 25 Bra t i s lava 

(11 obr. a 1 lab. v texte) 

Doručené 10. 4. 1980 

IIOBbimeHHbie KOiiueiiTpauim .in.iiin.i B nepMCKiix nopoaax npii IIOBOBCCKOII 
TyTe 

B ciuibHo n3\ieHeHHbix Tycbax n TycpHTax HH>KHCM ypaHOBoú TOJIĽUII 
npM HoBOBecKoťi Tyie 6buia o6Hapy>KCHa noBHuieHHaH KOHueHTpauwa ana
TMTa. AnaTMT BCTpcnacTcs B TCCHOM napareHe3iin c HacrypaHOM M ypaHOTii
laHaTaMH. B cpe^HCíi H BOCTOHHOH Macrn MecTopo>K;ieHns co^ep»;aHiie PjO, 
aocTMraeT 5—7,5 BecoBbix npoueHTOB. AnaTMT Obui ycTaHOBJíeH MMKPOUKO
nimecKM, peHTreHAiKppaKUiioHHbi.M aHaJiH30M M MiiKpopeHTreHOBbi.M aHa
JIH30M. 

Increased concentra t ions of apa t i te in the P e r m i a n rocks near Novo
veská Huta (Spišskogemerské rudohor ie Mts„ Eas te rn Slovakia) 

Increased concentrat ions of apa t i t e were found to occur in s t rongly 
al tered tuff and tuffaceous rock of the lower u r a n i u m  b e a r i n g horizon 
near Novoveská Huta. Apat i te occurs in close associat ion with pi tch
blende and uran ium t i t ana te s . Contents of PjO, reach to 5—7 weigh t 
per cent in the centra l and eastern par t of t h ° deposit . The presence 
of apa t i t e has been confirmed by optical microscopy. X  r a y diffraction 
and an Xray microanalysis . 

Najvýznamnejšiu uránovú minerali

záciu v severogemerickom perme v oko

lí Novoveskej Huty zistili pracovníci 
Uránového prieskumu vo forme strati

formného zrudnenia. V súčasnosti zná

ma hlavná rudná mineralizácia je 
v dvoch horizontoch, pričom význam

nejšia a priestorovo rozsiahlejšia je 
V spodnej druhej polohe. 200 m v pod

loží prvej (J. Badár 1977). Súvrstvie 
druhej rudnej polohy dlhé 2 km a ši

roké niekoľko stoviek metrov je v hĺbke 
350—450 m a na východnom krídle lo

žiska aj hlbšie (L. Novotný — I. Roj

kovič, v tlači). Rudonosné súvrstvie sa 
nachádza v hutianskom š t ruktúrno

tektonickom bloku smeru V—Z a má 
významné zlomové a žilné štruktúry 
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smeru V—Z až VSV. Súvrstvie má naj 
väčšiu mocnosť vo vrcholovej časti anti

klinály. kde prevažne vystupujú aj 
rudné telesá. Dôkazom tektonického 
charakteru javu v tejto časti antikli

nály je aj extrémna detailná dislokačná 
a plikatívna porušenosť sedimentov 
(L. Novotný — I. Rojkovič. v tlači). 

Pôvodné horniny druhej rudnej polo

hy tvoria tufy a tufity kyslého vulka

nizmu. ktoré bolo možno lepšie pozo

rovať v západnej časti ložiska (vo 
vrtoch 759 a 848). Ich podstatnou sú

časťou je kremeň a v menšej miere sú 
zastúpené živce. Horniny pomerne 
slabo postihla sericitizácia a chloritizá

cia. Výraznejšia je iba karbonitizácia. 
Apatit je v horninách veľmi zriedkavý 
a rozptýlený. 

