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MJNERALIA SLOVACA, ROC. IV (1972) C. 16 

Úspechy sovietskych vedcov pri rozvoji ložiskovej geológie 

Pokrokoví ľudia na celom svete si pripomínajú v tomto období S!)Olu s národ
mi Sovietskeho zväzu dve významné jubileá: 55. výročie víťazstva Veľkej októb
rovej sociafätickej revolúcie a 50. výročie vzniku Zväzu sovietskych socialistických 
republík. Aj pracovníci v odbore geologických vied si v dňoch týchto slávnych ju
bileí uvedomujú, že úroveň sovietskej vedy, pracovné metódy a výsledky do
siahnuté sovietskymi vedeckými pracovníkmi po Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcii sú na takej výške, že bez ich znalostí nemožno s úspechom riešiť mnohé 
problémy, ktoré stoja pred nami pri zabezpečovaní nových zdrojov nerastných 
surovín, potrebných pre rozvoj našej socialistickej vlasti. V tomto príspevku chce
me aspoň stručne podať prehlad o rozvoji ložiskovej geológie v ZSSR a o úspe
choch, ktoré v tejto vednej disciplíne dosiahli sovietski bádatelia. 

V predrevolučnom Rusku geológovia . nemohli v dostačujúcej miere skúmať ne
obyčajne veľké surovinové bohatstvá ruského teritória. Nielenr.e na to nebolo 
dosť geologických odbomikov, ale cárska vláda neposkytovala dostatok finančných 
prostriedkov na technické vybavenie pre geologický výskum. Nedostatočný zá
ujem o rozvoj geoiogických vied a geologického výskumu mal za následok stag
náciu · banského priemyslu v známych rudných oblastiach r,a Urale, v južnej 
časti európskeho Ruska a v niektorých obla-stiach západnej Sibíri. Nové územia 
sa neskúmali a ich bohatstvo sa skrývalo „pod bielymi škvrnami", ktoré prevažne 
pokrývali geologickú mapu predrevolučného Ruska. Avšak aj napriek nezáujmu 
cárskej vlády o rozvoj geologických v;ied rus,ká geologickái veda sa honosí sláv
nymi menami N. V. Lomonosova, V. M. Severgína, A. A. Inostranceva, F. N. 
černyševa, A. P. Karpinského, V. A. Obručeva, V. I. Vernadskeho, A. P. Pav
lova, F. J. Levinson - Lessinga, D. A. Archangelského, I. M. Gublcina.; P. 1. 
Stépanova, 1. V. Mušketova, N. 1. Lebedeva, E. S. Fedorova a i., ktorí nezištne 
slúžili svojej vlasti a vede. Ich vynikajúce práce svedčia o samostatnooťi. ruskej 
geologickej vedy. Je zaujímavé, že mnohé ídey vrslovené :ruskými vedcami pre
brala západná veda, veimi často bez uvedenia mien ich pôvodcov. Bolo to najmä 
v petrografii, geológii ropy a v iných odvetvi.ach, ako na to upozornil F„ J. Le
vinson-Lessing vo svojej práci Úspechy petrografie v Rusku, vydanej v roku 
1923. 

Celkom ináč sa začali rozvíjať geologické vedy po víťazstve Ve!kej októbrovej 
socialistickej revolúcie. Mladému socialistickému štátu bolo treba zaistiť predo
všetkým dostatočné množstvo nerastných surovin pre rozvoj ťažkého priemyslu. 
V prvom rade išlo o uhlie, ropu. železnú rudu a rudy farebných kovov. Splnenie 
týchto požiadaviek sa! stalo čestnou a hlavnou úlohou sovietskych geológov. Na 
ich splnenie bolo treba vytvoriť a rozvíjať nové vedné geologické odvetvia, ako je 
geochémia, biochémia, geotektonika, litológia, hydrogeológia, inžinierska geoló
gia, náuka o ložiskách a kvartérna geológia, o ktoré vláda cárskeh~ Ruska ne
mala záujem. 
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Mimoriadny zau1em Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a obrovské ná
klady, ktoré vynaložila vláda mladého sovietskeho štátu na ro.zvoj geologických 
vied, priniesli svoje ovoci~. Vedeckovýskumnými prácami sa úspešne vyriešilo 
nielen veľké množstvo otázok týkajúcich sa geologickej stavby a geologického 
vývoja ohromných území v strednej Ázií, v Kazachstane, na Sibíri a Ďalekom 
východe, ale boli zistené aj zákonitosti rO'..i:miestnenia nerastných surovín v zem
skej kôre, čo podnietilo vyhľadávanie nových ložísk nerastných surovín. Tak 
napr. za 35-roéného trvania predrevolučného Geologického komitétu (bol založený 
v roku 1882) boli vyhotovené geologické mapy v rozličnej mierke, ktoré zahrňo
vali len okolo 10 % celého územia ZSSR. Od revolúcie do roku 1939 bolo zma
povaných už 45,6 % územia. Najväčší úspech sovietski geológovia dosiahli v roku 
1956, keď bola vyhotovená geologická mapa celého územia ZSSR v mierke 
l :5 OOO OOO a 1 :2 500 OOO. 

Za vlády sovietov vzrástli zásoby uhlia a ropy tak, že sa ZSSR dostal na po
predné miesto vo svetových zásobách týchto úžitkových surovin. V predrevoluč
nom období boli hlavné zásoby ·uhlia známe a fažené hlavne v Doneckej a Pod
moskovskej uhionosnej oblasti a ropa sa ťažila najmä v oblastiach Kavkazu. Za 
vlády sovietov sa našli nové uhoľné panvy, ako je napr. ·Karaganda, Pečora 
a uhfonomá oblasť vo východ.nej Sibiri. 

S rozšírením uholnej· základne ZSSR sa rozšírili a prehíbili aj vedecké zna
losti o uhoľných ložiskách. Tak vznikol nový odbor geologických vied - geológia 
uhoľných ložísk. Pri štúdiu zákonitostí ic-h rozšírenia boli dosiahnuté vefké ús
pechy. Rozvinula sa petrografia uhlia, ktorá prehlbila predstavy o stavbe a akosti 
uhoľnej substancie. Atlas mikroštruktúr uhlia ZSSR nemá obdobu vo vedeckej 
svetovej literatúre. 

Mimoriadne velký úspech dosiahli sovietski geológovia v rozšfrení zásob ropy. 
Objavili novú obrovskú roponosnú oblasť, ktorá umožnila ZSSR prekonať ťaž
kosti z nedostatku ropy v období II. svetovej vojny, keď niektoré zo starých 
roponosných oblastí okupovali nemeckí fašisti. 

Dnes sa ropa ťaží nielen v Azerbajdžane a v Gr01JI1enskej oblasti, ale tiež 
v Priuralsku a Daga stane, na Po?olži a v Krasnodarskej oblasti, v U zbekis'tane 
a Turkestane, v Embskej oblasti, v Gruzínsku, na Sachalíne a i. 

Mimoriadne velký národohospodársky význam nadobudli aj ložiská zemného 
plynu na Povolží, na Ukrajine .a i., ktoré .iásobujú plynom aj náš chemický prie
mysel. 

Socfalistická industrializácia a budovanie ťažkého priemyslu kládli mimoriadne 
požiadavky na geologickú službu nielen na zabezpečenie dostatočného množstva 
palív, ale aj rúd rozličných kovov potrebných na výrobu akostných ocelí a iných 

• nera-stných surc;>vfn potrebných pre rozvoj ďalších priemyselných odvetví. Tak 
napr. sa našli nové ložiská železnej rudy (v Kurskej, Kustanajskej' a Nižne-An
garskej oblasti), medenej rudy (napr. ložisko Konrad v Kazachstane, Bfava, 
Sibaj a iné na Južnom Urale) nikeinatých rúd (Monže-Tundra, Norils~) , 
ušfachtilých kovov (Kolyma, Zabajkalsko, Kazachstan), bauxitu (Ural, Kazach
stan), obrovské ložisko apatitu ( Chibiny), draselných solí ( Solikamsk), diato
mitov (Jakutsko) a iných. 

Vo 1:ývoji vedy o ložiskách nerastných surovín v ZSSR od víťazstva Velkej 
októbrovej socialistickej revolúcie až podnes, možno uymed-zi( ftyri vývojové 
etapy. 

Prvá etapa zahrňuje obdobie rokov 1917-1928. V prvých rokoch exis
tencie sovietskej vlády, v období občianskej vojny a cudzej vojenskej interven
cie, keď ruský Iud všetko úsilie vynaložil na záchranu výdobytkov Októbra; 
teoretické práce v oblasti výskumu v~niku a rozmiestnenia ložisk nerastných su-
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rovtn v zemskej kôre robili nesystematicky významní geológovia, ktori ostali 
verni svojej vlasti a svoje vedomosti a boha.té skúsenosti sa rozhodli odovzdať 
v prospech budovania nového, spravodlivejšieho spoločenského poriadku. Boli to 
napr.: A. P. Karpinslcij, V. A. Obručev, 1. M~ Gubkin, P. I . Stepanov, A. E. 
Fersman, A. N Zavaric~ij, A. D. Archangelskij, S.S. Smirnov, V. 1. Vernadskií 
a i. 

Pre rozvoj geologických vied v tomto období mal mimoriadny význam doku
ment V. I. Lenina z roku 1918 Náčrt plánu vedecko-technických prác. 

Na základe tohto dokumentu vznikli vedecké inštitúcie a sovietski geológovia 
ihneď začali vykonávať geologicko-výskumné práce, a to nielen na existujúcich 
ložiskách, a le išlo im predovšetkým o nájdenie! nových zdrojov nerastných suro
vín pre vznikajúci hutnícky priemysel. Tak napr. pod vedenim P. P. Lazareva, 
A. D . Archangelského a I. M. Gubkina začali sa geologicko-výskumné práce 
Kurskej magnetickej anomálie, geologická expedícia Akadémie vie<l pod vedenim 
A. E. Fersmana začala robiť geolcgické výskumy na Kolskom polostrove, pri 
ktorých bolo v roku 1921 objavené v Chibinách svetoznáme l~isko apatitu. Pod 
vedením A. N. Zavarického sa začali geologicko-výskurnné práce na uralských 
rudných ložiskách ( platiny, železa a medi). Výsledky zhrnul vo svojej vynikajú
cej práci Magnetová hora a jej ložiská železných rúd, ktorá slúžila ako základ 
na projektovanie mohutného Magnitorského hutného kombinátu. P. 1. Preobra
ženskij objavil v oblasti Soiikamska obrovské ložisko draselných soli; 1. M. Gub
kin vyriesil celý rad základných otázok roponosných oblastí v Azerbajdžane
a v oblasti Severného Kavkazu. Na základe jeho vedeckých prognóz. boli obja
vené veľké ložiská ropy na Urale a Povolži. 

D r u h á e t a p a vývoja vedy o ložiskách nerastných surovín v ZSSR za
hŕňa obdobie rokov 1929- 1940. V tejto etape geologicko-výskumné práce sa 
začali robiť plánovite v rámci 5-ročných národohospodárskych plánov. Velké 
úspechy dosiahli sovietski geológovia pri štúdiu magm.atkkých, pegmatitových, 
skamových a hydrotermálnych ložísk. Tak napr. na základe výsledkov vedeckých 
štúdii A. G. Betechtina, P. M. Tatarinova a i. sa začala venovať väčšia porornosí 
štúdiu chromito,·ých ložisk, čo vied.Io k objaveniu nových ložisk Cr-rúd na Urale. 
·Dosiahnuté výsledky dlhoročného štúdia pegmatitov A. E. Fersman zverejnil 
v r. 1931 v monografii Pegmatity. Na základe výsledkov štúdia kontaktne - me
ta~omatických ložisk P. P. Pilipenka boli vyvrátené názory o ich genéze. Zistilo 
sa, že pri vzniku ich mnohých rudných minerálov hrá dôležitú úlohu hydxot~r
málne štádium. Velké úspechy v tejto etape dosiahli sovietski geológoviai aji pri 
štúdiu postmagmatických ložisk Cu - rúd; svedčia o tom výsledky úspešného 
výskumu A. A. Amiraslanova, A. N. Zavarického, E. E. Zacharova, M . N. Ru
sakova, K. 1. Satpajeva, N. 1. Nakovnikova a i. 

Polymetalické ložiská v Altaji podrobne študovali .V. K. Kotuiskij, 1. F. Gri
gorjev, V. P. Nechorošov a i., v Strednej Ázii F. I. VoHson, A, V. Korolev, 
V. M. Krejter, V. 1. Smirnov a i. Pri výskume minerálneho zloženia Sn - rúd 
S. S. Smirnov zistil nový typ sulfid-kasiteritového zrudnenia, čo umožnilo obja
viť novú rudnú oblasť Sn - rúd v severovýchodných oblastiach ZSSR. V roku. 
1936 vyšlo známe Smirnovovo dielo Oxidačná zóna sulfidických ložisk. V tejto 
etape vyšla aj monografia V. A. Obručeva Geológia Sibíri, bez ktorej sa neza
obide geológ skúmajúci oblasti Sibíri. 

Sovietski geológovia sa však neobmedz.ovalí len na štúdium endogénnych lo
žísk. Vefkú powmosť venovali aj výskumu ložísk exogénnych. študovali ich 
stratigrafiu, tektoniku, minerálny obsah, aby objasnili podmienky ich vzniku, 
skúmali historicko-geologické epochy ich vzniku, hlavne Fe - rúd, bauxitov, 
ryžovisk platiny, diamantov a i. 
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Z množstva prác početných geológov treba spomenúť práce 1. 1. Ginzburga 
a B. P. Kretova o procesoch zvetrávania; Ve!ký význam majú práce A. D. Ar· 
changeľského o probléme vzniku bauxitov; o Mn - rudách pojednávajú diela 
A. G. Betechtina, o ryžoviskách práce J. A. Bili~ina, A. P. Smolina, A. A. Iva
nova a i. 

ZatiaI čo v predrevolučnom Rusku všetky znalosti o bauxitoch sa obmedzovali 
len na malé tichvinské ložisko, sovietski geológovia objavili a preštudovali nové 
ložiská bauxitov v rozličných častiach ZSSR. Tak sa získal nový študijný ma
teriál, na základe ktorého vznikli nové vedecké poznatky o genéze bauxitov, ktoré 
pokladali za produkt suchozemského zvetrávania. 

Sovietski geológovia (A. D . Archangefskij a i.) našli nový, veľmi rozšírený 
diuh bauxitových hornín morského pôvodu a zistili veľmi dôležitú zákonitosť , 
pod fa ktorej sa tvorba bauxitov v geologických dobách postupne „sťahovala" 
z mora na suchú zem ( vznik morských b~uxitov v paleozoiku a jazerných a su
chozemských bauxitov v mezozoiku). 

Za sovietskej vlády boli podrobne preskúmané a otvorené mohutné ložiská 
fosfátov. Výskum sa sústredil na fyzikálno-chemické a geografické podmienky ich 
vzniku. Fosfáty sa kedysi pokladali za produkt činnosti organizmov. Sovietski 
bádatelia však zistili a pokusmi dokázali závislosť ich vzniku od fyzikálno-che
mických a geografických podmienok morského prostredia. To umožnilo dať pres
né smernice na ďalšie vyhiadiivanie fosfátových surovín a určiť ich prognózne 
oblasti na území ZSSR. 

Tretia etapa rozvoja vedy o ložiskách spadá do obdobia II. svetovej 
vojny. V nej sa robili geologicko-výskumné práce vo východných oblastiach 
ZSSR a boli zamerané prevažne na zaistenie strategických surovín. Avšak veľký 
rozmach geologicko-výskumných prác nielenže prispel k objaveniu nových ložísk 
strategických surovín na tomto území, ale ich výsledky mali mimoriadny význam 
aj pri riešení teoretických otázok vzniku a roz:miestnenia ložísk nerastných su
rovín v zemskej kôre. Tak napr. v tomto období A. N. Zavarickij rozpracoval 
novú teóriu v1.niku kýzových ložísk na južnom Urale, podľa ktorej sú tieto lo
žiská geneticky späté s predvarískou vulkanickou činnosťou. Varískym vrásnerúm 
boli rudné telesá, ako aj okolné horniny postihnuté intenzívnou metamorfózou. 
Táto nová teória slúžila ako teoretické východisko pre geologicko-výs.kumné prá
ce na Urale. 
Veľký počet prác venovali sovietski geológovia fyzikálno-chemickej teórii 

postmagmatického procesu. Tento problém riešili najmä pri štúdiu pegmatitov. 
Postmagmatický proces pôvodne študovali podľa fyzikálne-chemického diagramu 
Vogta-Niggliho, ktorý pripúšťa pri kryštalizácii magmy nepretržité nasycovanie 
vodou a inými tekavými látkami s prechodom do nadkritického fluida a potom 
do hydrotermálneho roztoku. Sovietski geológovia (V. A. Nikolajev a i.) na zá
klade geólogických pozorovaní došli k názoru, že medzi magmatickým a post
magmatickým procesom nastalo prerušenie. Na základe experimentálnych dát 
o obmedzenej rozpustnosti telcavých látok v silikátových taveninách boli vypra
cované no:v:~ fyzikálno-chemické diagramy postmagmatických procesov s preru
šovaným prechodom od magmy k postmagmatickým roztokom; došlo sa k uzá
\'eru, že oddelenie plynnej fázy z magmy môže nastať v každom štádiu jej 
ochladzovania v rozličných geologických podmienkach. 

S t v r t á e t a p a vývoja vedy o ložiskách v ZSSR zahrúuje povojnové ob
dobie. Vyznačuje sa nielen zvýšeným tempom rozvoja geologicko-výskumných 
prác zameraných na zaistenie surovinovej základne pre obdobie prechodu od so
cializmu ku komunizmu, ale aj rozpracovaním a prehlbením názorov popredných 
sovietskych vedcov o zákonitostiach vzniku a rozmiestnenia ložísk nerastných 
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·surovín v zemskej kôre. Išlo v prvom rade o názory S. S. Smirnova, J. A. Bili
bina a D. A. Koržinského o rudných ložiskách, I. M. Gubkina o ropných ložis
kách, a P. I. Stepanova o uhoľných ložiskách. Na rozpracovaní a prehlbovaní 
týchto názorov sa zúčastnili početné kolektívy sovietskych gcoiógov, ktorí ,·y
rástli už za vlády sovietov. Tak napr. pri magmatických ložiskách titanomagne
titových rúd sovietski geológovia zistili, že rudná substancia ostáva tekutou až 
do neskorého štádia kryštalizácie základnej magmy a že sa rudné minerály vy
lučujú až po vykryštalizovaní horninotvorných silikátov. Na základe tohto po
matku bol stanovený nový druh magmatických ložísk - ložiská fuzíune. 

Pri podrobnom štúdiu uralských ložísk železa, medi a volfrámu skarnového 
typu sovietski geológovia na rozdiel od starých predstáv o činnej rudotvornej 
úlohe tej-istej intrúzie, na ktorej kontakte sú vyvinuté rudné teles1 patriace ku 
kontaktu intruzívnych telies dokázali, že skarny a rudy vznikajú vzájomným pô
sobením veimi prehriatych hornín a horúcich postmagmat:ckých roztokov, vystu
pujúcich z hlbškh častí chladnúceho intruzivneho telesa. Pri podrobnom štúdiu 
skarnových ložísk sa zistilo, že postrnagmatické roztoky s obsahom rudných mi
nerálov vnikajú do súvrství rozličnými cestami. napr. po tektonických puklinách, 
brekcimitých, zónach, po medzivrstvových plochách a pod. Týmto spôsobom môžu 
vznikať sJ<amové rudné ložiská v značných vzdialenostiach od materského intru
zívneho telesa a nemoí.no ich nazvať kontaktnými. 