V strednej a východnej časti ložiska 
sú horniny v dôsledku sericitizácie. 
chloritizácie. pyritizácie. karbonatizácie 
a prekremenenia silne premenené a 
väčšinou majú charakter kremeňovo

sericitických bridlíc a metakvarcitov, 
karbonatizovaných v nerovnakom stup

ni (obr. 1). Nadložná hranica minerali

zovanvch hornín je ostrá a totožná s li

Obr. 1. Silne premenená hornina druhej 
polohy. Vzorka UH 839 .iŕiŕi. mierka v cm 
I'ig. 1. Strongly altered rock of the second 
orebearing horizon. Sample UH 839 386, scale 
bar in cm 

tologickým rozhraním nadložného sú

vrstvia, zatial čo do podložia vyznieva 
postupne a do veľkej hĺbky (L. Novot

ný — I. Rojkovič. v tlači). 
M. Tréger (1973) pri opise uránonos

ných fosfátov v Spišskogemerskom ru

dohorí konštatoval zvýšenú koncentrá

ciu fosforu nejasnej genézy s obsahom 
P20., 1—3.5. a to bez určenia minerál

nych foriem v rudách bohatých na 
U—Mo. v širšom okolí Novoveskej 
Huty. 

Štúdium rudnej mineralizácie druhej 
rudnej polohy je iba v počiatočnom 
štádiu. Podľa doterajších výsledkov sú 
okrem sulfidov (najmä pyritu a molyb

denitu) hojnými a typickými minerálmi 
smolinec. urantitanáty a apatit. Hlav

nými rudnými minerálmi prvej rudnej 
polohy sú smolinec. molybdenit a chal

kopyrit (I. Rojkovič 1968). 
Apatit je v horninách druhej rudnej 

polohy veľmi hojným minerálom a do

sahuje koncentráciu 10—15 " „. V slabo 
premenených tufoch a tufitických hor

ninách vystupuje viacmenej akcesoric

ky. V silne premenených karbonatizo

vaných kremeňových a kremeňovose

ricitických horninách dosahuje vysokú 
koncentráciu. Mikroskopicky bol po

tvrdený vysoký obsah vo všetkých šies

tich skúmaných vrtoch Uránového 
prieskumu z východnej a strednej časti 
ložiska (vrt HP27a. HP36. 198. 706. 
707 a 839). Veľká vzájomná vzdialenosť 
vrtov potvrdzuje priestorovú rozšírenosť 
apatitových koncentrácií. Vcelku možno 
povedať, že zvýšené koncentrácie apa

titu vystupujú v druhej polohe v stred

nej a východnej časti ložiska, pre ktorú 
je typická silná premena hornín. Podľa 
dostupného materiálu sú hojnejšie vo 
vrchnej časti druhej polohy spolu so 
smolinecm a uranotitanátmi. Zvýšenú 
koncentráciu rádioaktívnych minerálov 
vo vzorkách s vysokým obsahom apati

tu potvrdila aj rádiografia nábrusov 
a výbrusov hornín. 
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Makroskopicky možno apatit pozoro

vať len v prípade jemnozrnných agre

gátov hnedastosivej farby, ktoré dosa

hujú niekoľkocentimetrové rozmery. 
V mikroskope je bezfarebný alebo ze

lenkavožltý a má charakteristický vy

soký reliéf a nízke interferenčné farby. 
Apatit býva v jemnozrnných agregá

toch (do 0.005 mm veľkých zŕn) hypi

diomorfný obr. 2, 3), avšak na okraji 
agregátov možno pozorovať už pekne 
vykryštalizované jedince. Drobné, pre

važne krátkostlpčekovité kryštály sú 
veľké 0.005—0.05 (najmä od 0.01 do 
0.02 mm), hojne rozptýlené a akumu

lované do nepravidelných zhlukov (obr. 
4. 5, 6. 7). 

Pôvodné tufy a tufitické horniny ob

sahujú hlavne veľmi jemnozrnný kre

meň (približne 0,005 mm zrná), zatiaľ 

Obr. 2. Agregát jemnozrnného apatitu lemuje 
rekryštalizovaný kremenný tuf (biely). Vzor
ka UH 706 355,8, zväčšenie 28 X, 1 nikol 
Fig. 2. Finegrained aggregate of an apatite 
rim around recrystallizcd quartzy tuff 
(white). Sample UH 706 355.8. magn. 28 x , 
parallel nicols 