Pri štúdiu genézy rudných lozísk zistili sovietski geológovia vefké množstvo 
faktorov, ktoré vplývajú na ich vznik a rozmiestnenie v zemskej kôre. Preto/ za-

·vrhli scholastický názor na metalogenézu W. H. Emmonsa a W. Lingrena a i. 
Namiesto predstavy jednotnej rudonosnej žulovej magmy vyslovili sovietski geo
lógovia názor, že existuje veľké množstvo rôznych ~truktúrnych typov rudonos
ných intrúzií, medzi ktorými majú samostatne malé intrúzie mimoriadny význam. 
Namiesto predstavy jednotného rudonosného roztoku pochádzajúceho z intrúzie, 
ktorý sa postupne zbavuje minerálneho obsahu pri pohybe v priestore a tak vy
voláva priestorové zonálne usporiadenie ložísk rozličných kovov, sovietski báda
telia ( S. S. Smimov a i.) vyjadrili hypotézu o pulzujúcej povahe vylučovania 
rudných roztokov z magmatického zdroja, pričom sa zákonite mení zloženie vy
lučujúcich sa z neho rudných roztokov. Táto zmena prebieha v čase a len ·v men
šej miere v priestore. 

Úspešné výsledky dosiahli sovietski geológovia (D. S. Koržinskij a i.) v štú
diu meta.somatických procesov, ktoré majú mimoriadny význam pri vzniku väč
šiny ložísk nerastných surovín. Dlho existoval chybný názor, že teóriu chemickej 
rovnováhy a hlavne mineralogické pravidlo fáz nemožno použil pri otvorených 
systémoch. Avšak sovietiski bádatelia pri podrobnom štúdiu metasomatického 
vzniku rozličných rudných ložísk, ktoré tvoria otvorené systémy, zistili mnoho 
významných fyzikálno-chemických. zákonitostí, ktoré dokazujú dosiahnutie che
mickej rovnováhy pri metasomatických procesoch. Zároveľí teoreticky dokázali, 
že si Gibbsovo pravidlo fáz všíma hlavne otvorené, nie uzavreté systémy, a preto 
ho možno použiť aj pri štúdiu metasomatózy. 

Sovietski bádatelia dosiahli velké úspechy aj v štúdiu textľir a štn..i1-,ir rúd. 
Podla textúrnych osobitností rúd stanovili vek minerálnych agregátov odlišujú
cich sa zložením alebo štruktúrou a podla štruktúrnych vlastností týchto agregá
tov zistili postupnosť vylučovania tvoriacich sa minerálov. Štúdium textúr 
a štrntúr rúd ukázalo c.estu k riešeniu veľmi významného problému v ložiskovej 
geológii - paragenézy rudných minerálov. Tieto štúdiá predovšetkým umožnili 
bližšie objasniť pojem paragenézy minerálov v rudnej výplni a poukázali na jej 
význam pri vysvet!ovaiú prírodných chemických procesov. 

Velký význam pre pochopenie postupov, ktorými vznikli rudy, ako aj pre po-
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chopenie tvaru a rozs1renia rudných telies v zemskej kôre má objasnenie tekto
nických štruktúr ložísk a rudných oblastí. Podrobné štúdium tektoniky výskytu 
magmatického zrudnenia ukázalo, že hlavným činitelom určujúcim jeho polohu 
v rudných poliach, rudonosných zónach a pásmach sú vefké zlomy. Sovietski 
geológovia zistili, že hhwný význam pre ohraničené zrudnenie majú pohyby po 
zlomoch počas mineralizačného obdobia vyvolávajúce rozširovanie trhlín v kto
rých dochádza ku koncentrácii rudných minerálov. Sovietski geológovia po prvý
krát vyzdvihli vefký význam diapírových štruktúr aj pri tvorbe ložisk farebných 
kovov. · 

Úspechy, ktoré dosiahli sovieiski geológovia pr.i štúdiu ložísk nerastných su
rovín, majú široký ohlas v prácach súčasných zahraničných bádateľov, a to 
nielen v štátoch socialistického tábora. Geológovia kapitalistických krajin si už 
dnes uvedomujú, že bez poznania výsledkov sovietskej geológie nemožno rozrie
šiť problémy vzniku ložísk nerastných surovín a ich rozmiestnenie v zemskej 
kôre. 

Výsledky sovietskej geológie významne prispeli k rýchlemu rozvoju národného 
hospodárstva ZSSR a sú zárukou budúcich úspechov v objavovaní a využívaní 
veľkého nerastného bohatstva jubilujúcej krajiny. 

Vojtech Zorkovský 
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MINERALIA SLOVACA, ROC. IV (19721 C. 16 

Vplyv tektoniky na vznik antimonitového ložiska Dúbrava 
v Nízkych Tatrách-

( 2 obr. v texte) 

DUŠAN KUBINY - JAN PASTOR• 

Les infuences tecloniques sur Ja géoese du gise.meot ď11ntimoine a Dúbrava daos 
la Basse Tatra. 

L~ gisement de minerai Sb présentc une formation ŕilonienne 4 km de !ongueur el 
I km de largeur située entre la valléee Lubelská et celle de Kritianka. 

Quanl ä la gén~se des filons, ils sont liéa ä la différeuciation du magmatisme gra• 
nitoidc néovarisque. On peut v observer les colonncs tilonienncs de minerai, suI· 
lout dans les couches susjacentes des dérangements tectoniques modérés orientés E-W 
avcc une inclinaison vers Ie Sud lesquels ramenaient les solutions métalliques aux 
filons . C'est un filan principal NNW- SSE qui prédomine el qui a plusicurs filons 
diagonaux embraochés a ľinclinasi6on · différente orientée E or SE. La cassure princi
pale-le filon général et les dérangements tectoniques iransversaux E-· W étaient plu
sieurs fois activés au cours du développement géologique. 

Geologická stavba okolia ložiska Dúbrava, petrografické zlož~nie hornin a mi
neralogické zloženie výplne rudných žíl sú pomerne dobre známe, a preto nehu
dú sa tu Lližsie rozvádzať . Najvážnejšie zmeny nastali v názoroch na tektonický 
vývoj ložiska. 

Podla doterajškh názorov ložisko tvori séria viacmenej paralelných žil S - J 
s µklonom na V. Známe sú· tu dva druhy žíl a to žily s miernym úklonom deľ 45° 
a žily strmé s úklonom nad 45°. Dlž.ka žíl, ako i hlbkový dosah, neboli vyjasne
r.é. Predpokladalo sa, že žily patria do systému tektonických línii S-J smeru, 
ktorl mohli tventuálne byť kopírované i údoliami potokov. Za porudné sa pova
žovali poruchy smeru V-Z, ktoré žilníkové rudné stlpy pretinajú zhruba .v pro
striedku . Charakter pohybu pozdíž týchto plytko uklouených ;,lomov nehol do
teraz bližšie vyjasnený a niektori autori sú toho názoru, že :sú to poklesy, iní 
tvrdia, že prešmyky. Vyjasnenie charakteru pohybu má z hľadiska doterajších 
názorov značný význam, najmä . pre hľadanie pokračovania žíl v jednotlivých 
úsekoch ká.íska. 

• RNDr. Ddan Kubíny, Geologický prieskum, n . p., Geologkké stredisko, Banská Bystrica -
Kyncefova. 
RNDr. Ján Pastor, Rudné bane, n. p., Ľanskií Bystrica. 
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Od kompletnejškh zhrnutí názorov na geologickú st3vbu ložiska viacerym1 
geológmi boli urobené ďalšie prieskumné práce, z ktorých vyplynuli aj ďalšie 
poznatky re!:p. vynorili sa nové problémy, ktoré sa nedajú už vysvetliť z hfadis
ka doterajších názorov. Sú to predovšetkým tieto skutočnosti: 
- Väčšina žíl nemá charakter výraznejškh tektonickýdi porúch, po ktorých by 

mohli nastať väčšie tektonické pohyby. Svedčí o tom ich velmi nepravidelný 
priebeh. Mali skôr charakter trhlín, ktoré sa pri menších pohyboch otvorili 
a vystupujúc-e hydrotermy našli v nich priestor pre vyzrážanie. 
Každé ložiskové pole (Dechtárka, Predpekelná, Matošovec) je preťaté prieč
nou tektonickou poruchou približne smeru V -- Z. 
Smerom od priečnej tektoniky, rudné žily mineralizačne vyznievajú. 
Predpoklad, aby všetky lepšie presledované ložiskové polia boli priečnou po
ruchou preťaté vroy v strede produktívnej zóny žíl, je veJmi ťažko vysvetliť. 
Jednotlivé rudné stlpy na žilách sú viazané na tesné okolie priečnych porúch, 
pričom javia výraznú tend.enciu rovnobežnosti s ňou (J. M i ch a l e n k o 
1969). . . 
Predpokladalo sa. že zrudnenie Sb do hibky konči, ovšem novšimi prácami 
boli rovnobežne s priebehom priečnych porúch, v ich blizkosti na hlbškh 
obzoroch. nafárané ďalšie rudné stlpy, pričom zrudnenie pokračuje preuká
zateľne do hlbky s tendenciou vykliňovať do hlbky (žila Viktória, žila Elena). 
Z minulosti je známe, že mnohé žily v blízkosti priečnych porúch boli silne 
nadurené. 

Tektonický vývoj dúbravského rudného pofa 

Dúbravské rudné pole pozostáva z ložiskových úsekov, ktoré sa zoraďujú 
v smere S - J v poradi Lubelskii, Dechtárka, Pred pekelná, Maeošovec, Ostredok 
a Chabmec. Vzájomné spojenie jednotlivých ložiskových úsekov nebolo zatiaľ 
potvrdené. Hoci ich genetická súvislosť je nesporná, karoý úsek ložiska mal tro
chu odlišný tektonický vývoj. Kedže ložiskové úseky Matošovec, Ostredok a Cba
banec nie sí.. dostat~ne preskúmané, nebudeme sa nimi bližšie zaoberať, avšak 
je možné u nich predpokladať obdobný tektonický vývoj ako u Dechtárky a Pred
pekelnej. 

Obr. č . 1. Plán hlavných tektonkkýcb a 1ilných štruktúr Sb - loii,ka Dúbrava v Ní:r.lych 
Tatrách. CZ.ostavil O. Kublny) . 
1 - Rozhranie mezozoika a kryštalinik.a., 2 - generálna iilnA štruktúra (a) :r.lalená a (Ď) 
predpokladaná, 3 - wné itruktúry vedlajšie, 4 - poklesy, 5 - prcšmyky. 

Fíg. 1. Pian of maln tectonlc 1111d veln strucl11.re1 of tbe Sb deporit Dúbr.11Va in tbc Low Tatra. 
(Compiled by D. Kubiny). 
l - Boundary ol the Meso:r.oic and crystalline, 2 - General vein struclure; a - Found, b -
SuPJ)O'Cd, 3 - Subordinete vein structurea, 4 ~ Norma! [ault1, 5 - Reserse f11-ul:s . . , 
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Obt. ;č. 2. Geologické rezy Sb - ložiskom Dúbrava (Zostavil D. Ku-
blnyi.a :·. . . 
I - · 'granitoidný masiv, 2 - obalové meio1.oikum -- sp. trias, 3 -
fluvióglaclálne a fluviálne akumulácie, 4 - hlavni žilná štruktúr• zis
tená a 'predpokladaná, S - žilné štruktúry dúbravského telesa, 6 -
zlomy •. 
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Fig. 2. Geological sections ol the Sb deposit Dúbrava (Compiled by D. 
Kub!ny) . 
I - Granitoid massif, 2 - Envelope Mesoinic-Low~r Triassic, 3 -
Fluviogiacial and fluvial accumulations, 4 -- Principal vein structure 
found and supp03ed, 5 - Vein structures of thc Dúbrava body, 6 -
Faul!!. -



Každý žilnikový rudný stlp má dve základné tektonické črty; tektonické poru
chy smeru V - Z so sklonom 20--30° k J a jednu výraznú tektonickú minera
lizovanú poruchu, smeru S - J so sklonom 50- 70° k V. Nakoľko túto tekto
nickú líniu - žilu možno pozorovať vo všetkých tektonických blokoch ·- úse
koch ložiska, · nazývame ju „generálna žilná štruktúra" Uvedené dva hlavné 
štruktúrne systémy porúch a žil sú sprevádLané sy:stémom sperených trh:ín gene
rálneho smeru S •- J s úklonom k V. Z východného sklonu spercných trhlín 
a rudných i:íl je možné usudzovať, že pri pohyboch pozd!ž tektonických porúch 
V·- Z, došlo este k relatívnemu poklesu východného krídla. Sklon spcrených 
trhlín O.íl) je pomerne stály, avšak smer je značne kolísavý, takže dochádza 
k častému krížovaniu žíl hlavne po smere. Smerom od hlavnej tektonickej línie 
žily, sperené trhliny - žily vyznievajú. 

Pohyby pozdlž hlavných tektonických línií, a ich sprievodnej tektoniky, pre
biehali v niekoľkých štádiách, pričom najlepšie sú rozlifäeľné intermineralizačné 
a postmineralizačné pohyby. 

Priebeh rudný<.·h stlpov je značne komplikovaný. Celkove mo-foo pozorovať, 
že vo vertikálnom smere je priebeh rudných stlpov pravidelnejší. Pri križovaní 
žíl dochádza často ku koncentrácii zrudnenia len na ich priesečniciach, a!ebo 
.irudnenie za priesečnicou prechádza z jednej žily do druhej. 

Ložiskový úsek Lubefská a Dechtárka. 

· Hlavná lubeJská žila, ako najsevernejší segment generálnej žily celého ložiska, 
bola prerazená prekopom vyusťujúcim do Kfačianskej doliny. Je to veJmi vý
razná žilná štruktúra so spoločnými znakmi tektonicky velmi aktívnej štruk
t\íry, ako ju poznáme v celom priebehu ložiska. V minulo1,t1 bola na tejto žile 
intenzívna banicka činnosť, o čom svedčia archívne materiály a overilo sa· to aj 
teraz pri prieskumných prácach. 

Zily lubeľského rudného pola sa nachádzajú v podloží tektonickej línie V - Z 
smeru, ktorá má prešmykový charakter, ako to predpokladal J. Michal e n k o 
n 969). Pre prešmykový charakter poruchy dostali sa rudné žily Lubeľskej do 
nižšej pozície ,oči dechtárskym žilám asi o vertikálne rozpätie 30--50 m. Tým sa 
dostala do nižšej pozicie i produktiYna zóna lube!ských žíl. ľátd skutočnosť dá
va určité perspektívy overenia rudných zásob na nižších obzoroch ako je spodná 
Ignác šrôh'ía. Predpokladáme, že bilančný vývoj zrudnenia bude vyvinutý aspoň 
do hlbky na úrovni 800 m n. m. . 

Okrem generálnej lubefskej tily v bilančnom vývoji je aj ďalšia sperená žilná 
štrukfúra a to v podlož! hlavnej žily. Ostatné žilné štruktúry môžu byť len spo
radicky vyvinuté v bilančnom vývoji. Túto skutočnosť vysvetľujeme tým, že ge
nerálna žiln.S. · štruktúra bola na viacerých úsekoch zrudnená v menšej · zá:irislosti 
na funkcii priečnych tektonických štruktúr, v ktorých nadloží sa vytvorilí bohat
šie žilníkové rudnP. stlpy aj na vedľajších tektonických strmých a miernych štruk-
túrach. . 

Ložiskový úsek Dechtárka je vyvinutý v nadloží spomínanej priečn~( tektonic
kej poruchy prešmykového charaktľru, ktorá má smer 95-110° a úklon (21-
is0) výnimočne okolo 300 k J, Mocnosť tektonickej :i;óny kolíše_ a ra.d9ve dos4huje 
hieléofko metrov. Možno pozorovať tendenciu narastania mocnosti t~ktoriidceh9 
P,q~_šenia smerom do hlbky. To znamená, že smerom hort;_ nastával útlm pohy~ 
I:iov.'. V dôsledku· prešmyku severný ·blok poklesoJ ··~ca o 50 m . . Tým ŕfastal rela
tiv~y hori~i:mtálily pooun ·severného lu~Islcého ~loku ) isi o · 130 m ~ západu. 
(Uvedené údaje šú overené banskyiítľdiélami)_ · · · · · - · · 
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Ložiskové pole Dechtárka sa vyznacu1e tým, že vývoj sperených puklín sa 
maximálne prejavil hlavne v nadloží hlavnej - generálnej žily, kým podložie 
bolo poru~ené podstatne menej, takže sú tu známe len žily malého dlžkového 
rozsahu. Dfžka žíl je velmi rozdielna. Najdíhšou žilou je Bielopotocká podložná 
žila ( predstavujúca segment generálnej žilnej štruktúry), ktorá je známa v dlžke 
cca 500 m Táto tektonická porucha :r.rejme existovala už predi pohybmi na tek
tonických poruchách v smere V-Z. Dlžka ostatných žíl nepresahuje 200 m. 
Väčšina doteraz známych dechtárskych žil, predstavuje spcrené pukliny, .ktoré 
končili na hlavnej tektonickej línii smeru V-Z. Rudné stfpy javia velmi výraznú 
lendenciu rovnobežnosti s hlavnou tektonickou poruchou V-Z smeru. Rovn<r 
bežne s f1ou pribúdajú smerom do hlbky aj viaceré slepé rudné stlpy. Príkladom 
toho sú najnovšie výsledky na žile Viktória (Bielopotocká hlarná). Bohatšia mi
neralizácia v nadloží priečnej tektonickej lín_ii je aj tu markatná. 

Ložiskový úsek Predpekelná. 

Rudný žilník dechtárskeho bloku ( viď štruktúrnu mapu) končí na styku 
s vefkou prešmykovou líniou V - -Z smeru. Po tejto tektonickej linii sa dechtársky 
tektonický blok dostal horiwntálnym posunom o 600 m na západ voči bloku 
Predpekelnej. V nadloží tejto velkej priečnej tektonickej poruchy pokračuje ge
nerálna zilná struktúra, pomenovaná ako Hlavná žila, ďalej na juh a je segmen
tovaná ďalšou tektonickou porudnou poruchou - poklesom. 

Tektonický vývoj tohto bloku je trochu odlišný ako u bloku Dechtárky. Je tu 
možné dobre identifikovať tektonickú štruktúru smeru S - J. Je to Hlavná žila, 
ktorá ako jediná zo žíl na Predpekelnej má pokračova~ie i v: podložnom bloku 
priečnej tektonickej poruchy poklesového charakteru. Ostatné žily, známe v nad
ložnom bloku, nemajú pokračovanie v podložnom bloku, a ak áno, tak len v ne~ 
výraznom vývoji. 

Smer priečnej poruchy je 130-135° so sklonom 20- 35° k J. Maximálny 
vývoj sperených puklín je opäť v nadložnom bloku (Jmef, Klára, Západná) 
predstavujú len prepojovacie štruktúry medzi tektonickými líniami vyššieho ra
du a to priečnou tektonickou poruchou a žilou Hlavná. V ložiskovom úseku 
Predpekclná, sú okrem hlavnej a priečnej tektonickej poruchy, vyvinuté viaceré 
sprievodné tektonické poruchy. 

Podľa sklonu sperených trhlín - žil možno opäť usudzovať, že okrem pohybu 
pozdlž porm·hy smeru V - Z nastal aj relatívny pokles východného krídla nad
ložného bloku. 

Zaujímavé postavenie medzi žilami Predpekelnej má žila Elena, ktorá: podob
ne, ako na Dechtárke žila Bielopotocká podložná, je mohutnou žilou, na ktorej 
zrudnenie vystupuje v izolovaných rudných stlpoch aj ďalej od priečnej tektonic
kej línii. 

Ložiskový úsek Matošovec a Ostredok. 

Na ložiskovom úseku Matošovec sú rudné žily vyvinuté obdobne ·ako na Dech
tárke a Pred pekelnej V' nadloží priečnej tektonickej línii smeru V..:... Z, po ktorej 
nastal pokles južného tektonického bloku. 

Aj v týchto ložiskových úsekoch je výrazná generálna žilná štruktúra označo
vaná na úseku Matošovec ako žila M-3 a na úseku Ostredok ako žila 0-3. 
Podla doterajších výsledkov sa však zdá, že intenzita i:rudnenia pomaly vyznie-
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va a to obdobne ako na severnom okraji lubelského lož.iskového pola. · Podobne 
je tomu aj pri vediajších rudných žilách týchto ložiskových polí. 

Záver 

Ložisko antim.onitu Dúbrava v Nfzkych Tatrách mi:Í výrazný žilníkový cha
rakter. Vyvinuté je v dlžke 4 km, pričo~ v celom rozsahu vy:itupuje generálna 
žilná štruktúra, ktorej jednotlivé segmenty v rôznych tektonických blokoch boli 
rôzne pomenované. 

2ilné štruktúry mali svoju tektonickú predpripravu v kontrakčných trhlinách 
troch hlavných systémov (SSZ-JJV, alebo S-J, SV-JZ) vyvinutých v žulovom 
masivc, a to v strmých a v miernych, ktoré majú smery blizke smeru S - J. Pre
važná väčšina žilných štruktúr má úklon k východu, avšak známe sú aj štruk
túry strmo uklonené k západu. Kontrakčné pukliny, pred výstupom hydrotermál
nych roztokov v · neskorovariskej orogenetickej fáze, boli tektonicky zvýraznené. 
Najintenzivnejšie predrudné pohyby, ktoré otvorili cestu hydrotermám, boli pozcllž 
tektonických smerov V-Z a strmých struktúr v smere S-J. Rudné roztoky pri 
svojom prenikaní do tektonicky pripraveného granitoidného masfvu používali 
uvedeué poruchové systémy súčasne. Výrazná tektonická trhlina smeru S-J, 
na ktorej sa vytvorila generálna Sb - rudná ž.ila, má ske vdké smerové a hlb
kové dosahy, nevystupuje však ako výrazný zlom. 

Domnievame sa, že určitú úlohu pri jej vzniku mali aj zvýšky pohlteného 
plášťa masívu, t. j. kryštalických bridlic, ktoré sme pozorov2li v banských dielach 
na viacerýcl:. miestach. 

Tektonické poruchy smeru V-Z so sklonom od 20°--45? k juhu korešpondo
vali s prenikajúcimi rudnými roztokmi, ale neviazali na seba ich vy2:ráženie, 
ako je to· na Sb ložisku Ma,gurka. Je však isté, že žilnikové rudné st1py vy.tvorili 
sa v paralelnom priebehu s priebehom týchto tektonických porúch avšak na 
trhlinách S--J alebo trhlinách diagonálneho smeru. 

Tektonické poruchy smeru V - Z, v mladších tektonických vrchnokriedových 
fázach, deštrukčne rozblokovali ložisko vznikom poklesov a prešrnykov, po kto
rých nastali vertikálne i horizontálne posuny. 

Doručené: 26. IV. 1972 
Doporučil : Pavel Grecula 
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lnfluence of Tectonics on the Origin of the Dúbrava Antimonite 
· · Deposit in the Low Tatra 

DUSAN KUBlNY - JAN PASTOR 

The deposi.t of Sb ores Dúbrava on the northern side of the Low Tatr,a still pro
v.ides always much new goological infunn:ati.on. 

'In our oontrtbution we present a new conception of regu)arities of the occurrence of 
«e vems in dependence on the tectonic structures in the grani-tJoid massif. 

The fundamental condition in distriibution of ore veins and/'Oľ in precipitation of ore 
.accumulations from hydrothermal solutions was the tectonic plan prior to their 
penetratilan (fig. 1). 
. All granitoid massfis were piercoo by regular systems of joints and fissures after 
their solidillcation. The -Low Tatric bathyli.te of younger serorogenic V-ariscan intru
_sions represents a discordant intrusion wi·th all differential and prototectJonic regula
rities of granitoid massifs. 

The Dúbrava depo.sít is found in the oone of metasomatic effectes of granitoid 
magma on older oomplexes of crystallin.e schist6 and older gr.ani<toíds (fig. 2). 

Ordered relicts of remee oo crystalline schits to a certa.iln degree infiluenced tectanic 
disposition of pre-metalliic struatur,al plan. This plan represented structures of N-S, 
E-W direction and viarious diagon,a.l directions used by OI'e solutions later. 

'At the depooit the general or principail vein struoture may be distinguished, which 
can be followed 4 km long in strike. This structure is acoompanied by a swarm of 
Unked veins in narrower as well as broader sense of word within the whole stJock_ 
w.ork system. 

Beside the essential. teotonic stcike NNW- SSE al.so tectonic structures of E-W di
rection dipping S played an impca-tant role in penetI1ation of ore-bearing solutions. 
They represented the second fundamental dispositian for accumu.Lation of ore- bearing 
solut1'ons, which mootl.y precipitatoo in their overlier. Interestirng is that the teotonic 
structures of E-W directi-on playoo a double role at the deposit. A pos~bive role in 
the forrnation and accumulamion of ore vei.ns (not only of the DúbraV'a veins but 
possibly of all in the Low Tattia). They playoo a ,negative role in .post-mineralization 
tectonics, mainly in the time of Cretacoous processes of folding, when they were reac
ti:viating so that the whole d~t was s-plit into five tectoníc blocks. The indivídua! 
tectonic blocks were dislocated apart by a horizontal amplitude of 20-600 m by the 
tectonics of normal or reserve fiaults. The movements in vertical direc.titon are of su
bordinate importance. 

Translated by: J. Pevný 
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\'IINERALIA SLOVACA, ROi':. lV [1972) C. 18 

Klasifikačné zatriede~e a popis minerálnej prímesi 
v slojoch handlovsko-nováckej oblasti . 

( 1 obr., 3 tab. a 6 fot. u texte) 

FRANTIŠEK ČECH - FRANTIŠEK PET.RiK• 

Classification et descrlption de ľadmhtian min&ale des couches carboniferes du 
bassin de Handlová - Nováky. 

Les auteurs présentent les classifications les plus connucs de ťadmixtion minérale 
du charbon en général. Puis, ils discutent la classification de ľadmb:tion minérale 
des cour.hes carboniferes du bassin de Handlová - Nováky et ils donnent la. des• 
cription et identification des minéraux de ľadmixtion. lis ont utilil>é les méthodes opti
ques des coupes minces et des snrfaces polies de charbon et celles J.e charbon débour· 
bé. Certains minéraux étaient déterminés par la méthode DTA, radiographique ou par 
ľanalyse chimique. 

Mineralogický charakter uhoľných slojov je daný primárnymi geologickými 
a faciálnymi podmienkami kh vzniku a sekundárnymi faktormi, ktoré spôsobujú 
rrúneralizáciu slojov. Už v prostredí rašeliniska vzniká určitá paragenéza . mine
rálov v závislosti na jeho type. Pre slatiny a prechodné typy je charakteristický 
výskyt síranov, sedimentárnych bahenných železných rúd, ďalej pyritu, marka
zitu, zriedkavo síry a tiež vivianitu, ktorý pod.Ia A. A. F e r s m a n a (1933) 
vzniká rozkladom organických látok rastlín a živočíchov pri odumieram rašeli
niska. Paragenéza vrchovisk je spravidla chudobnejšia, charakteristická 1.rysky
tom limonitu, sadrovca a zriedkavo tiež vivianitu. Pestrejšiu asociáciu minerálov 
na slatinách možno vysvetliť intenzívnejšou cirkuláciou vôd, ktorá sprostredkuje 
lepši styk rašeliniska s okolím. Organické minerály ako fichtelit alebo dopplerit, 
sa vyskytujú prakticky na všetkých typoch rašelinisk. 

• Problém paragenézy nerastných prímesí v uholných slojoch nebýva vždy jed
noznačne riešený. Je závislý od zložitého komplexu faciálnych a geotektonických 
podmienok, ktoré pôsobíli na sloj, od otázok vzájomných reakcii medzi uholnou 
hmotou a minerálnymi rozk>kmi (absorbčné a adsorbčné pochody), od vplyvu 
znosových oblasti, od porušenia slojov, od pôsobenia hydroteriem a pod. 

•· 'RNDr. Frantii:ek Cech, CSc.; RNDr. František Petr!k, Katedra nerastný.:h surov!.h. PFUK, 
· JJraridliTit, Jiráskova 12. 



I ked obecne je možné zaradiť minerály uholných popolovín do základných 
skupín, ich kvantitatívny pomer však býva rôzny, niekedy s výraznými ano
máliami výskytu niektorých slcupin minerálov, ako sa s tým stretávame v Han
dlovsko-nováckej pánve. Uholné popoloviny sa v podstate skladajú zo skupiny 
kremičitanov (hlavne ilové minerály), kysličníkov (najhojnejšie sú rôzne modifi
kácie kremeňa), sirnikov, síranov a uhličitanov. Zriedkavejšie sa vyskytuJú mi
nerály zo skupiny chloridov. 

Pri štúdiu mineralogickej prlmesi v uholných slojoch je dôležité určiť jej ge
netický vzťah k vlastnej uholnej hmote. Má to význam teoretický i praktický 
( identifikácia slojov, štúdium prostredia vzniku, tektonika a pod.). 
genézy popolovín viaceri autori sa pokúsili vypracovať klasifikačné systémy po
polovin. 

Z ucclcnejškh klasifikácll treba spomenúť hlavne klasifikáciu R. Les sin g a (1926), ktorý 
rozdeľuje minerálne zložky uhlia na: 1. reziduá minerálnych látok rastl!n, z ktorých uhlie 
vzruklo, 

2. detritické látky splavené vodou alebo naviate vetrom v dobe hromadenia sedimentu, 
3. soli usaden~ z vody, ktorá bola v. styku s organickým materiálom v. štádiu jeho hromadenia 

i v priebehu prcuholňov„cieho procesu, 
4. kry;;talické latky, vyzrážané z vodných roztokov. presakujúcich po trhlinách a plochách ~s

kontinuity uholných vrstiev, 
5. látky vznikajúce rozkladnými reakciami alebo vzájomnými reakcia1ni vyššie uvedených látok, 

ktorých sa mohla zúčastniť 1 organická hmota uhlia. 
V. S. Ves e 1 o v ski j (1955) rozlišuje y popolovinách reliktné látky rastlinné, syngenetické 

popoloviny, epigetetické popoloviny, popoloviny v štádiu metamorfózy a hyp.!rgenetické popo
loviny. 

W. Sp a c km a n a R. G. Mo s e ~ tl961) rozlišujú popoloviny fytogénne ( vlastné) a nefy
togénne (náhcdné, rnnkajšie) . 

O. Pod g aj ny j (1967) rozlišuje popoloviny primärne - syngenetk:.Ct: a sekandárne - epi
genetické. 

U nás je najv;;eobecnejšie zauživaná klasifikácia J. V. S v o bodu a K. Bene ša (1955), 
do ktorej možno zahrnúť všetky nerasty združené s uhofnou slojo(I. Vychád7.a z rozdelenia ne
rastných prlmesí na popoloviny vnútorné (primárne, vlastné) a popoloviny vonkajšie (sekun
dárne, vo!né). 

Pod pdmámymi popolovinami autori chápu anorganické primeoí. ktoré boli viazané na orga
nickú hmotu rastlín. Pod popolovinami sekundárnymi, ktoré sa delia na syngenetické a postgene
tické, chápu ostatné popoloviny, ktoré vznikali synchrónne s usadením fytogfoneho materiálu (l)ovité 
látky, :kremité hmoty, slmiky, siderit, karbonáty), alebo po vzniku sloja z cirkulujúcich minerál
nych roztokov, ktorf spôsobili inkrustáciu uholnej hmoty. Medzi postge:ietické nerasty možno 
zaradiť všetky hypogénne minerály (rôzne slrany, fosfáty, chloridy a pod.). 

·Mineralizácia uholných slojov handlovsko-nováckej oblasti 

Handlovsko-novácka uholná pánva v svojom jadre bola formovaná v hlavných 
rysoch v dô~ledku alpinskych treťohorných pochodov a jej mladšia uhlonosná 
výplň bola ovplyvnená prevažne germanotypnou tek-tonikou a čiastočne tiež pre
šmykovou tektonikou, hlavne v oblasti handlovského ložiska. Vlastné rozšírenie 
uholných slojov a ich kvalita sú výsledkom konfigurácie podložia pánvy a jej 
tektonickému režimu a sú ovplyvnené subsekventným vulkanizmom pohoria Vtáč
nik. 

Mineralogický obsah v uholných slojoch musime chápať v širšich súvislostiach. 
Musime brat do úvahy širši sedimť'ntačný priestor, to znamená podložie vlastnej 
pánvy a okolité komplexy homin, ktoré vystupovali na okrajoch pánvy v čase 
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vzniku uhoľných slojov a predstavovali znosové oblasti. Podla rekonštrukcie 
paleomorfo!ogickej konfigurácie je mofoé konštatovať, že mosové oblasti tvorili 
dve odlišné litofaciálne jednotky, z ktorých bol materiál znášaný do sedimentač
ného priestoru. Prvou je k.ryštalinikum pohoria Žiar a Malá Ma~ura so svojimi 
obalovými sériami, ktoré lemujú východný, severovýchodný a severozápadný 
okraj pánvy. Tieto komplexy tiež tvoria hlboké podložie pánvy. Druhou je vul
kanicko-sedimentárny komplex predbadenských hornín. Bezprostredné podložie 
uholných slojov tvoria redeponované produkty podložného vulkanizmu. Ide 
o komplex fluviatilne a fluviolimnicky preplavených hornin pestrého granulo
metrického zloženia od tufitických aleurolitov až po tufitické konglomeráty. 

V juhovýchodnej časti handlovského ložiska boli zist.?né v priamom- podloží 
uholných slojov melafýrové horniny, ktorých celková mocnosť dosahuje až 500 m. 
Uvedené podložie uholných slojov a vystupovanie okolitých horninových kom
plexov dalo charakter syngenetickej minerálnej primesi v uhofných slojoch. Ďal
ším rozhodujúcim faktorom, ktorý mal vplyv na mineralizáciu uholných slojov, 
bola tzv. druhá fáza nadložného vulkanizmu v zmysle J. S l á v i k a ( 1963), 
ktorá ovplyvnila jednak preuholnenie slojov a prínosom hydrotermálnych rozto
kov spôsobila vznik charakteristickej paragenézy minerálov v uholných slojoch. 
Minerály viazané na tento vulkanizmus môžeme geneticky zaradiť do skupiny 
epigenetickej minerálnej prímesi. Z uvedeného vyplýva, že mineralogická cha
rakteristika uholných slojov je jednak syngenetická, ovplyvnená podloži~ panvy 
a priľahlými znosovými oblasťami, jednak epigenetická, via1.aná v tomto pripade 
na vulkanick,s prejavy v pohorí Vtáčnik. 

Syngenetická minerálna pr,mes je tvorená prevažne ilovitým a tufogénnym 
materiálom. ktorý tvorí súčasť stavby slojov. V závislosti od diastrofických pocho
dov dochádzalo niekedy k vzniku samostatných ilovito-tufitickýdr až piesčitých 
polôh vo vlastných slojoch, ktoré hlavne na nováckom ložisku dosahujú laterálne 
vefké rozšírenie a umolilujú podrobnejšie rozdelenie sloja a charakteristiku jeho 
vývoja ( obr. 1). Rozšírenie týchto medzi vrstiev je viazané na intermitentn~ po
hyby. 

Štúdium ílových minerálov v Handlovsko-nováckej pánve ukázalo (1. Kr au s 
- E. Šama j o v á 1970), že u ílo11itých medzivrstvách 1,hoľných slojov je pre
vládajúcim minerálom montmorillonit, Kaolinit s illitom tvoria nepatrnú prímes. 
Montmorillonit sa výraznejšie uplatňuje v oblasti handlovského ložiska. V ob
lasti nováckeho ložiska, i keď nie výrazne, ale predsa sa čas'tejšie objavuje kaoli
nit. Tam, kde sa v medzivrstvách uplatňuje len montmorillonit, ide -obyčajne 
o bentonity so zachovanou štruktúrou pyroklastík (vrty L-48, PO-82, IP-70). 

Geneticky s uhoľnými slojmi sú spojené aj výskyty pelosideritov na handlov
skom ložisku. Na nováckom ložisku neboli zistené. Pelosiderity sa vyskytujú 
predovšetkým v medz.islojovom pásme ( obr. 1) a ojedinele boli zistené tiež v tes
nom nadloží slojov. Ich výskyt je vefmi nepravidelný. Vyskytujú sa väčšinou 
ako slojky alebo šošovky uprostred tufitov, ílov a slienitých ílov. Veľmi často 
obsahujú zuhofnatené zvyšky rastlín. 

Ide o jemnozrnný pelitický sediment, zložený z ílovitej substancie a železna
tých karbonátov. Veľmi ojedinele boli v pelosideritoch zistené jemné pukliny vy
plnené opálovitou hmotou. Ide pravdepodobne o pukliny, ktoré vznikli pri dia
genéze sedimentov. V strede šošoviek sa nachádzajú niekedy i väčšie pukliny, 
na plochách ktorých sú kryštály sadrovca. Chemizmus pelosideritov ( tab. 1) je 
veJmi premenlivý. Obsahy FeO kolišu od 8,67 % do 36,03 % , pričom na ana
lýzu sa brali, čo najčistejšie vzorky. Veľmi premenlivý je i obsah CaO a SiO2. 
zatiaľ čo obsahy MgO sú viac-menej stabilné. 
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Mikrochemizmus pelosideritov ( tab. 2) nevykazuje nijaké zvláštnosti. Okrem 
hlavných prvkov, ktoré budujú minerály, vo zvýšenom obsahu sa nachádza len 
Mn. Ostatné prvky sú prítomné len v stopových koncentráciách. 