čo v premenených horninách sú alo

triomorfné zrná veľké až 0,5—1 mm. 
Niekedy aj v rámci tej istej vzorky vi

dieť prednostnú akumuláciu apatitu 
s hrubozrnnejším kremeňom. Premene

né prekremenené horniny teda obsahu

jú zvýšenú koncentráciu apatitu. V dô

sledku drvenia sú zbrekciovatené a tme

lia ich karbonáty (bez apatitu) alebo 
zmes kremeňa, karbonátov a apatitu. To 
ukazuje, že vystupovanie apatitu je 
sekundárne, súvisí s procesmi metaso

matózy a hydrotermálnej premeny hor

nín počas alpínských orogenetických 
procesov a že predchádzalo karbonati

zácii, sericitizácii, chloritizácii a turma

linizácii. V kremeňovosericitických 
bridliciach vystupuje apatit v oveľa 
hojnejšej miere v partiách bohatých na 
kremeň. V hornine nemožno pozorovať 

Obr. 3. Ako obr. 2, skrížené nikoly. Agregát 
jemnozrnného apatitu je v dôsledku vermi 
nízkych interferenčných farieb temer čierny 
Fig. 3. Sample as Fig. 2. crossed nicols. Apa
tite aggregate appears, due to very low inter
ferention, almost black 
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Obr 4. Opakové minerály v premenenej hor
nine (čierne) predstavujú jednak uránové 
minerály (nepravidelné zhluky) a pyrit (koc
ky). Vzorka UH 27 135. zväčšenie 28 X, 1 ni
kol 
Fig. 4. Opaque minerals (black) in altered 
rock represented by uranium minerals (irre
gular cluster) and pyrite (squares). Sample 
UH 27 135. magn. 28 X. parallel nicols 

Obr. 6. Stlpčeky a šesťuholníkové prierezy 
apatitu. Detail z dolnej časti obr. 4 (pozri 
čiernu kocku pyritu). Vzorka UH 27 135. 
zväčšenie 400 X. 1 nikol 
Fig. 6. Collumnar and hexagonal crosssec
tions of apatite. Detailized upper left part of 
the Fig. 4 (compare the black square of pyri
te). Sample UH 27 135. magn. 40!) X. parallel 
nicols 
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Obr. 5. fŕrádiografia obr. 4 je odrazom distri
búcie uránových minerálov. Zväčšenie 28 X 
Fig. 5. Sample as in Fig. 4, ^radiography 
demonstrates the distribution of uranium mi
nerals. Magn. 28 X 

Obr. *. Krátkostípčekové kryštály a šesťuhol
níkové prierezy apatitu. Vzorka UH 706 356. 
8. zväčšenie 400 X. 1 nikol 
Fig. *. Short collumnar and hexagonal apatite 
crosssections. Sample UH 706 356.8, magn. 
400 > . parallel nicols 

jeho usmernenie a vzhľadom na usmer

nenie sericitu je orientovaný rozlične. 
Vrstvičky sericitu sú chudobné na 
apatit a sericitové žilky pretínajú pre

kremenené horniny s apatitom. Turma

lín sa veľmi často akumuluje v horni

nách bohatých na apatit (až do 1—2 " n). 
Tvorí žilky a zhluky späté s procesmi 
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mladšej karbonatizácie a sericitizácie 
hornín. • 

V silne premenených horninách so 
zvýšeným obsahom apatitu sú hlav

nými minerálmi kremeň, karbonáty 
(Fedolomit a siderit) a sericit. Rtg ana

lýza v dôsledku rozdielnych hodnôt 
hlavných línií minerálov umožňuje 
identifikovať hlavné línie fluorapatitu 
vo vzorkách s jeho najvyššou koncen

tráciou (obr. 8. 9). Identifikáciu apatitu 
potvrdzuje aj rtg mikroanalýza (obr. 10. 
11). Vyšší obsah uránu v apatite nepo

tvrdila ani Qfrádiografia, ani rôntgeno

vá mikroanalýza (obr. 5. 11). Z kvalita

tívne analyzovaných prvkov Sr, Y, Ce 
a La sa zistil len veľmi nízky obsah Sr. 