Genézu pelosideritov možno vysvetliť redukčnými podmienkami v lokálnych 
bazénoch (rašeliniskách), kde dochádzalo k vyzrážaniu Fe vo forme uhličitanov. 
Vznikali tak usadeniny tmavohnedošedého pelosideritu. Takéto formy vystupo
vania pelosideritu sú známe práve tak na mladých rašeliniskách, ako v prostredí 
uhoľných slojov karbónskeho veku. Na handlovskom ložisku pelosiderit nevystu
pu je v konkrecionálnej forme (sférosiderity ), ale má charakter pelitický. Hojné 
výskyty rastlinných zvyškov potvrdzujú predpoklad, že pelosiderit vznikol v pod
mienkach zarastajúcich vodných nádrií. 

Okrem makroskopicky zjavnej syngenetickej minerálne; prímesi v rozplavenom 
uhlí boli zistené m inerály splauené do sedimentačného priestoru z okolia. Tento 
detritický materiál z kvantitatívneho hľadiska je zanedbateľný a môže poukazovať 
len na znosové oblasti a na odkryté série paleoreliéfu. V rozplavenom uhlí sa 
nachádza hlavne kremeň, biotit, muskovit a granáty. Kremeň -,räčšinou vystupuje 
v 'opracovanej forme, takže ide o sekundárne redeponovaný materiál. Všeobecne 
možno predpokladať , že detritický materiál pochádza prevažne z vulkanických 
oblastí. 
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Obr. 1. Idealizované prufily uhoľných slojov. 
Vysvetlivky: A - Hlavný sloj nováckeho lo
žiska: l - nazelenalý tulitický íl, 2 •- hemi
detril, 3 - svetlose0ý t:ifitický 11, 4 - ako 
2, S - šedý tufitický íl, 6 - hemixylit, 7 
xylitický hemi<letrit, S -- .,sestričky", 8 
ako 2, 9 - · tmavošedý tufitický íl, 10 
ako 2, H - šedý tu!it (.,hrubý pás") , 11 
ako 7, 12 - ako 5, 13 -· ako i , 14 
nadložný II, miestami ílovi:ý diatomit. B 
Sloje VBH, severná časť západného poľa: 1 
tufitický íl, 2 - uhlie so zvýšeným ()bsahom 
minerálnej prímesi,3 - ako l , 4 ·- xylitkko-de
trické uhlie, 5 - uhoľný ilovec, 6 - ako 4, 7 -
ako 3, 8 - ako 2, (1 až. 8 -- II. uholný sloj), 
9 - tufitický !l, 10 - ako 9, (9 až lO -
medzislojov.é pzsmo mocné 25 až 30 m), 11 
- detritické uhlie, 12 - ako 5, 13 - xyli
tické uhlie, 14 - · ako S, 15 - detritické 
uhlie so živicou, 16 - detrilické uhlie so šo
šov.kami fuzitu a so živicou, I - 11h0Iný 
ílovec ( .,šramovaci3 bcid!ica"), (11 až l 6 + 

I - uholný sloj), 17 - nko 1. 

Fig. 1. Idealized profiles of the coai seams. Explanations: A - Main coal seam of the Novúky de
posit. 1 - Greenish tu!fitic clay, 2 - Hemidetritus, 3 - Light-grey tuffitic clay, 4 - Like 2, 5 -
Grey ti1ffitic clay, 6 - Hemixylite, 7 - Xylitic hemidetritus. S - ,,Sisters". 8 - Like 2, 9 - Dark
grey tuifitic clay, 10 - Like 2. H - Grey tuffite (,.coal'se girdle" ), 11 - Like 7, 12 -- Like S, 13 -
Like 7, 14 -- Overiying clay, inplaces clayey diatomite. B - Coal seam VBH, northern past of the 
western field: 1 - Tuffitic clay, 2 - Coal with higher content of mineral admixlure. 3 - Like 1, 
4 -· Xylitic-dctrical coal, S - coal clayslone, 6 - Like 4, 7 -- Likt! 3, 3 - Like 2, (l to 
8-· Jlnd coal seam), 9 - Tuffilic clay, 10 - Like 9, (9 to IO - Zone bctween the coal seams 
25 to 30 rn thick), 11 - Detrital coal, 12 - Like S, 13 - Xylitic coal, 14 - Like 5, 15 -
Detrital coal with bitumen, 16 - Detrital coal with lenticles of fusain and bitumen, I - Coal 
claystone ( .,crackling shale"). (11 to 16 + I - Coal seam), 17 - Li1<e l. 
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Postgenetickú minerálnu prímes reprezentujú hlavne sírniky ieleza, sírniky 
arzénu a rôzne modifikácie kremeňa. Zo sírnikov železa najčastejšie sa vyskytuje 
pyrit a markazit, ojedinele melnikovit. U pyritu a markazitu nie je zatiaľ s k<r 
nečnou pla tnosfou vyriešená ich genéza. M. T. M a c k o w s k y ( 1952) pred
pokladá ich vznik cez melnikovit. B. Balme (in O. Podgajnyj 1967) cez 
hydro1rollit (FeS.H20). Sírniky železa vystupujú prevažne v konkrecionálnej 
forme na puklinách, alebo inkrustujú štruktúrne zložky uhlia (fuzit). Prevažne 
\·ystupujú v skrytokryštalickej fonľte, pričom markazit, ktorý bol pozorovaný 
hlavne na handlovskom ložisku, vystupuje vo forme kosoštvorcovej, kde inkrus.
tujc celé polohy v uhlí (príklady vystupovania sirnikov obr. 2 a 3). 

Chemické analýzy pelosideritov Tab. r 

Vzorka Si02 Ah01 Fe,01 FeO TiO, MnO CaO MgO 

P-2 9,27 3,21 6,ó8 20,85 0,18 1,71 21,67 2,89 
P-3 lL\84 3,18 5,u5 36,03 0,21 1,40„ 8,17 · 2,81 
P-4 19,62 5,40 4,90 8,67 0,32 o,äifi. 26,72 2,28 

Na:O K20 S03 PiOs s. ž. NZ Ti01 NZ TiO,_ 
v liCi v HCl v lúč. v lúč .. 

0,22 0,52 0,18 0,40 32,60 12,60 % 0,13 12,57 0,13 
0,:!3 0,54 0,08 0,82 29,04 14,49 o, 

,o 0,15 14,46 0,16 
ú,38 0,9 1 0,10 0,42 29,67 26,42 % 0,28 26,38 0,29 

Ďalšou: významnou skupinou minerálov, ktoré vystupujú hlavne na novác
kom ložisku, sú sírniky arzénu (tab. 3 a 4). Ide o anomálne zvýšenie realgáru 
a auripigmcntu v nováckom sloji. Realgár a auripigment vyt'iárajú jemné nálety 
na vrste,·ných plochách a vystupujú tiež v spojitosti s rôznymi modifikáciami 
kremeňa, hlavne kolomorfného, ktorý vyplňa ojedinele tektonicky porušené časti 
sloja. 

Auripigmcnt vys'.upuje vo forme šedožltých a hnedých n.:íietov, realgár tvorí 
tmavočervené nálety. V spojitosti s koloidálnym kremeňom auripigment a real
gár tvoria prevažne samostatné - uzavreniny. V konečnom efekte tieto minerály 
sa podieľajú na vysokom obsahu As v uhlí. 

Všeobecne obsah As je vyšší v sedimentárnych horninách, hlavne v ílovitých. 
v porovnaní s magmatickými horninami. Výrazné obohatenie As v sedimentárnych 
horninách je treba hľadať ·najmä v pôsobení vulkanických- exhalácií a hydrote
riem. I v nováckom sloji treba predpokladať, že hlavným zdrojom As boli vulka
nické exhaláty. Presné genetické zaradenie týchto minerálov nemusí byť vždy 
jednoznačné. Z hľadiska formy ich vystupovania, realgár a auripigment, ak sa 
nachádzajú ako výplň porušených zón, možno zaradiť medzi epigenetickú mi
nerálnu prímes. Ak vystupujú na plochách vrstevnatosti, nie je vylúčený ani ich 
syngenetický pôvod. 

Ak predpokladáme väzbu arzénových minerálov na postvulkanickú činnosť, 
mu~me konštatovať rozdielnu priestorovú a časovú migráciu hydroteriem na n<r 
váckom a handlovskom ložisku. Možno tiež usudzovať, že novácke ložisko, ktoré 
je vzdialeneišie od vulkanického pohoria Vtáčnik, kumulovalo nízkotermálne mi
nerály, kdežto na handlovskom ložisku, ktoré sa nachádza bližšie k pohoriu Vtáč
nik a je priamo porušené prívodnými kanálmi andezitov, tieto minerály chýbajú~ 
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•~ Spektd.lne halltatime analýzy pelodderltov 
Cl) · Tab. 2 1),:) . 

Vzorka f, 100 % - l % 1 % - 0,1 % 0,1 % - 0,01 % 0,01 % - 0,001 % Stopy 

P - la Si, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Ba Tí, Sr Mo, V, Sn, C',1, Ag, Ni, Pb K, Ca Co, Cr 
P-lb Si, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Ti, V, Cr, Sr Pb, Mo, Sn, Cu, Ag, Ni, K, Ca, Ba Co 
P-2a Si, Mg, Al, Fe, Na. K, Mn,Ba Ti, V, Cu, Nl, Co, Pb, Ga, Sn, Ag, Zn Mo Ca Cr, Sr, B 
P-2b Si, Mg, Al, Fe, Na, K, Mn, Ba Ti, Cu, NI, Co P~ Mo, V, Sn, Ag,Zn, _Ca Cr, Sr 
P-3a Si, Mg, Al, Fe, Na, K, Ba Ti, Sr Pb, Mo, V, <;u, Ag, Ni, Sn Ca Co, Cr 
p...:..3b Si, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Ba Pb, Ti, V, Co, Sr Bc, Mo, Cu, Ag, Ni, Cr Sn K, Ca 

P - 3c Sl, Mg, l\!n, Al, Fe, Na, K Mn Ti, V, Ba, Cr, B Be, Pb, -Ga, Cu, Ag, Zn; Ca Ni, Co, Sr 
P-4a Si, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Ba Ti, V, Cu, Ni, Co, Pb, Mo, Sn, Ag Ga K, Ca Cr, Sr 
P-41> . Si, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Ba Ti, V, Cu, Co, Cr, Pb, Mo, Sn, Ag, Ni Zn K, Ca Sr 
P-Sa Si, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Ag, Sr Pb, Ti, Mo, V, Cu, NI, Sn K, Ca, Ba Co, Cr 
P - 5b Sl, Mg, Al, Fe, Na, K, Mn Ti, Zn, Ni, Co, Be, Pb, Mo, V, Sn, Cu, 

Ca Ba, Sr Ag„ Cr 
P-6a Si, Mg, Al, Fe, Na, K, Mn Ti, Ba V, Cu, Ni, Cr, Sr, B Pb, Sn, Ag, Zn Ca 

P - 61> Si, Mg, Mn, :\1, Fe, Na, Ba 
K, Ca 

Ti, V, Cu, Cr, Sr Pb, Mo, Sn, Ag, Ni, Co B -



- K článku F. Cech - F. Petri k: Klasifikačné zatriedenie a popis minerálnej prímesi 
v slojoch handlovsko-nováckej oblasti. 

Tab. 3 

realgár 
Michejev 1957 

auripigment 
Michejev 1957 

No 110 No l18_a 
__ C. l. 

1 1 

C. L 

1 1 
dm I/1, d,. b I,.b d.,. I/i. dt■b lub 

1 5,95 l 4,77 10 
2 5,36 8 5,40 2 -:i,50 2 4,4() 3 
3 4,13 2 4,064 2 3 3,98 5 3,97 6 
4 3,16 10' 3,166 10 4 3,66 5 3,66 6 
5 2,92 8 2,931 7 5 3,56 2 3.54 2 
6 2,713 8 2,717 7 6 3,14 8 3,18 6 
7 2,595 2 2,591 3 7 3,01 3 3,01 6 
8 2,478 4 8 2,907 8 2,83 8 
9 2,37q 2 2,396 2 9 2,699 8 2,71 8 

10 2,240 2 2,250 2 10 2,576 4 2,56 4 
II 2,180 2 2,191 2 ll 2,491 5 2.44 7 
12 2,117 5 2,122 7 12 2,382 3 2,30 3 
13 1,987 1 1,989 2 13 2,240 4 2,22 2 
14 1,84.8 6 1,855 7 14 2,175 4 2,13 4 
15 1,795 3 l,796 8 15 2,117 4 2,11 4 
16' 1,702 2 16 2,02 2 2,01 2 
17 1,674 4 1,669 4 17 1,911 2 1,913 4 
15 1,630 2 1,627 2 18 1,848 4 1,860 4 
19 1,577 2 1.581 l 19 1,762 s 1,746 4 
20 1,554 1 20 l.674 

., 1,677 7 1 

21 1,503 3 1,511 3 21 1,629 3 1,635 2 
22 1,475 3 1,469 2 22 1.577 2 1,588 2 

23 1,503 2 1,50 2 
24 1,365 2 1,38:: 3 
25 1,325 2 1,323 2 
26 1,302 2 1,293 2 
27 1,249 2 

Podmienky: Prášková Debye-Scheererova metóda, preparát na s lcnenom vlákne, poloha filmu 
asy metrická podla Siraumanissa. Cu-antikatóda, Ni-filter, :Z kamery 54· mm, 

0 clony 1 mm, 35 kV, 18 mA. 

Nie je možné však vylúčiť ani tektonickú preddispo:áciu, ktori mohla ovplyvniť 
prenikanie hydroteriem. 

V súvislosti s vyhľadávaním Hg rúd v Kremnickom pohorí ( J. K n é s l -
M. l. in k e š o v á 1971) bola zistená jemne rozptýlená rumelka v kremeni 
a chalcedóne. Z toho dôvodu bola orientačne urobená analýza prekremenených 
častí s prítomnosťou realgáru a auripigmentu na zistenie možného obsahu Hg. 
Ortuť v koncentrácii do 0,8 ppm nebola zistená ani na nováckom, ani na hand
lO\' skom ložisku. 

Ďalšiu postgenetickú minerálnu prímes tvoria rôzne modifihácie kremeňa. Kre
meň vystupuje vo zvýšenej miere na handlovskom ložisku, kde tvorí inkrustácie 
uholnej sloje a taktiež vystupuje na plochách vrstevnatosti. Kremeň vytvára 
v uho!nej hmote jemné žilky, miestami ju úplne prestupuje a na plochách vrstev
natosti a odlučnosti tvorí drobné číre agregáty kryštálkov ( obr. 4). 
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Na nováckom ložisku kremeň vystupuje makroskopicky prevažne len na tekto-
nických poruchách. Tu vytvára kolomorlné struktúry (obr. 5), alebo tvorí tmel 
tektonickej brekcie ( obr. 6). Kremeň bol zistený tiež vo forme chalcedónových 
obrúb okolo úlomkov uholnej ~oty (obr. 7). Z formy vystupovania kremeňa 
vo vzťahu k uhoľným slojom možno usudwvať, že k prekremeneniu došlo až po 

~ .vytvorení uholných slojov, t. j. po badene. Svedčia o tom hlavne uholné brekcie 
na nováckom ložisku a tiež prekremenenie handlovských slojov na plochách dis
kontinuity. 

Okrem vyššie spomínaných postgenetických prímesí sa na obidvoch ložiskách 
vyskytujú sekundárne sírany (sadrovec). 

Štúdium nerastQej prímesi v uholných slojoch a spôsob jej vystupovania umož
ňuje robiť určité závery o distribúcii stopových prvkov v slojoch. Táto proble
matika bola riešená v práci E. Mec háčka F. Petríka (1967) a nebu~ 
<leme sa ňou preto podrobnejšie zaoberať. Možno však konštatovať, že väzba 
prvkov na uholnú hmotu bola ovplyvnená znosovými oblasťami ( vid vyššie oh_: 
sahy Cu) a sekundárnym prínosom stopových prvkov roztokmi, keďže zvýšené 
koncentrácie prvkov sú všeobecne pozorované pri počve a strope slojov a koefi
cient variability na nováckom ložisku je ustálenejší v porovnaní s handlovským 
ložiskom. · 

Záver 

Štúdiom minerálnej prímesi v uholných slojoch Handlovško-nováckej pánvy 
sa zistilo, že hlavnú minerálnu prímes v uhoľných slojoch tvorí ílovitý a tufo
génny materiál, ďalej pyrit, markazit, realgár, auripigmeut, rôzne modifikácie 
kremeňa a sadrovec. V rozplavenom uhlí boli zistené opracované zrnká kremeňa, 
biotitu, muskoviiu a granáty. Ako sprievodný sediment uholných slojov boli ziste- ·• 
né pelosiderity. 

Geneticky je minerálna primes zatriedená ako syngenetická a postgenetická_ 
Syngenetická minerálna primes je tvorená hlavne Hrni, tufogénnym maieriálom 
a detritickým materiálom. Postgenetickú minerálnu prímes tvoria hlavne rôzne 
modifikácie kremeňa a sírnikov, ktoré však môžu vystupovať i ~yngeneticky. 

Doručené: S. V. 1972 
Dop;,ručil: Ivan Kraus 

Katedra nerastných surovín PFUK, Bratislava 
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. Moskva. 

Classification and Deseription of Mineral Admixtures in Coal Seams of the 
Handlová - Nováky Area 

FRANTISEK CECH - FRANTIŠEK PETR!K 

The mineral admixture c:,f the ooal seams in the Handl-0vá-Nova:ky Basin is mainly 
formed by clayey and tuffogenic materi.al, also by pyrite, marcasite, rea.lgar, orpiment, 
y.arious modif-ic.ations of qua:rtz and gypswn. In washed coal work~ grains of qu.artz, 
biotite, muscovô.te and garnet have been found. As sediment accomp.anying the coal 
seams clay i.rosliones have been det:JCribed. 

The sour:ce of mineral ,admixture should be 1-ooked for in the exposed neighbouring 
lithological units and in mineral 'solutions bound to volcanic activity. The mineral 
admixtw-e h>as been determl;ned as syngenetic {clays, tuffogenic and detrjtal maiterial) 
on the one hand and as postgenetic, mainly .Jioomed by variotis modifications of 
quartz, gypswn and arserric sulphides, on the other hand, on the basis of the origin. 
The sulphides of iron can be :llound in both groups. 

Translated by: J. Pevný 
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RECENZIA 

R obi n G. C. B a t hu ra t: ,.Carbonate 
sediment, and their cliaaenuu". Development 

in Sedimentology 12, nakl. Elsevier, 1971, 
61g strán. 

Vzrutajúci význam iitúdia karbonatických 
hornin prejavil &a v poaledných rokoch vyda
nlm viacerých knih, v.enovaných tejto téme. 
Pri porovnávanl s kolektivnymi dielami má 
Bathuntova kniha zreteľné výhody jediného 
autota: ucelená koncepcia, uilie tematické vy-

• medzenie, umožňujúce !s( viac do hlbky, niet 
protirečení v jednotlivých kapitolách, nedochá
dza k tak početným duplicitám. Všetkým dup· 
licit.ím sa autor, pravda, nevyhol, radšej ris
koval prekryty ako medzerovitosť textu. 

Podrobne na 75 stranách sú rozpracované 
mikroskopické štruktúry skeletných zvyškov. 
V dalšej kapitole je podaný popis morských 
i sladkovodných oolitov a pirolitov, peletov 
a príbuzných teliesok., ktoré autor zhrnuje pod 
súborné označenie „peloidy• ( termln nie prlliš 
vhodný, nakofko takto bývajú ozna.čované aj 
liečivé bahná). Vyše 130 strán je venovaných 
recentnej karbonatickej sedcnent.ícli typových 
oblasti: Bahamy, fo' lorida, zá.liv Batabano, Perz
ský záliv. a Britský Honduras; zvláštna kapi
tola je venovaná tvorbe recentných stromatoli-

RECENZIA 

Z de n e k Ku k a 1: .,Geology of recent 
sediments", nakl. Acaúemia, Praha, 1970, 

490 stnin. 

Pre zahraničných čitate!ov je prekvapením, 
že toto súborné dielo o recentných sedimentoch, 
v ktorom samozrejme najviac priestoru pripa· 
dá morskej sedimentácii, prichádza z vnútro
zemského štátu. Kniha predstavuje rozšlrený 
a doplnený text, ktorý vyšiel v ~eskoro znení 
(,.Geologie recentn!ch sedimentu·) v r . 1964. 
Autor sa podujal na nevďačnú úlohu zhrnúť 
obrovské množstvo prác pojednávajúcicb o re
tentnej sedimentácii a transformovať ho do 
formy použitefnej pre geológov., pre aplikáciu 
na usadené horniny, pre rekonštrukciu sedi
mentačných podmit nok. Je to .:hvalitebné tým 
viac, ie práve tento aspekt ,a akosi začlna vy· 
trácať a štúdium recentných morských usade
nlm stáva sa sedimentologlckým „ľart-pour
ľartizmom*. 

V knihe sa postupne preberajú tieto témy: 
klasifikácia sedimentačných prostred!, zvetráva
nie, rýcblosť denudácie kontinentov a sedimen
tácie v kontexte s rýchlosťou tektonických po
hybov, kozmická a biologická zložka sedlmen· 
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. tov. !>alšla · kapitola podáva chemický prlstup 
k problematike, podmienky vzniku Ca a Mg 
karbonátov, úloha Sr a Mg jontov, výsledky 
izotopových ltúdi1. Po ,omto chemickom a fy• 
zlkálno--chemlclcom úvode sa autor vracia 
k otázke rastu oolitov, plzolitov a grapestonov. 
V dalšom preberá disgenét.u v subaerickom 
a 1.ladkovodnom prOSt{Ml, diagené~u na mor
akom dne - táto atať je postave.ná do znač• 
nej miery aj na jeho vlastných výsledkoch. 
Podrobne preberá ja·,y tlakového rozpúšťania 
(pressure-aolution), =modizmu (hlavne re
kryštalizácie), v čom autorove práce mali prie
kopnicky charakter. V poslednej kapitole sú 
prehladne zhmuté poznatky o tvorbe recentných 
dolomitov. 

Hoci autor zdôrazňuje, že aa nebude v k:ni· 
he zaoberať vápencami atarš!ch dôb, často je 
nútený aa lm venovať (napr. popisy jurských 
vápencov pri preberani oolitov, terciérnych rl
fových vápencov, senonskej kriedy, ordovických 
hardgroundov atd. ). Prednosťou knihy JC boha
tý ilustračný materiál - vyše 350 [otograW 
od rômycb autorov (včetne hojných elenkttón· 
mikroskopických sn!mkov), toho najlepšieho, 
čo je v tej-ktorej oblasti dostupné. Kniha sa 
bte stane nezbytnou pomôckou pre tých pra
covnilcov, ktorl a.a hlbšie zaoberajú karbooatic
kými horninami. 

Milan Mišlk 

tov, sedimenty • riečne, aluviálnych kuielov, 
eolické, glaciálne, jazerné, deltové. Po celko
vej charak1eristike morského prostredia prebe
rajú sa sedimenty plái i, plytkomorské, watto
vé, vnútrozemských mori, hlbokomorské a ako 
špeciálny prípad plytkovodné karbonatické se
dimenty. V závere je poukánné na prlčiny 
zmien recentných a subre~entných sedimentov 
(hlavne v súvislosti s kvartérnym ~aladnen!m). 
Celkom stručne je nadhodená problemaUka 
rnnnej diagenézy. V závere sú preberané moi· 
ností aplikácie poznatkov o recentných sedi· 
mentoch na sedimenty fosilné. Textové partie 
autor zhrňuje do prehYadných tabuliek ( zara
dených je vyše 20 nový.:h, ich celkový počet 
je 229), s pripojenými peravkami (asi 2 5 no
vých oproli českému vydaniu, celkove 142 + 22 
fotografií) . Niektoré Uate napr. problém zisťo
\"ania paleosalinity, litologické kritériá ::ire roi
lišovanie sedimentačných prostred! sú novo
spracované. 

Hoci takmer pre každú kapitolu knihy jest
vujú dnes špeciálne kompendiá, éitatef rád 
siahne po nej pre jej prehladnosť a výstiiný 
výklad. Kniha môže byť tiež vhodným darom 
pre zahraničných kolegov. 

Milan Mišík 



1 
1 

r 
l 
i -

Obr. 2. Gelinit w sekundárnym pyritom na 
trh line. Nábr ,1s, .i... ,,v. 2lO X . VBH 

Fíg. 2 Gelini '.c wich seťonJary pyri te on fis
~ure. PolisheJ sec:ion, magnif. 2WX. VBH . 

Obr. 4. Kryštálky kremeím na plochách dis 
kontinuity. 1/;J skutočnej velkosti. VBH 

Fíg. 4 Quartz crystals on dhcon tinuity planes 
113 of real size. VBH. 

Obr. 3. lnkrnstácie pyrit•1 v det rinite. Nábrus, 
1-. zv . .55~--<. Nováky 

iFg. 3 Incruslalions of pyrite in detrini!e . ľ<>-' 
iishéd section, magniff. 55 X, Nov,íky. 

Obr. 7. úlomok uhlia v chalcedóne na tekto-< 
nickej línii. Výbrus, x, zv. 43X. Baňa Mládeže. 

Nováky 

Fig. 7 Fragment of coal ln chalcedony at the 
Youth Mine. Noväkv. 
tectonic line. Thin sectlon, x. magnif, 43X. 



Fig. 5 Colloidal qu~rtz in co:11 bre,cda. l/3 of rcai slze. Nováky. 
Obr. 5. Koloidúlny kremeň v uholnej brekcii, 113 skutočnej velkosti. Nov:H:v. 

O br. 6 . Tektonická uhol!lá brekcia vyhojená kreme11om. 113 skutočnej ve lkosli. Nováky. 
Fig. 6 Te<:toriic coal brť<:cia fille<l up with quart1.. 113 of real size. Nováky. 
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'MINERALIA SLOVACA, ROC. IV (1972);C. 16 

Rádiogeochemická charakteristika niektorých gemeridných 
granitov , 

( 6 obr. a 5 tab. v texte) 

MILAN TRtGER • 

Radiog~mie de certains pnits géméridiques 

L'auteur, se basant sur les analyses spéctromériques ä quatrc constiluants, présente 
Ie caractere radiogéochemiquc de ce.rtains granitoides géméridique, (en partie ausai 
véporidiques), et cela : la teneur moyenne en U, Th, Ra, K, Kr (,.klark") et le rap
port Th:U. 
La teneur moyenne est assez haute (18,6.I0·f · % ) et Ie rapport Th:U est relativement 
·bas (0,52}. La teneur haute en U des gt'anits géméridiques est causée par ľautomé
tamorphiame au cours du stade bydrothermal-pnewnatolytique. Les granitoides vépori
dJques ont la teneur normale en P.lémens radioactifs (U- 4,7.11}·4 %, Th- 10,7.J0.4, 
Th:U = 2,77). 
La teneur normale en U relativement haute, la petite teneur en 'fh et Ie rapport bas 
Th:U des granitoides géméridiques montrent sur les petites accumulations de mine
raia uraoiférea. 

V niektorých uránových .provinciách sveta ma1u granitoidy, s ktorými sa ge
netidcy spája uránové zrudnenie, zvýfené obsahy rádioaktivnych prvkov. Je to 
však skôr výnimka ako pravidlo, V iných oblastiach so známymi uránovými lo
žiskami majú vyvrelé horniny len „klarkové" obsahy rádioaktívnych prvkov. Do
teraz neboli vypracované kritériá, podla ktorých by bolo možné, na základe ob
sahov rádioaktívnych prvkov vo vyvrelých horninách, uvažovať o perspektivnosti 
tej-ktorej oblasti z_ hladiska výskytu priemyselných koncentrácii uránového zrud
nenia. 

V staršich prácach sovietskych geológov sa predpokladalo, že potenciálne per
spektívnej~imi sú magmatické komplexy s vysokými „klarkovf mi" obsahmi urá
nu a nizkym pomerom Th:U { <2,5-3,5). Z nových prác zaoberajúcich sa tou
to problematikou (napr. A. A. S my s 1 o v a E. V. Pl ju š č ev - 1968) 
vyplýva, že existujú určité zákonitosti (odlišné od starškh názorov) medzi kon-

• Ing. Milan Tr~. Geologický prieakwn uránového priemyslu, n. p ., Spišská Nová Ves -
Novo,;eski Huta. 

267 



centráciami rádioaktivnych prvkov v magmatických komplexoch a uránovým 
zrudnentm geneticky viazaným na tieto magmatické komplexy. 

Prvé údaje o obsahoch rádioaktívnych prvkov v granitoidoc-h západných Kar
pát uvádza G. A. P e l y ms k i j (1967). V tejto práci podávam rádiogeoche
mickú charakteristiku niektorých gemeridných (čiastočne aj veporidných) grani
toidov. 

Geologicko•petrografická charakteristika 

V spišsko-gemerskom paleozoiku vystupuje niekoľko malých telies neoidných 
granitov. Vystupujú v gelnickej sérii a predstavujú najvrchnejšie časti alebo apo
fýzy žulového telesa prítomného v h1bke. Gemeridné granity sa vyznačujú inten
zívnou autometamorfózou a od tatroveporidných granitov sa odlišujú leukokrat· 
nejším charakterom. Sú to postkinematické intrúzie, dôkazom čoho je ich masívna 
povaha, granitická štruktúra a kontaktne termický účinok na okolité horniny. 

Podla J. K amen i c k é ho a L. K amen i c k é ho (1955) majú v5etky gemeridné granity 
približne rovnaké charakteristické minerálne zloženie. 

Minerály magmalického štádia sú: kremeň I, ortoklas-pertit, mikrokHn-pertit, plagioklas, biotit, 
muskovit. apetít I, rutil I, zirkón, ortit, magnetit, turmalín 1. 

Minerály p11cun:atolyticko-hydrotermálnehc štádia: turmalin II, topás, kasiterit, apatit II, 
muskovit, šachovnico,·ý albit, kremeň 11, siderit. 

Sekundám~ minerály: sericit, kaolín, baderit limonit, leukoxén, rutil II, cpidot, zoizit alman
dín 

Uvedení autori ro1Jišili celkove nasledovné typy gemeridných granitov: 
l Granit biotitický až di:ojsludný, ktorý je hlavným typom a vystupuje v strednej časti telies. 

Je to strednozmný až hrubozrnný granit s tendenciou k porfyrickému vývoj11. Má hypidiomorfne 
zrnitú štruktúru. 

2. Granit - porfýr sa lm od dvojsľudnt'ho granitu len vnútornou štruktú~ou. Porfyrické 
výrastlicc sú idiomorfné, ostatná hmota je holokryštalická ,s hypidiom0rfne zrnitou granitickou 
štruktúrou 

3. I.eukokratný muskovitický granit tvorí okraje biotitickýcb až d\·ojsludných granitov. Má 
pam1lotriomorfnú štruktúru, a prevládajúcimi minerá,mi sú kremeň a a!bi! - oligoklas. 

Málo rozšireným typom sú žilné diferenciáty granitov. J. Kamenický a L. Kamenický (1955! 
uvádz,1.jú dva hlavnľ· typy aplitov: :iuloi:ý aplit a plagiapiit, medú ktorými sú prechody. 

K automctamorfuým zjavom pneur.i.atolytického štádia patria: chlcrilizácia a baueritizácia 
biotitu. sericiti1.á.cia živcov, albitizačné javy a hlavne turmalinizácia a greizeni~cia. 

Absolútny vek gcmeridných granitov !>o! stanovený metódou A/K4~ ako vrchnokriedový 
(J. Kantor, 1957). 

Silikátové analýzy gemeridných granitov od Hnilca, z vrtu HG-1 (hlbkové intervaly 24 m, 
265 m, 3fi,5 m) sú 1hmuté v tab. č. 1. 

Rádiogeochemická charakteristika 

Rádiogeochemické štúdium gemeridných granitov nie je zatiat ukončené. Boli 
štud_ované len granity hnileck~ho masívu vo vrte HG-1 a granity v okolí čucmy 
vo vrte Ča-254. Z vrtu HG-1 bolo odobraných 18 vzoriek z hlbkového intervalu 



- ~-990 m, z vrtu Ča-254 9 vzoriek z intervalu 232 - 252 m. Ide teda predo
všetkým a hlbkovú (vertikálnu) charakteristiku granitových masívov. 

Odobrané vzorky boli analyz:>vané gamaspektrometricky (štvorkornponentné 
-analýzy) má U, Ra, Th a K., Z vrtu Ca-254 len~ U, Ra a Th. Výsledky analý~ 
:sú uvedené v tabuľke č. 3, 4 a 5 graficky sú znázornené na obr. č, 1. · 

Tab. č. 1. 

1 
Cislo vzorky 

Kysličník 

1 
HG-1/24 

1 
HG-1/26,5 

1 
HG-1/36,5 

- -- ... 
SiO, 74,26 72,72 74,37 
Ah 03 13,30_ l4,26 13,15 
Ti02 0,13 3),09 0,12 
Fe2O3 0,34 '0,31 0,41 

· FeO 1,01 '"l.,15 0,75 
OaO U,88 1,40 1,04 
MgO 0,39 0,32 0,46 
MDO 0,03 0,03 0,03 
Na20 3,65 3,68 3,64 
K20 4,73 4,58 4,54 
P,Os 0,21 0,27 0,19 
+ lhO 0,92 0,87 0,93 
SO, 0,20 0,20 0,32 
- H ~O 0,15 0,11 0 ,09 

B 
1 

Spektrálne stanovenie: 0,3-0,6 % 

Analýzy, l'sti'ednl geo.:hemickä labor.:itof, ČSUP - Pilbram VII. 

Podla A. P. Vin o gr ad o v a (1962 1 je obsah (kla.rky) rád ioaktivny•~h prvkov v magma
tk kýth homir.ách nasledovný: 

Tab. č . 2. 

Horniny 
1 

U% 
1 

Ra % 
1 

Th% 
1 

Th : U 

Acidn~ 3.10·4 1,4.10-10 1,8.10-3 5,1 

Bázické 1,2.10.t 0,.1,10-10 4.10·4 3,2 

Ultraoozické 7.10·5 0,2.10-10 2.10-• 3,2 

, Štúdiom rádioaktívnych prvkov vo vyvrelých horninách !:ioli zistené nasle-
payné zákonitosti: _ , _ 

· ! 1. Obsah U a Th je ouela vyšší v kyslýchi horninách ako u bázických. Táto 
geochemická zákonitosť je zvlášť zvýraznená v jednotlivých rudných pro•,inciách 
a tiež je platná pre rozličné magmatické horniny! v rozličných oblastiach. 



Gemeridné granity Tab. č: 3 

Por. C!slo u Ra Th K Kr. r. Th:U Lokalita 
číslo vzorky %.10·4 %Ur.- lQ-4 %.10·4 % % 

1 HG-1/52,6 5,6 8,0 7,8 3,1 143 1,4 Hnilec➔ 
2 HG-1/71,0 8,7 9,0 7,0 2,6 103 Q.8 -vrt-
3 HG-1/104,5 9,8 11,2 7,0 3,6 114 0,7 HG-1 
4 HG-1/121,5 18,9 16,0 5,8 2,5 85 0,3 .. 
5 HG-1/143,0 21,8 26,9 5,2 3,4 123 0,2 .. 
6 HG-1/148,0 13,5 16,4 7,0 3,2 121 0,5 .. 
7 HG-1/201,0 18,8 16,8 10,4 3,0 89 0,6 .. 
8 HG-1/319,0 18,0 21,2 9,0 3,5 118 Oi5 .. 
9 HG-1/463,0 18,9 18,0 9,8 3,6 95 0;5 .. 

10 HG-1/548,3 19,3 16,4 5,0 3,6 85 0,3 .. 
11 HG-1 /578,0 19,2 17,0 6,9 4,0 89 0,4 .. 
12 HG-li725,0 18,4 19,2 8,0 3,6 104 0,4 

" 13 HG-1/731,0 12,2 13,3 7,6 3,8 109 0,6 .. 
14 HG-l!d09,6 12,6 12,2 10,0 3,6 97 0,8 .. 
15 HG-1/814,5 lí,O 17,2 8,4 3,8 101 o.s " 16 HG-1/818,5 11,4 11,4 7,8 3,6 100 0,7 .. 
17 HG-]/870,0 16,0 14,6 9,4 3,9 91 0,6 

" 18 HG-1/990,5 14,0 11,6 17,2 4,0 83 1,2 
C~čma, 19 Ca-254/232,5 21,8 19,2 10,9 - 88 0„5 

20 Ca - 254/240,6 35,1 43,5 7,3 - 124 0,2 -vrt--
21 Ca-2541241 26,0 27,5 7.6 - 106 0,3 Ca-254 
22 Ca-254:1241,5 23,7 17,1 7,7 - 72 0,3 .. 
23 Ca-254/242 25,6 18,2 8,5 - 71 0,3 .. 
24 Ca-254/243 23,2 18,1 10,0 - 78 0,4 .. 
2:, Ca-254/245 22,7 20,4 8,3 - 90 0,4 .. 
26 Ca-254/247,3 23,0 21,6 5,7 - 94_ 0,2 .. 
27 Ca-254/251,5 27,1 18,0 10,8 - 67 0,4 ., ..,.. .,..,, .. . 

V eporldné grnnity Tab. č. 4 

P. C!slo u Ra. 1 Th K Kr. r. Th Lokalita 
č. vzorku %.10-t _% Ur.I0-1

1 
~-ti,.10-t % % u 

1 113-14/.71 1 z.o 2,2 13,8 3,2 110 6,9 2 km J od Revúcej 
2 113-15/71 3,7 2,0 6,3 1,8 54,2 1,7 2 km J od Mur. 

3 113-17 /71 5,9 4,0 10,6 
Zdycha.v.y 

1,8 67,8 1,8 3 km SZ od Kokavy 
n. R. 

4 

1 

117- 1/71 4,5 3,6 13,0 2,6 80 2,9 Osada žabica 
5 117- 3/71 6,0 6,4 10,5 3,4 106,6 1,7 Hrončocký ~anit 
6 117- 6/71 6,1 3,6 9,8 1,6 59 1,6 7 km J od . Balogu 

AnaíS,zy: ústredni geochemická labocatoi CSU~ - Pilbram VII. 
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2. Podla niektorýc;h autorov je obsah uránu vo vyvrelých horninách priamo zá
vislý od obsahov KiO · a Si02; t. j. čim vyššie sú obsahy K20 a Si OJ, tým vyš
šie sú obsahy (klarky) uránu . 