Geochémia hornín druhej rudnej po

lohy bude predmetom osobitnej práce. 
Z analýz, ktoré sú k dispozícii, vychodí 
nasledujúci obsah základných zložiek 
(v hmotnostných percentách): SiOj 
70—75. AI2O3 12—15, CaO stúpa v silne 
karbonatizovaných horninách z 1.5 na 
6.5 a COj z 1.5 na 10. Zo stopových 
prvkov vykazuje výrazné zvýšenie U, 
Zr (Zr až 1000 g t), menej výrazné Mo 
a Y a v karbonatizovanejšich častiach 
Sr (až na 600 g t). Obsah TiOL, 0.6— 
0, vykazuje len mierne zvýšenie 

Obr. 8. Rtg difrakčný záznam premenenej 
horniny potvrdzuje kremeň (K), sericit 
(Mmuskovit) a apatit (A). Vzorka UH 706 356. 
8 
Fig. 8. Xray diffractography of the altered 
rotk proves the presence of quartz (K), seri
cite (Mmuscovite) and apatite (A). Sample 
706 356.8 

Obr. 9. Rôntgenovodifrakčný záznam preme
nenej horniny potvrdzuje kremeň (K), sericit 
(Mmuskovit), siderit (S) a apatit (A). Vzorka 
839 391.1 
Fig. 9. Xray diffractography of the altered 
rock proves the presence of quartz (K), seri
cite (Mmuscovite). sideritc (S) and apatite (A). 
Sample 839391.1 
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Obr. 10. Kompozícia (Kômp.) a distribúcia P, Ca a Si v rtg mikroaiialyzátore. V zobrazení 
kompozície je apatit biely a kremeň čierny. Zväčšenie 300 x 
Fig. 10. Composition (kômp.) and distribution of P, Ca and Si in the Xray microanalyzer 
scan. In the compositional picture apatite appears as white portion whereas quartz as 
a black one. Magn. 300 x 

oproti kremenným porfýrom a ich tu

fom (0.2—0.5 " „. ktoré nie sú silne pre

menené (I. Rojkovič 1969). Zvýšenú 
koncentráciu apatitu dobre poukázala 
aj chemická analýza obsahu PjO.,. Obsah 
v druhej rudnej polohe kolíše od 1.28 
do 7.40 ° n PJO.J. zatiaľ čo v prvej rud

nej polohe je podstatne nižší (tab. 1). 
Metamorfované apatitové horniny, 

ktoré sú produktom premeny sedimen

tárnych fosforitov, sú známe z KaraTau 
v ZSSR. z pohoria Sangilcn v ZSSR 
a z okolia LaoCai vo Vietname (A. P. 
Gapajev et al.. I. S. Borovskaja a A. F. 
Kalmykov; všetci in V. I. Smirnov et al. 
1968). Možno v nich pozorovať pôvodné 
štruktúry fosforitov (ako oolity a pod.). 
Apatitonosné kryštalické bridlice a ruly 
v archaiku južného Jakutska v ZSSR 
zasa vznikli metamorfózou karbonáto

vokremeňovohlinitých pôvodných se

dimentárnych hornín (D. D. Serdjučen

ko in V. I. Smirnov et al. 1963). 
U—Ti — Pmineralizáciu, ktorú predsta

vuje smolinec. urantitanát a urano

nosný apatit. vysvetľuje V. M. Rechar

skaja (1979). V. V. Belov a V. I. Velič

kin (in F. I. Voľfson 1968) ako produkt 
hydrotermálnej metasomatózy sedi

mentov. 