Tab. č. 5 

·-

Počet vz. u Ra Th K Kr. r. 
Th:U %. 10-~ % Ur 10·4 %.10-• o: % rJ 

Gcmeridné 
granity 27 18,6 17,8 8,4 3,47 97,8 0,52 
Veporidné 
granity 6 4,7 3,64 10,7 2,4 80,0 2.77 

Diskusia výsledkov. 

UráH 

Ak analyzujeme výsledky rádiogeochemického výskumu niektorých gemerid
ných granitov, vidime, že klarkové obsahy uránu v nich ďaleko prevyšujú „klar
ky" charakteristické pre tieto horniny, v priemere až S-násobne. Tak vysoké 
klarkové obsahy uránu (18,6.10·4 % ) nie sú typick~ dokonca ani pre granitoidy 
v uránových rudných provinciách. Anomálne vysoké klarkové obsahy uránu v ge
merid.ných granitoch sú pravdepodobne podmienené nasledovnými faktormi: 

1. Vysokými obsahmi Si Oz ( == 73 - 7 4 % ) a K20 ( 4 - 5 % ) , nakoik.o je 
známy fakt zvyšovania obsahov rádioaktívnych prvkov so zvyšovaním obsahov 
SiO2 a K2O. 

2. Prejavmi autometamorfózy granitov, ktorá je velmi charakterMická pre ge
rueridnl! granity (albitizácia, greisenizácia a i.). Pod.Ia E. P. Ust in o v a 
(1962) práve magmatické horniny s prejavmi vysokotermálnych epigenetických 
zmien (zóny albitizácie, greisenizácie), sú typické zvýšeným obsahom rádioak
tívnych prvkov a zvýšenou rádioaktivitou. 

Velmi charakteristické je tiež zvýšenie rádioaktivity (a tým aj obsahu rádio
aktivnych prvkov) v endokontaktných častiach žulových ntasivov na kontakte 
s okolitými horninami. Tento fakt je v literature všeobecne známy a v prfpade 
gemeridných granitov zvlášť výrazný. Tak naprik.lad na greisenizovanom kon
takte hnileckých granitov s okolitými diabázovými tuiami a tuf itami je výrazné 
zvýšenie rádioaktivity až do 50 urihod. (vid obr. c, 5) pri/ normálnom pozadi 
30 ur/hod. v granitoch a 17-18 ur/hod. v diabázových horninách. 

3. Skutočnosťou je, že ide o mladé granitoidy (kriedové), nakoJko bolo ziste
né, že mladšie granitoidy majú obyčajne vyššie obsahy rádioaktívnych prvkov 
ako vekove staršie (obr. 2). 

4. Nizkou diferencovanosťou gemeridných granitov a nedostatkom žilných di
ferenciátov, pre ktoré je obyčajne typické zvýšenie koncentrácie rádioaktivnych 
prvkov. 
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Zo všetkých uvedených skutočnosti má najväčší význam autometamorfóza gra
nitov, s ktorou ;e pravdepodobne spojený prínos väčšej časti 1,ránu. Potvrdzujú 
to aj výsiedky povrchového rádiometrického prieskumu, podľa ktorých niektoré 
maximá rádioaktivity sa viažu na zóny greisenizácie v granitoch. (Výsledky ga
ma prieskumu môžu byť teda použité aj pre vyhladávanic a sledovanie zón 
greisenizácie a Sn - W zrudnením). 

Tórium. 

Klarkový obsah pre granitoidy je 1,8.10 3 % Th. ( A. P. Vin o gr ad o v, 
1962). Pre študované gemeridné granity je priemerný obsah Th 8,4.10·4. t. j. 
asi 2-krát menší ako je klarkový. (Pre veporidné granitoidy je „klark" Th 

, 10,7.IO·~ % ). Zdá sa, že kým „klarky" uránu sa zvyšujú od starších k mladším 
, magmatickým horninovým komplexom, pre Th je táto tendencia opačná, t . j. 
čím mladšie sú magmatické komplexy, tým nižšie sú v nich „klarky" Th. Čias-
točne to dokumentuje aj obr. 2. 

Pomer Th:U. 

Priemerný pomer Th: U pre granitoidy dosahuje hodnotu 3 - 5 a mení sa 
v rozmedzí od 2 do 7. Pre gemeridné granity je priemerná hodnota Th:U = 0,52 
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a meni sa od 0,2 do 1,4. Je to teda 
vedľa anomálne · vysokých „klarkovK 
uránu ďalšia extrémna hodnota, ten
tokrát až IO-krát nižšia ako je prie
merná ( klarková) pre tento hornino
vý typ. Je dokonca asi 2-krát nižšia 
ako je priemerná hodnota Th:U pre 
ka rbonátne horniny. Nizka hodnota 
pomeru Th:U je podfa nášho názoru 
podmienená dvoma pričinami: 

l. Nízkym „klarkovým" obsahom 
Th v granitoch. 

2. Obohatením granitov uránom 
(bei Th) v procese pneumatoliticko
h ydrotermálnej a utometamorfózy. 

Predpokladám, že „klarky" uránu 
v gemetrický 
v gemeridných granitoch autometa
m01fózou boli nižšie, a že hlavným 
zdrojom prínosu a obohatenia grani
tov uránom bolo hydrotermálno-pne-

Obr. I : Rádiageochemi.c:ká charakteristika ge
Jlleridných granitov_ od Hnilca a Cučmy. 

Fíg. l: RadiOfleocbemical characterizatiOn of Ges 
Jlleride granites froJll Hnilec and Cučma. 
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Obr. 2: Rádiogeochemická charakteristika veporidných a gemeridných granitoidov. 
Fig. 2: Radiogeochemical characterization of Veporide and Gemeride granitoids. 

Podla A. A. S my s Io v a - E. V. Pl u ju š č ev a ( 1968) v uránových rudných oblastiach, 
kyslé vyvrelé a čiastočne aj metamorfované horniny obsahujú najvyššie koncentrácie Th a sú 
charakteristické zvýšenou hodnotou pomeru Th:U, ktorá je väčšia ako 4-5. A naopak, v oblas
tiach kde nebolo zistené priemyselné uránové zrudnenie, obsah Th a po~er Th:U v granitoidoch 
a kyslých efuzhnych horninách dosahuje minimálne hodnoty (obr. 3) . Táto rádiochemická záko
nitosť (zvýšené obsahy Th a zv_ýšený pomer Th:U v. uránových rudných oblastiach) nebola z.atiaI 
dostatočne objasnená. Predpokladá sa, že vysoký pomer Th: U v uránových rudných oblastiach, 
v ich kyslých vyvrelých horninách nie je javom primárnym, ale sekundárnym a zväzuje sa 
s procesmi regionálnej metamorfózy a hydrotermálnej metasomatózy, ktoré podmienili mobili
záciu uránu a tým spcsobili porušenie primárneho rozmiestnenia prvkov. 

Obr. 3: Rádiogeocbemické charakteristiky kys· 
lých magmatických hornín rôznych metaloge
netických oblasti. (Podla A. A. Smyslova, E. 
V. Pljuščeva - 1968). 
Ohraničené sú oblasti, v ktorých sa nachádza„ 
jú body „realizácie" obsahov. U a Th. 1, 2, 
3, 4, 5 - Granity a vulkano6énne horniny 
rôznych formačných komplexov bezrudných oh-< 
!astí; 6, 7, 8 -· Granity a vulkanogénne hore 
ni.ny uránových rudných oblasti, 

Fig. 3: Radiogeochemical characterization of 
acid magmatic :rocks from varlous metalloge, 
netic regions. (According to A. A. Smyslov, 
E. V. Pljuščev - 1968). 
Regions are delimited, in which points of „re< 
alization" of U and Th content!I are found. 
1, 2, 3, 4, 5 - granites and volcanogenic 
rocks of various forrnation complaC!i of non• 
metallic areas; 6, 7, 8 - g1anites and volca~ 
nogenic rocks of uranium ore districta, 
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Obr. 4: Rádiogeochemic
ké rh~rakteristiky vepo
ridných a gemeridných 
~rani oid.ov. 
V oh,.rničených plochách 
sa nachádzajú body 
„realiz.,icie· obsahov U a 
Th. 

Fig. 4: Radiogeochemi
cal character.lzations of 
\" euoride and Gemeride 
gr~itoids. 
In the delimited planes 
points of „realizalion • 
oi lJ and Th contenls 
are found. 

Podľa týchto kritérií ( obsahy U, Th, pomer Th: U) sme na obrázku č. 4 zara
dili gemeridné (a veporidné) granitoidy do grafov, podla ich rádiogeocbemických 
charakteristík. Z týchto grafov vyplýva, že gemeridné granity so svojimi rádio
geochemickými vlastnosťami indikujú oblasti málo perspektívne z hladiska mož
ného výskytu priemyselných koncentrácií uránových rúď. Je to pravdepodobne 
spôsobené tým, že väčšia časť uránu je rozptýlená v samotných granitoch, hlavne 
v zónach intenzívnej greisenizácie (endokontakt granitov a tiež zóny greisenizá
cie vo vnútri granitových masívov), takie neskôr pri nizko až strednotermálnych 
procesoch sa prejavoval nedostatok uránu, z ktorého by mohli byť tvorené prie
myselné koncentrácie uránových rúd. 

Podľa iných autorov (Cernyšev V. V. - Geceva R. V. - Kotova 
V. M., 1965) sú pre kyslé magmatické horniny uránových rudných oblastí ty
pické vysoké „klarkové" obsahy U a riizky pomer Th:U. Z tohto hladiska by 
teda gemeridné granity mohli byť potencionálnym zdrojom priemyselných uráno
vých koncentrácií. 

Zrovnanie gemeridných a veporidných granitoidov. 

Pre predbežné porovnanie rádiogeochemických charakteristík gemeridných 
a veporidných granitoidov, uvádzame v tab. č. 4 a 5 a na obrázkoch č. 2 a 4 
výsledky gam'l. spektrometrick.ých štvorkomponentných analýz gemeridných a ve
poridných P,ranitoidov. Nakoľko z veTkého množstva rôznych typov veporidných 
granitov bolo analyzovaných len 6 vzoriek má toto zrovnanie len orientačný cha
rakter. 

Z porovnania rádiogeochemických charakteristik gemeridných a veporidných 
granitoidov (obr. 2) vyplýva, že veporidné granitoidy sú svojimi priemernými 
obsahmi rádioaktivnych prvkov oveia bližšie ku „klarkom", ktoré sú typické pre 
tieto horniny, ako sú gemeridné granity. 

Pod.Ja rádiogeochemických charakteristík bude pravdepodobne možné rozlíšil 
prislušnosť niektorých sporných granitoidov k jednotlivým tektonomagmatickým 
štádiám (varlsky, alpínsky). Tak napríklad štvorkomponentná analýza hrončoc
kých granitov ukazuje, že pod.fa svojich rádiogeochemických charakteristík (hlav
ne pomeru Th:U) stoja bližšie k veporidným (varlskym) ako ku gemeridným 
granitom. 
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Pod.Ia G. A. P e 1 y ms k é ho (1967) sa mladé gemeridné granity odlišujú 
od starškh granitoidov Západných Karpát okrem vyšších „klarkových" obsahov 
uránu aj nízkym pomerom K:Rb. Celkove je známa tendencia absolútneho aj re
latívneho nahromadenia Rh (v pomere ku K) od začiatočných ku konečným fá
zam formovania zložitých masívov a od starškh k mladším intruzívnym komple
xom. Pre tatroveporidné granitoidy uvádza G. A. P e I y ms k i j (1967) hod
notu K:Rh = 270-570, pre gemeridné granity je priemerná hodnota K:Rb = 85. 

111.,___ _____ __, 
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Obr. 5: Charakter zmien rádioaktivity v kon
taktových častiad1. hnileckých granitov. 
1 - granity, 2 - greisenizovaný kontakt 
granitov, 3 - diabázové tufy a tufity, 4 -
diabázové tufy a tufity kontaktne zmenené. 

fig. 5: Character of changes in radioacdvity 
in the contact parts of the Hnilec granites. 
l - Granites, 2 - Greisenizcd contact of 
granites, 3 - Diabase tuHs and tuffites, 4 -
Diabase tufls and tuHiteas with contact altera
tioll.. · 

Korelácia rádioaktívnych a iných prvkov. 

Predbežné z.rovnanie štvorkomponentných a spektrálnych . analýz vzoriek geme
ridných granitov ukázalo, že v zónach so zvýšeným obsahom U je pomer Th: U 
minimálny (0,2) a spolu so zvýšenými obsahmi uránu tu korelujú aj zvýšené 
obsahy W, Sn, Y, Cu, Co, Be. Je to teda typická asociácia prvkov, ktorá je cha
rakteristická pre hydrotermálne - pneumatolytické štádium. 

Minimá hodnôt pomeru Th:U indikujú v granitoch zóny charakteristické prí
nosom uránu a iných prvkov (obr. 1 a 6). Zrovnanie výsledkov spektrálnych 
analýz tiež ukazuje, že v hnileckýcn granitoch je zvýšený obsah Li (obsahy od 
stôp po 0,04: % ) v priemere 0,02 % , kým v granitoch od Čučmy je Li väčšinou 
negatívny. maximálne v stopovýc.h obsahoch. 

Rádioaktívne prvky sa v magmatických horninách koncentrujú prevažne v tma
vých a akcesorických mineräloch ako napr. v zirkóne, monazite, titanite, biotite 
a pod. V mineráloch granitoidov rastie obsah rádioaktívnych prvkov v smere kre
meň - živce ... Mg-Fe minerály - akcesorické minerály. Zvýšený obsah rádio
aktívnych prvkov v magmatických horninách môže byť podmienený kvantitatív
nym rastom izomorfného U a Th v mineráloch, alebo prítomnosťou akcesoric
kých minerálov s obsahom rádioaktívnych prvkov. 

Podla ústneho oznamu J. Gubača , boli pri výskume hnileckých granitov po
mocou mikrosondy zistené kryštalograficky obmedzené uránové minerály ( inter~ 
val od 100 do 990 m) o rozmeroch v tisícinách mm. Je možné, že ide o silikát 
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wánu koffinit (U02.Si02) ( OHc) (?), ktorý pravdepodobne vystupuje aj v kre· 
menných žilách v exokontakte hnileckých granitov. 
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Obr. 6: GeodaemlcW. chankterbtib hnileckýdi panitvr z vrtu HG - 1. 
Fig. 6: Geochemic:al chuacterlzadoa of the Hnilec granite, bom borehole HG - 1. 
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Záver 

1. študované gemeridné granity sú charakteristické vysokými „klarkovými „ 
obsahmi uránu (18,6.Hr4 % ) a vefmi malým pomerom Th:U (0,52). 

2. Veporidné granitoidy majú priemerné obsahy rádioaktívnych prvkov,. ktoré 
sa svojimi hodnotami približujú ku „klarkovým": (U - 4,7.101- %. Th -
10,7.10·4 %, Th:U - 2,77). 

3. Hlavnou pr!.činou vysokých „klarkových" obsahov uránu v gemeridných 
granitoch je prínos uránu v dôsledku autometamorfózy granitov v hydrotermál
no-pneumatolytickom štádiu. Zvlášť výrazné je obohatenie . uránom v zónach 
greisenizácie vo vnútri granitov a tiež v greisenizovaných endokontaktoch gra
nitov. 

4. Spolu so zvýšenými obsahmi uránu v granitoch korelujú zvýšené obsahy 
Sn, W, Co, Y, Cu a Be, v hnileckých g.ranitoch aj Li. Táto asociácia je tiež dô
kazom vysokotermálneho charakteru mineralizácie. 

S. Skutočnosť, že urán vystupuje v zónach greisenizácie v asociácii s inými 
prvkami (Sn, W ... ), tieto nerádioaktívne prvky môžu byť efektívne vyhľadáva
né pomocou rádiometrických metód (povrchový gama prieskum, gama prieskum. 
v jamkách a pod.). 

6. Vysoké „klarkové" obsahy uránu v gemeridných granitoch a zároveň nizke 
obsahy Th a nfzky Th:U pomer nedávajú podla najnovších výskumov predpo
klady, ž~ v ich okolí môžu byť zistené priemyselné koncentrácie uránového zrud
nenia hydrotermálnej genézy. 

Doručené: 10. III. 1972 
Doporučii: Cyril Varček 

Ceskoslovenský uránový priemysel. 
oblastný závod IX, 
Spišská Nová Ves 
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Radiogeochemical characterization of some gemeride granites 

MILAN TREGER 

·In the Gelnica Group (Cm-S?) of the Spišsko-gemerské rudohorie Mtis. Paleozoic 
several smaller bodies of Neoid gran1tes occur, representing the uppermost parts of 
tbe granite body present at depth. These granites (so called G~meride ones) are mar
ked by intense autometamorphism, mainly tourmalinization and greisenization. The 
following types have been distinguished petrogi,aphioally: 

1. Biotite to two-mica granite 
2. Granite - porphyry 
3. Leucocratic muscovite granite. 
In the exocontact of many Gemeride granites occurrences of uranium minerali

zation have been found in quartz veins associated with other high-temperature mi_ 
nerals (e. g. a,patite, xenotime). 

New investigations show certain regularities existing between the concentration of 
radioactive elements in magmatic complexes (mainly granitoids) and uranium minera
Uzation genetically bound to these complexes. Acoording to some authors (Smyslov, 
Pljušev 1968) granitoids as well ,as acid volcanogentc rocks in uranium ore districts 
are typical with higher Th contents (2-5.10-3)ž clark contents of uranium or contents 
slightly excceding „clarks" (3.10-4 to 7.10-• % U) and a higher ratio Th:U) reaching 
the value of 4 to 9) (fig. 3). Analogous rock complexes of nonmetallic area.s are characte
ristic by lower Th contents (0,5-2,5.10-3 %), -higher contents of U (4.10-4 - 13.10-4 %> 
and a low ratio Th:U (1-4). 

The radiogeochemical study of. some Gemeride granites (from Hnilec and Cučma) 
ba6ed on gamma-spectrometric (four-component) analyses on U, Ra, Th, K provided 
the following results (fig. 1): 

1. For Gemeride granites very high normal contents of uraniwn are characteristic, 
reachi:ng 18,6.10-4 % on an average. The higher content of uranium in Gemer.ide gra
nites is probably a consequence ot. their intensive autometamorphism, with which the 
supply of a larger part ot ura:nium is connected. This assumption is a1so confirmed 
by the results of. radíametric ánvestigation, acoording to which the maxima of radio
activity are bound to zones of gceisenization in granites in some cases (looally with 
Sn - mineralization) (fig. 5). 

2. Th'1! contents of thorium are under the level of „clark" contents in Gemeride gra
nites and ceach the value ot 8,4.10-4 % Th, what is probably also oon.nected with the 
in~sity of autocmetamorphism. 

3. The norma! ratio Th:U for granttoids reaches the value 3-5 (fig. 4). For Gemeride 
granites the averag<! value ds Th:U = 0,52. This extremely k>w wuue ds conditioned by 
the low „clark" v.alue of Th in graru,tes and enrichment of gran,ites with uranium 
in :the process of. pneumatolytical - hydoothermal autometam<>nphism. 

In fig. 2 Gemerlde (Alpine) and Veporide (Variscan) granitoids are compared accor
ding to the cantem:s of radioactive elements. The Veporide granitoids are in its 
average conten-ts of radioactive element.s much nearer to norma! (.,clark") eon.tenis 
tban Gemeride granLtes. I,n this ~ we a1so suppase connection between the inten
sity and charaoter of autometamorphism and the ooncentration of radioactive ele
ments. 

Figs. 1 and 6 also show the higher contents of Sn, W, Co, Y, Cu and Be to correlate 
together wlth higher contents of uranium in Gemeride giwiites. This association of 
element.s a1so point.s at the high - temperature character ot mineralization. The mi
ni,:na -0f values of Th:U - ratio indicat,e zones charaoteristic by the supply .of uranium, 
radium and other elements in grand:tes. 

The high „clark" cantents of uranium in Gemeride granttes and also the low eon
tent of Th and the low Th:U ratio Point at their small perspective as potential souree 

· of industrial concentrations of Ut'lal'\lum mineralization according to latest investiga
tions. 

Translatcd by: j. Pevný. 
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MINERALIA SLOVACA, ROC. IV (1972 ) C. 16 

Využitie penetračných a presiometrických skúšok pre 
zisťovanie vlastností piesčitých zemín na Záhorí 

(9 obr. a 3 tab. v texte) 

MIRKO MATYS - MARTA JSKYOVÁ - VLADIM fR LETKO• 

Utilisation des essais pénétt"omiEtriques et pressiomélriques pour détcrmlner les ' 
proprlétéJ des rols sablonneux a Záhori.c 

L'article décrit ľutilisation des es&ais au pénétrometre (iégcr) ct au pressiometre 
L. Ménard - :type G pour .détermwer les propriétés des sables au cours de la carto
graphil' géotechnique. Les essais furent ex:écutés dans de sablons et sablcs a la granu
lométrie moyenne du complexe flu_v_ial et éolien. Les résultats de ccs essais montrent 
quc les deux méthodes sont rapides, peu coiiteuses, les apparails sont faci lement trans
portables et donnent des résultats suffisamment fideles pour obtenir Ja caractéristique 
fondamentale des sables. 

Dôležitou úlohou pri zostivovaní inžiniersko-geologických máp rôznych mierok 
je zistenie rozhrania, hrúbky, priestorového rozširenia rovnorodých faciálne-gene
tic~ých komplexov a typov hornín (zemin) a ich inžiniersko-geologická\ charak
teristika a zhodnotenie. Pri inžiniersko-geologickom hodnotení pieskov 
(V. D. I. o m ta dz e 1970) má najdôležitejší význam štúdium ich porovitosti, 
ktorá charakterizuje ich prirodzenú ufahlosť a deformácie. Najčastejšou pričinou 
deformácií a porušenia stability býva ich nedostatočná hutnosť. Pretože pri inži
n iersko-geologickom mapovani je štúdium uľahlosti potrebné robiť spravidla na 
verkom území, vyžaduje táto úloha masové použitie takých metód a skúfok, ktoré 
sú čo najmenej časove a ekonomicky náročné, málo prácne, vyžadujú jednoduché 
a !ahko premie.stňovatefné pristroje a zariadenia. V prípravnej etape inžiniersko
geologického mapovania niektorých časti územia Záhorsk~j nížiny sme použili 
pre inžiniersko-geologickú charakteristiku pieskov okrem priameho zisťovania ich 
fy!,ikálnych vlastnosti tiež dynamickú penetráciu a presiometrické skúšky. V člán
ku uvádzame priklad charakteristiky pieskov fluviálneho a eolického komplexu 
na niektorých lokalitách, spracovanej podľa výsledkov týchto skúšok. 

• _Dr .. Mirko Matys, Dr. Vladimir Letko - Katedra inžinierskej geológie a hydrngeológie Príro
. dovedeckej fakulty UK{; Bratislava, Guttwaldovo nám . 2. 

• ' P- g Marta Iškyová - Hydroconsult, Bratislava , Radlinského 57. 
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Charakteristika pieskov 

Komplex luviálnych sedimentov je tvorený v prevažnej miere holocénnymi náplavami Moravy, 
v ktorých prevládajú piesky. Sú jemno až strednozrnné, vlhké, s ojedinelými valúnkami veikosti 
do !2l 2-3 cm, prevažne šedohnedeJ farLy. V. minerálnom zloženl prevláda kremeň, zrná sú 
ostrohranné a poloopracované (70 % ). V ďalšom uvádzame charakteristiku týchto pieskov JV 
od obce Zohor. · 

Komple._-.: eolických sedimentov je tvorený prevažne pieskami, ktoré sú vyviate z pleistocén
nych terás Moravy, Eolické sedimenty sa rozdelujú do štyroch veko,.,.e rolličných regionálnych 
pi\siem (ľ„ Iva n - A. Sa bol 1965; V. Baňacký - A. Sabol 1969). V článku podá-
vame charakteristiku pieskov pri obci Vysoká pri Morave a pie~koviska pri ceste Stupava - ~ 
Malacky SZ od obce Lozorno. Piesky z lokality Vysoká patria k IV. pásmu pieskov. vyviatych 
z mladšej mladopltistocénnej terasy Moravy a zo starého holocénu, ktoré sa vyskytujú na sedi-
mentoch aluviálnej niv:y. Piesky sú velmi slabo vlhké. Piesky v.yviate zo staro a strednepleisto-
cénnych terás Moravy sa nachádzajú na lokalite Lozorno, ktorá leží na jufaom okraji I. cen-
trálneho pásma. 

Eolické piesky sú prevažne svetlohnedej a svetlohnedošedej farby s dobre pozorovatelným dia• 
gonálnym a kriiovým. zvrstvelÚill. Sú jemno až strednozrnné, s dobre viditelnými niekolko mm 
hrubými vrstvičkami pieskov rôznej zrnitosti, závislej na sile vetra. Casté sú limoaitizov.ané 
polohy tzv. plástevného podzolu. Zrná sú opracované, zaoblené, podiel ostrohranných ;mi zriedka 
presahuje 20 % u starších, 40 % u najmladších sedimentov. V minerálnom zloženi vysoko pre
vláda klemeil (88-94 % ), menej sa vyskytujú žiJ1.ce (8-12 % ). Ťažké minerály dosahujú 
v. priemere 0,5- 1,7 %. 

Penetračné skúšky 

Penetračné metódy, statické i dynamické sa používajú pri inžiniersko-geologic
kom štúdiu nesúdržných zemín už niekoľko desaťročí. Sú známe zo zahraničnej 
(Haefe!i 1953; K. Terzaghi 1954; G. K. Bondarik 1964 a i .) i našej (A. Dvorák 
1953; K. Drozd l 959, 1960, a i.) literatúry. Pri štúdiu piesčitých zemín Záhor-
skej nížiny sme použili jednak dynamickú penetračnú sond11 priemeru 51 mm ~ 
podla ČSN 73 1821, jednak Iahkú penetračnú sondu (H. Sparmann: Die leichte 
Rammsonde, 1963) nasledovnej konštrukcie (obr. č. 1): baran ( 1) hmoty 10 kg 
dopadá na vodiacej tyči z výšky 50 cm na kovadlinku (2) o celkovej hmote 5 kg 
a prostredníctvom výmenných sondovacích tyči (3) dlž.lev 100 CTl1 zaráža do ze-
miny penetračný hrot ( 4) o prierezovej ploche 5 cm2

_- Výber tejto sondy bol 
ovplyvnený požiadavkou malej hmoty, jednoduchej konštrukcie a fahkej pre
miestnitdnosti, ako i nedostatkom iných ľahkých dynamických, alebo statických 
penetračných zariadení u nás. 
Ľahká penetračná sonda je určená na kontinuálnu penetráciu v nesúdržných 

zeminách, ak neobsahujú viac ako 40 % zŕn väčších ako 20 mm. Pri penetrácii 
sa zaznamenáva počet úderov a vnik sondy do zeminy. Kontinuálnosť penetrácie 
je splnenn pri asi 15-30 úderoch barana za minútu, pričom práca barana pri 
jednom údere je 5 kpm. Penetrácia je vhodná najmä na zisťovanie ulahlosti 
a určenie rozhrania, rozširenia jednotlivých vrstiev, ktoré majú rozdielny odpor 
proti vnikanit: penetračného hrotu. Ufahlosť môžeme zisťovať do hlbky 6 m, roz-
hranie vrstiev do hlbky 1 O m. · 

Pri zisfovaní uľahlosti je dôležité poznať zrnitostné zloženie, č1slo nerovno
zrnnosti U a hranice skúšaných vrstiev zeminy. Pri určovaní uľahlosti sa počí
tajú počty úderov 0 ·10 potrebných pre zabaranenie sondy o hlbku 10 cm. Pre 
orientačné určenie relatívnej uJahlosti Io nesúdržných zemín sú experimentálne 
zistené (H. Sparmann 1963) vzťahy medzi počtom úderov n m a relativnou 
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ulahlosťou In u zemfn rôznej zrnitosti a rôzneho čisla nerovnozmitosti U (obr. 
č. 2). Pre presnejšie stanovenie ulabJosti je nutné kalibrovanie sondovacieho za• 
riadenia. Výsledky penetrácie sa vynášajú vo forme grafov, v ktorých sa na vo· 
dorovnú os nanáša počet úderov n1(1 a na zvislú os zabaranené hlbky po 10 cm. 
Výkyvy v počte úderov spôsobujú jednotlivé valúny, stmelenie, podzemná voda. 
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Obr. č . 1: ľ.ahká penetračná sonda. l - ba-
ran, 2 - kovadlinka s vodiacou tyčou, 3 -
výmenné tyče, -1 - penetračný hrot. 

PtmetracnJ skúšky sme robili v kopaných sondách vždy na dlžku jednej sondovacej tyče, pretože 
_sme záro,•eií zisfovali daJšie vlastnosti (vlhkosť, objemovú hmotu, a i.) na. neporušených vzorJ 
kách, ktoré je možné v piesčilých zeminách odobrať iba v priamo prístupných polohách. Penet
ráciu je však možné robiť tiež z povrchu terénu pridávanim výmenných sondovacich tyči. 
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Presiometrické skúšky 

Z presiometrických prístrojov, ktoré sa u nás po
užívajú, sú najrozširenejšie prístroj~ vyrábané L. Me• 
nardom. Všetky tu opisované skúšky boli robené pre· 
siometrom L. Menard - typ G s maxirrdlnym tlakom 
25 kp.cm~. Prístroj (obr. č. 3) pozostáva z meracej 
aparatúry spojenej koaxiálnou hadicou so sondou 
(bunkou), v ktorej sa prostredníctvom vodného mé
dia vyvodzuje stlačeným C02 potrebný tlak a tým sa 
vyvoláva deformácia zeminy. 

Obr. č. 2: Vzťah medzi relatívnau hutnosťou 1D a p<>člom 
úderov n10. 1 - jemno a atredno7mný piesok, U = 1 a.ž 2; 
2 - jemno, stredno a b·ubozrnný piesok, U = 2 až 5; 3-hru
bozrnný piesok, ~lrkopiesok, piesčitý itrk, U > 5. 
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Presiometrické skúšky sa robia v čerstvo vyhlbených vrtoch (max. 24 hod. 
,.starých") priemeru 63 mm. V zeminách sa najčastejšie vŕta upravenou prtruč
nou súpravou G-10 (zemným vrtákom), ktorú sme bežne používali i v piesči
tých eolických sedin1entoch do hlbky 5- 8 m bez paženia. Vlastná penetračná 
skúška predstavuje zaťažovaciu skújku steny vrtu. Medzný, limitný tlak Pl sa 
má dosiahnuť po 10 ± 4 zaťažovacích stupňoch. Rozsah zaťawvackb, tlakových 
stupňov sa voli odhadom podla skúsenosti, alebo na základe orientačného mera
nia v samostatnom vrte. Deformácia zeminy (zmena objemu vody v aparatúre) 
sa odčí:tava na piezomelri v časových intervaloch 15; 30; GO; sec. pre každý zafa
žovacl stupeň. 

... 
-
-

Obr. č '.:: Schéma pruiometrickébo pristroja. Obr. č . 4: Presiome!rkk.í. krivka. a ·- závis
losť zmien obje.mu bunky a iaťažovaciebo tla
ku; b - iáyislosl časového rozdielu objemov 
bunky a zalažovacieho !laku. 

Vyhodnotenie presiometrickej skúšky sa robi z presiometrickej krivky, ktorá 
je grafickým znázornenirn závislosti zmeny objemu (deformácie) po 60 sec. na 
zaťažovacom stupni (tlaku). Presiometrická krivka (obr. č. 4a) sa skladá z troch 
fáz deformácii: a) - pružnej, priamo úmernej tlaku, b) - pseudoelastickej, 
pružnej i elastickej deformácie, c) - plastickej, pri ktorej deformácie začf.n.ajú 
rýchlo vzrastať , nastáva „tečenie " materiálu. Hranice medzi jednotlivými fázami 
sa zisťujú na pomocnom grafe (obr. č. 4b), na ktorý sa vynáša rozdiel objemov 
za prirastolc času (V6o,, - V30, ) pre kaidý zaťaž.ovad stupeň. Priesečniky pria
mok spojok týchto bodov, odvedené na presiometrickú krivku (obr. č. 4a) urču
jú hranice jednolivých fáz_. Medzný, limitný tlak! p1 sa odčita pre objem, defor
máciu 700 cm3• ' 
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~kutočné hodnoty tlakov sa z nameraných hodnôt vypočítajú podla vzťahu 

kde Pi 
píi,r 
Yv 
h1 
h2 

qi)l 

Pi = p IM+ rv (h1 - h2) - q111( (1) 

skutočný tlak v bode skúšky 
tlak odč.ítaný z presiometrickej skúšky 
objemová tiaž vody 
rozdiel hladín vody v meracej aparatúre a v bunke 
rozdiel hladiny podzemnej vody a vody v bunke, ak sa meranie 
robí pod hladinou podzemnej vody 
tlak v bunke, potrebný na vyrovnanie atmosferického tlaku, pri 
objeme V1M za tlaku PiM. 

Z výsledkov skúšky môžeme vypočítať základné deformačné a pevnostné cha
rakteristiky zeminy, ale tiež dalšie hodnoty potrebné pre zakladanie - napr. do
volené zaťaženie základovej pôdy pre plošné i pilotové zakladanie. 

Z deformačných charakteristik sa najčastejšie poč1tajú: :z; pst>udoelastickej fázy 
presiometrický modul deformácie Ep , ktorý približne odpovedá modulu deformá
cie v šmyku, oedometrický modul deformácie Mo a modul pretvámosti Eo. I ked 
sa pri výpočtoch niektorých veličin použivajú konštanty zistené experimentálne pre 
iné podobné zeminy, alebo hodnoty z noriem, sú tieto veličiny pre základnú cha
rakteristiku pies.čitých zemín dostatočne presné a použ.itelné. Hodnoty jednotli
vých modulov sa počitajú podľa nasledovných vzťahov 

Ep =K p1-p2 
V1 -V2 

kde K - koeficient sondy pre stredný objem V m 

p1, p2 - skutočné tlaky, vypočítané podla (1) 

kde a 

:E:p 
Mo=--· 

a 

bezrozmerný reologický koeficient v rozmedzí 0,33-- 1 

Eo = {3 Mo 

kde {3 - súčinitel podľa ČSN 73 1001 

(2) 

(3) 

(4) 

Pevnostné vlastnosti piesčitých zemín je možné charakterizovať uhlom vnútor
ného trenia rp. Pre nesúdržné - piesčité až štrkovité - zeminy je pre uhol vnú
torného trenia odvodený (L. M e n a r d, 1963) empirický vzťah 

p1 - .po = b.2 ( ({I -~ 24 ) (5) 

kde b - konštanta, ktorej hodnota pre homogénne zeminy vlhké je 1,8, pre 
čias~očne vlhké 2,5 a pre suché 3,5. 

Uhol vnútorného trenia rp sa dá zistiť tiež pod!a grafu na obr. č. 5. 

Výpočet dovoleného zaťaženia q ákladovej pôdy sa robí pod!a vzťahu L. M e
nar d 1963; C. H. Beyerer 1968): 

q = qo + k (p1 - po) (6) 

283 



Výsledky sktišok 

Pre charakteristiku piesčitých zemin a porovnanie výsied.kov penetračných 
a presiometrických skúšok sme zisťovali „in situ" a v laboratóriu tiež niektoré 
základné fyzikálne vlastnosti, ako: mernú hmotu, objemovú hmotu, prirodzenú 
vlhkosť, zrnitosť, maximálnu a minimálnu pórovitosť. 

Fluviálne piesky z lokality Zohor sú prevaž.ne strednozrnné s prímesou jemno
zrnného piesku (obr. č. 6a) ,t slabo vlhké a mož.no ich zaradiť podľa ČSN' 73 
1001 do 15. tr. ako piesky stredno a jemnozrnné, suché až vlhké. Výsledky skú
šok (obr. č. 7) ukazujú, že podľa relativnej uľahlosti. sú piesky na povrchu stred
ne ufahlé, dospodu prechádzajú tesne za hranicu ufahlých. Počty úderov pri 
oboch penetračných metódach súhlasne s hodnotou In sú pri povrchu na hra
nici pies~ov kyprých a stredne u.Iahlých, v spodnej časti. sa bližia k_ hranici 
uTahlých a stredne ufahlých. 

kde qo - zvislý tlak v zemine 
k - súčiniter závislý na rozmeroch základu a hlbke zakladania 
p1 - medzný tlak z presiometrickej skúšky 

µ po - horizontálny tlak v zemine, po = 
1 -µ 
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Obr. č. 5: Diagram pre zistenie uhla vnútorného trenia. 

284 

1/ 
~ 

~ 

,,,~ 
~ 

~ 

,I 

t5 

r n. h 

/ 

/ / . 
v / ,1 

v / 
/v 

v 

Jil ~ .fO 

- ~ 
/ 



Pre každú lokalitu uvádzame tiež hodnoty deformačných a pev"n.ostných cha
rakteristík vypočítaných z výsledkov presiometrických skúšok a stanovených ako 
smerné hodnoty podla ČSN 73 1001 (dovolené zaťaženie pre šírku záklaclu 
B= 1,0 ru a hlbku zakladania D= 1,0 m) 

Najmlad~ie eolické piesky, ktoré sú na lokalite Vysoká pri Morave, sú jemno 
až strednozrnné (obr. č. 6b) a možno ich zaradiť podľa ČSN 73 1001 do 15. tr. 
ako jemno a ~tredno zrnné piesky, suché až vlhké. PodTa výsledkov penetračných 
skúšok sú na povrchu ufahlé, nbjemová hmota a relatívna uTahlosť In (obr. 
č . 8) však ukazujú, že sú kypré až stredne ufahlé. Spôsobuje to pravdepodobne 
značné množstvo polôh plástevného podzolu, ktorý pri nízkej vlhkosti súvrstvia 
stmeluje piesky, čím sa zvyšuje ich odpor proti penetrácii. V spodnejšich častiach 
súvrstvia sú piesky vlhkejšie a výsledky penetračných skufok i vypočítaná rela
tívna uľahlosť Io sa bližia k hranici pieskov stredne uľahlých až kyprých, čo 

· sa tiei odzrkadľuje v znížení hodnôt deformačných vlastností (hlbka do 3,0 m). 
V tab. c. 2 uvádzame hodnoty vypočítané zo skúšok a stanovené pod[a normy. 