Závery 

1. V druhej rudonosnej polohe pri 
Novoveskej Hute je okrem smolinca a 
urantitanátov typický apatit. 

2. Zvýšené koncentrácie PjO, (5— 
7.5 ° o) majú v rámci uránovej minera

lizácie veľký priestorový rozsah, čo si 
zasluhuje pozornosť z hľadiska možnosti 
ekonomického využitia. 
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Obr. 11. Kompozíc ia (Kômp.) a distr ibúcia P, U a Ca v r tg mikroana lyzá to re . V zobrazení 
kompozície je žilka smol inca biela, apat i t sivý a kremeň čierny. Zväčšenie 300 x 
Fig. 11. Composi t ion (kômp.) and dis t r ibut ion of P. U and Ca in X  r a y microana lyzer scan. 
In the composit ional picture , a pi tchblende veinlet appears as whi te port ion, apa t i t e is grey 
and qua r t z is black. Magn. 300 x 

Obsah P20-, v horninách 
P.O-. content in rocks 

Tab. 1 

Číslo vzorky 

UH 36 206,8 
UH 706 355,3 
UH 706 356.8 

1 UH 706 391,1 
UH 707 378 
UH 839 391,1 
UH 839 405 
UH 706A 129.6 
UH 839 127,6 
UH 209 

P 2 O 5 % 

7,40 
4,77 
4,93 
2,01 
3,13 
5.00 
1,28 
0.16 
0,15 
0,07 

Polo
ha 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Analyzoval Ing. E. Walzel 

3. Koncentrácie apatitu pri Novoves

kej Hute majú stratiformný charakter, 
ale neprítomnosť amorfných a kolo

morfných fosfátov, ako aj štruktúrna 

kontrola mineralizácie svedčí o spätosti 
s hydrotermálnymi procesmi počas 
alpínskych orogenetických procesov. 

Recenžora! M. Tréger 
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Increased concentrations of apatite in the Permian rocks near Novoveská 
Hula (Spišskogemerské rudohorie Mts.. Eastern Slovakia) 

IGOR ROJKOVIČ 

An important uranium mineralization 
occurs in the area of Novoveská Huta village 
at the northern slope of the Spišskogemer
ské rudohorie Mts. The mineralization is of 
stratabound nature and. according to data 
supplied by the exploration, it occurs in two 
horizons the lower one being areally more 
extensive and the upper horizon is located 
some 200 m above the first (J. Badár 1977). 
The sequence containing the upper horizon 
attains 2 km length and some hundred metres 
breadth and it is located in depths between 
350—450 m from the recent surface or. at the 
eastern limb of the deposit, even deeper. 

Besides sulphides (mainly pyrite and 
molybdenite), common and widespreaded mi
nerals in the deposit are represented by pitch
blende, uranium titanates and apatite. The 
main ore minerals of the first horizon are 
pitchblende, molybdenite and chalcopyrite 
(I. Rojkovič 1968). 

Apatite is widespreaded in the second 
orebearing horizon attaining here 10 to 
15 p. c. It occurs in more or less accessory 
amounts in slightly altered tuff and tuffite. 
In strongly altered and carbonatized quartz
rich to quartzsericite rock, the apatite con
centration strongly increases. Generally, ele
vated concentrations of apatite are confined 
to the second ore horizon and mainly to the 
central and eastern parts of the deposit 

where the strong alteration of rocks is very 
typical. 

Analytical data supplied the following 
data on main rock constituents. The silica 
content varies between 70—75 " „, AljO; is 
ranging between 12—15 " n whereas the CaO 
content increases in strongly carbonatized 
rocks from 1.5 to 6.5 ",, and the carbon dio
xide content from 1.5 to 10 "„. 

A pronounced enrichment has been ascer
tained in the case of some trace elements. 
The highest increase characterizes the U and 
Zr content (even up to 1.000 g t  ' for Zr). 
less pronounced enrichments were found for 
Mo and Y or. in carbonatized portions, for Sr 
(up to 600 gt  ' ) . Contents of Ti increase only 
moderately (0.6—0.7 " „) in relation to slightly 
altered rhyolite or rhyolite luff (0.2—0.5 "„: 
I. Rojkovič 1969). Increased concentrations 
of apatite are well detectable also by chemi
cal means by a higher P :0 content. These 
values fluctuate between 1.28 and 7.40 " „ in 
the second ore horizon whereas considerably 
lower values were found to occur within the 
first orebearing horizon (Tab. 1). 

Apatite concentrations are of stratabound 
nature but the absence of amorphous to collo
morphous phosphates together with some 
structural affinities of the mineralization 
point to relations with hydrothermal processes 
during the Alpine events, too. 

Preložil I. Varga 