Deformačné charakte- Uhol vnútor- Dovolené pre• 
Hlbka 

ristiky kp.cm·2 ného trenia ,p0 

siometrické Odvodené nor-

1 ČSN zaťaženie 
roové namáhanie 

m presiometrické 
prcs~o-, 1 CSN kp.cm·2 

'Ep 1 Mo \ Eo tEo metncky 
kp.cm· 2 

1,0 89 267 197 150 29 32-35 4,70 2,10 

2,0 73 146 108 až -
3,0 57 17.2 131 300 31 " 

Tab. č . 1: Ukazovatele vlastností fluviálnych pieskov oa lokalite Zohor. 
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. Obr. č. 6: Krivky zrnitosti pieskov. a 

. -lokalita Lozorno. 
lokalita Zohor; l; - lokalita Vysoká pri Morave; c 
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Výsledky skúšok ukazujú (obr. č. 9), že sú prevažne stredne uiahJé, relatívna 
ufahlost je zhruba v strede rozpätia hodnôt charakteristických pre stredne ulahJé 
zeminy. Poloha kyprých pieskov v hlbke 0,6-0,8 m bola registrovaná tiež Jah
kou penetračnou sondou znížením počtu úderov n 10. Rozmery penetračného válca 

Hlbka Deformačné charakte• Uhol vnútor- Dovolené pre• ristiky kp.cm·3 ného trenia 1° siometrické Odvodené nor• 
m 

zaťaženie 
mové namáhanie 

presiometrické 1~ pres_io• · 1 ·CSN kp.cm.2 kp.cm-1 
1,0 

Ep l Mo 1 Eo Eo metncky 

91 273 ·202 300- 29 35-38 4,35 2,10 
500 

2,0 
85 255 188 1:30 29 " 
76 229 170 28 

" 3,0 ai 
104 314 232 30 

" 4,0 
20G 600 443 300 34 .. s.o 

Tab. č . 2, Ukozov„tcle vlastností eolických pieskov na lokalite Vysoká pri Morave. 

:,... ),.. MERNÁ OBJCMOVÁ PÓROV/ · ČISLD RELAT/11- ,::otET POČET ÚCE 
č :::,. 

J-IMDTA TDST' PÓROV/- NA UĽ:A- ROV t- I-IMDTA IJOEROV n-10 

~ 
c:, :::! ! fA -;n TOSTI HLOST' n r/J 51 ĽAHKA PE-Oli. 

9· Cm-3 -- d no/. ,t. In ČSN NETR. (1l cl o 
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Obr č . 7: Výsledky skúšok na lokalite Zo.bor. J - viesok jemno·strednozrnný, slabo hlinitý, 
ux,avolmedý: 2 - pieaok strednounný, hnedý, oiedfaelé valúnky; 3 - piesok strednozmný, 
šedohneJý; 4 - piesok atrednozmný s primesou hrubého, vlhký, ojedinelé valúnky 2-3 cm, 
hrdzavohnedý; 5 - piesok jemno-stred.nozrnný, slabo vlhký, zelenošedý. 
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podla ČSN 73 1821 samozrejme vrstvičky takejto hrúbky zaregistrovať neumož
ňujú, V tab. č. 3 uvádzame hodnoty ich vlastností vypočítaných zo skúšok a od
vodených z normy. 

Deformačné chara.kte- Uhol vnútor- Dovolené pre-ristlky kp.cm·2 ného lTenia 1° Odvodené nor-
H ibka siometrické mové namáhanie 

m pres.iometrické ) CSN preS!O· 1 es N 
zaťaženie kp.cm·2 

Ep 1 Mo \ Eo Eo metncký 
kp.cm·.? 

1,0 94 282 208 150 29 32- 35 4,42 2,10 

:.t,O 182 567 420 33 " 
3,0 148 444 328 33 

ai 
.. 

4,0 1'24 3í2 275 32 " 
s.o 108 342 240 31 ,, 

6,0 62 184 137 300 30 .. 
Tab. c. 3 . klizovatde vlastnosti eolických pieskov n11 lokalite Lozorno. 

p ROVITOS CÍ$LO RELA T. POCET UOERO 
n. PÓROV/ UĽAHL n,o 
¼ TOSTI ST' ĽAHKÁ 

L. 'o PENE TR. 
SONOA 

.-.o • .. o, o, oa, o J ,o s 

Obr. č. 8 : Výsledky skúiok na lokalite Vysoká pri Morave. 1 - piesok strednozrnný, svetlo
hnedý, s o;edinelými valúnamii do 0 2 cm; 2 - pie~c:k jemno-strednozrnný, hnedý, suchý, s po
lohami pl~stevného podzolu hrúbky 2 - 5 cm; 3 - piesok jemno-strednozrnný, hnedý, s polohami 
plistevného podzolu hrúbky 5-lZ cm; 4 - p ieaok stredno2.mný, žltohnedý, vlhký, s polohami 
plástevného podzolu hrúbky 2 - 5 cm. 
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Eolické piesky na lokalite Lozorno, ktoré patria k najstarším '!olickým pies· 
kom, sú jemno až strednozrnne (obr. č. 6c), vyznačujú sa striedaním nieko(komm, 
ojedinele cm hrubých polôh jemného a stredného piesku. Celkov~ patria do 15. 
tr. ČSN 73 1001, ako piesky jemno a strednozrnné, suché až vlhké. 

Zhodnotenie poožiternosti skúšok 

Inžiniersko-geologická charakteristika piesčitých zem'in sa vo vacsme prípadov 
opiera o skúsenosti spracovatefa, pripadne o normové hodnoty . V oboch prípa· 
doch je však nutné poznať aspoň ich uiahlost. ktorá podmiei,uje ich ďalšie, sta· 
vebne dôležité vlastnosti. Pre stanovenie ulahlosti slúži mnoho typov dynamic· 
kých i statických penetračných metód, zariadenia sú však spravidla mohutnej 
konštrukcie, ich použitie je veľmi prácne, ťažko sa premiestňujú a u nás sú 
tiež málo rozšírené a používané. Pre účely masového stanovenia relatívnej 
ulahlosti pri inžiniersko-geologickom mapovaní sú vhodnejšie lahké prenosné 
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Obr. č. 9: Výsledky skúšok na lokalite Lozorno. 1 - piesok atrednoz:mný, žltohnedý, a valú
nami do ~ 1 cm; 2 - piuok jemno-strednounný, z.ltohnedý; 3 - piesok stredno-jemnozrnný, 
s polohami plbteY,ného podzolu; 4 - piesok jemno-strednounný, žltohnedý, slabo vlhký, s polo
hami plástevného podzolu hrúbky 1- 2 cm; 5 - piesok strednozmný, žltohnedý, suchý. 
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sendy, ktoré však poskytujú dostatočne spoľahlivé výsledky. Z dynamických pe
netračných sond splňa tieto požiadavky Iahlcá penetračná sonda, ktorá jel. jedno
duchá, prenosná, dá sa používať pre sondovanie z povrchu terénu do hlbky 6-
10 m, vyžaduje obsluhu dvoch pracovníkov. Ako ·ukazujú výsledky vykonaných 
skúšok je dostatočne spoiahlivá a porovnatdná s inými druhmi skúšok. Presné 
stanovenie uiahlosti však vyžaduje jej kalibrovanie a zistenie korelačných vzťa
hov s výsledkami iných druhov skúšok. Zo statických penetračných sond, ktoré 
dávajú vo všeobecnosti presnejšie a širšie použitelné výsledky, má vyhovujúce 
parametre napr. penetračná súprava švédskej firmy BORROS Co. LTD, ktorá 
však zatiat u uás nie! je k dispozícii (možno ju zakúpi! prostredníctvom MER
CANTA Praha). 

Pre stanovenie deformačných a pevnostných charakteristík pieskov sú vhodné 
a dostatočné presné presiometre do max. tlaku 25 kp.cm·2• Výhodou zariadenia 
sú malé rozmery, malá časová náročnosť a malá prácnosť, ľahká premiestniteI
nosť. Pre hlbenie skúšobných vrtov postačuje v zeminách plne súprava zemného 
vrtáku G-10. Pre obsluhu presiometra i vyvŕtanie vrtu postačujú dvaja pracov
nici. Penetračnú, presiometrickú i vrtnú súpravu je možné dopravovať terénnym 
vozidlom GAZ. 

Všetky spomínané výhody oboch skúšobných zariadení umožňujú ich použitie 
pri stanovovaní základných charakteristík vlastnosti piesčitých zemín pri inžinier
sko-geologickom mapovaní, ale tiež pri konkrétnych úlohách inžiniersko-geologic
kého prieskumu. Pretože charakter piesčitých zemín vyžaduje skúmanie ich vlast
ností najmä „in situ", bude nutné neustálé rozširovanie prieskumných metód 
o poin«:> skúšky. Medzi tieto patria i penetračné a presiometrické skúšky, na vhod
nosť ktorých sme chceli v krátkosti upozorniť. 

Doručené: 23. II. 1972 
Doporučil: Bartolomeí Groma 
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Utilization of penetrometer and pressure-meter tests to determine 
the proprieties of sands in Záhorie 

M. MATYS :- M. ISKYOVA - V. LETKO 

A consLderable number fo test is required to eval:uate the soils for the engineering_ 
geol-ogical mappi,ng, To obtain the characteristics of. sand saiils in Záhorie we used 
a light penetrometer ,and the prassure-meter Ména.rd, type G. The tests were carried 
out on fine- and medium-grained sands of the fluvi.al and eo1ian oomplex. 

The light penetrometer is suitabl.e for det.ermining the density of sands provided 
the quantity of gra.in size above 20 mm does not exceed 400/o, at continuous penetra
tion from the surface to a depth of 6 m. The penetirometer is simple, easily transpor
table, requires only two operat.ors. The penetrometer results correspond to dynamic 
penetrati'OD results aocording to Czechoslovak Standards CSN 73 1821 and to calcula
t.ed relative denmty In determined by other types of tests. 

'Dhe pressiiOmetric tests are canied out IÍlll boreholes of 63 mm di.arlwter, effected by 
th<.l G-10 set. From the test ·resu1ts, bhe fund:amen.tal defarmatixm and &trength (re
sistance) characteristics of sands ·but also the permissi,b}e load "llalues for planar and 
depbh foundation are oalculated. lt requir"es two qpena,tors to man1pulate the pressu
remeter (Ménard) and to effect the test J:>ore holes. 

The applied methods are rapid, not elaborate, the instruments are of light con
struotion, easily transportable and suLtahle for testing on a Iarge scale. They provide 
fairly rellable, results which can be applied as documen~ ror the characterisation and 
evaluation of sánd soils in engineer.ing-getological mapping. 
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úvod 

MINERALIA SLOVACA, ROC. IV (19721 C.' 18 

Struktumí a hydrogeologický pnizkum u Smrdák 

(2 obr. a 1 tab. v texu) 

KAMIL BILEK • 

Puita de structure et sondage hydtogbologique au.s: environs de Smrdáky 

En 1970, ľentreprise de pétrol_e „Nafta• i Gbely a exécutf un sondage de recon
nnissance géologique de hauteur movenne situé dans la. partie marginale de ľEst du 
Bassin de Vienne. ťun de ces sondages, situé entre la localité de Smrdáky et celle 
ďOreské, e1:ploararit la structure géologique du Néogčne et les conglomérats eggenbur
g;ens riches en eau.s: balnéaires sans le hydrogen.e sulfuré, utilisables pout les bains de 
Smrdáky Ces puits de structure et sondages hydrogéologioues ont apporté de nouvelles 
connaissances su.r la répe.rtitlon et ľorigine des eaux balnéaires riches en hydrogéne 
sulfu.ri et des eaux aans teneur en celui-cl, situées sur la base des conglom&ats 
eggenburgiem et sur leur rapport ä la structu.re géologique du Néogcne et de ses cou~ 
ches sous-jacentes. 
Le sondage de Smrdáky 2 a Jémontré qu'au Nord de Smrdáky, il y a un fossé tectolli
que qui sépare les eaux riches en hydrogene sulíuré de celles qui ne renfennent pas 
ďbydrogene sulfuré dans les conglomérata eggenburgiens. 

Geologická stavba a hydrogeologické pomery neogénu v prostom Smrdák byly 
i'ešeny nejprve jen v rámci potreb balneologických a pitných vod pro lázne 
Smrdáky. Po druhé svetové válce (1950- 1970) byla stavba neogénu a jeho 
podloži v okrajové oblasti Videňské pánve včetne Smrdák zkoumána strukturni
mi vrty a geofyzikálnim~ metodami pro účely naftového pr.izkumu. 

Stále rostoucí potreba pitné i mineralisované balneologické vody pro lázeňský 
provoz si však vyžaduje podrobnéjsí znalosti o geologické stavbé neogénu, aby 
mohly býti realisovány hydrogeologické vrty bez vetšího rizika jejich negativity. 
Z tohot•J tlu.vodu úkoly strukturního vrtu Smrdáky 2, situovaného v prostom S 
od Smrdák, byly rozšíreny o provedeni čerpadho pokusu 1. bazálních slepencu 
eggenburgu. Vrt úspešne vyrešil strukturní úkoly a ze slepencu byl ziskán pií-

• RNDr. Kcmil Bílek, CSc., Nafta, n . p, Gbely, okres Senica. 
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tok vody bez obsahu sírovodiku. Spolu s dalšími staršími i novejšími strukturní
mi vrty byly tím doplneny znalosti o geologické stavbe prostom Smrdák a jejich 
širši oblasti. 

Piehled priizkumných prací 

Pred zahájením naftového pruzkumu bylo v této oblastt provedeno pouze ma
pování a ojedinele paleontologický výz.kum. Strukturní pruzkum naftový v létech 
1950-1954 se omezil na oblasti budované na povrchu mladšími neogenními 
útvary a tak byl prozkoumán hlavne kovalovský príkop. Oblasti, budované star
šfmi neogenními fonnacemi karpatem, ottnangem a eggenburgem, nebyly pro ne
ôostatek korelačnich obzoru strukturními vrty prozkoumány. 

Ncvyjasnenost stratigrafie sedimentú v podloží ba<lenu uvnitŕ pánve, klertl však vystupuj; 
v širokém pruhu podél pánevmho okraje, byla podnetem k prevedení nových mapovacich praci 
v okrajové oblasti pánve v létech 1935- 1954 (T. Buday -- J. Brezina - J. Cicha, 
1955) . Postupne byly prozkoumány lokality makrofauny burdigalských slepencu podél okraje 
pánve tK. B 11 ek, 1963, 1966b) a prodiskutovány i nékteré dílči stratigra!ick~ problémy 
<K. Bflek, 1966a, V. Špička, 1960a). 

Dalši strukturní pruzkum v létech 1954- 1960 s~ omezil na néko!ik stcukturnich vrtu v ob
lasti Oreské a ojedinelé vrty strední hloubk}" (do 6JO m) Hlboké J, Smrdáky 1, Oreské 1, je
jichž výsledky zhodnotil J. Hrome c (1957, 195~). 
· , Nejnovéjší strukturní prúzkum, provedený v létech 1969-1970 (K. Bi 1 ek, 1971), rešil ve 
.spojitosti s geodektrickým a starš!m. struktu.rním pruzkumem geologickou stavbu neogénu za úče• 
Jem provádení hlubinného naftového pruzkumu ne(!génu i jeho podlož!. Pčt vrtu Senica 1, 2, 
Smrd.íky 2, Oreské 2 a Močidlany 1 zjistilo na základe litologic provrtaných souvrství korelační 
možnosti neogénu za účelem dalšiho rozšíferú strukturniho pruzkumu„ litologie a stratigrafíe 
pedlozniho reliéfu a rozšíŕeni hazálnich neogennlch sicpencu. 

Vrty Senica 1, 2 navrtaly do konečných hloubek 605, 615 m pouze sedimenty karpatu. Vrt 
:Mocidlany 1, u obce Močidlany, n:avrtal 2 m ornice, do hloubky 92 m pestré jily svrchniho ha
-denu, do hloubky 254 m šedé jíly ottnangu a do konečné hloubky 295 m vrtal v jílovclch a pís
l<0vcích flyše bélokarpatské jednotky. Vrt Oreské, situovaný 1620 m JJZ od obce Radošovce, 
.navrtal pod omici (2 m) pestré jíly svrchnlho ba<lenu do h!oubky_ 30 m, ~edé jily karpatu do 
hloubky 188 m, v podlož! šedé jíly eggenburgu do hloubky 357 m a vrtal ve flyšových llovcfch 
.a pískovcích do hlQubky 386 m. 

Bazálni slepence zde nejsou vyvinuty a jily leží prímo na podložním flyši. V profilu vrtu Mo
čidlany l scházl souvrstvl karpatu a e~genburgu, což je zpusobeno vyklínením karpatu a zlomo· 
yým omezcním t-ggenburgu. 

Všerhny tyto vrty lež! mimo prostor Smrdák a pro i'ešení geologické stavby této oblasti jsou 
pouiitelné vrty Oreské 2, Smrdáky 1, 2, nekteré vrty melké a hydrogeologicke vrty lázeňské 
:zejména vrt cr 6, studna 5. 

Z geofyzikálních metod by! v okrajové části pánve proveden tíhový a geoelektrický pruzkum. 
Na t!hové mape (J. Do 1 e ž a 1 - F. Had am o v s ký, 1962) se prostorem Smrdáky táhne 
i'etez kiadných tihových anomalii, které interpretujeme jako karbonatické horniny bradlového 
pásma v podloží neogénu. Siti geoelektrických profilu byla pokryla c~lá oblast (D. Z a vi' e Io
v á a spol., 1970, 1971). Samostatný profil prepojuje vrty Oreské l, Smrdáky 2, studna 5 
:.s areálem láznl Smrdáky. 

Pŕehled hydrogeologického prrkkumu 

Ze starších prac! byla základem pro další geologické studie prostoru SmrcLí.k pojednáni 
A Mate j k y (1938), který popsal provedené vodní sondy a jímky. Nové podklady pro hyd
:rogeologlcké vrty pfinesl až struktumi pruzkum naftový. Výsledky nékterých strukturnkh vrtú 
.byly využity pro zlskán1 zdroju mineralisované a pitné vody pro lázeňské účely (J. Jan á č ek, 
1950). 

Hydrogeologický pruzkum Jl létech 1953-1954 ( 6 vrtú) vyi'ešil geologickou stavbu lázeň
::ského prostoru a vztah tektoniky k výstupu sirovodíkových vod ze souvrstvi eggenburgu k po-
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_____ ... 

0hr. č. 1. Strulrtúrni sche:ma piedneogellll.lho nliéfu - oblast Smrdáky. 
1 - zlom, 2 - štrukt. línie, 3 - geoelektrický profil. 

Fig. 1. Struetural scheJDe of the Pre-Neogene relief. Smrdáky Area. 
1 - Fault, 2 - Structural line, 3 - Geoelectrlc profile. 
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vrchu (J. Janáček - J. Janák - K. Slavfková, 1954; l- JanHek, 1955, 
1956). Vrt Cf 6 navrtal bazálni olnor alepencu a piakd eggenburgu v hlobuce 266,5-301 m 
a čerpací zkouškou by! zjištén samotok afrovodíkové vody (635 mg H2S na litr) s vydatnostl 
9 I za minutu ve výšce 6 m nad terénem. 

Nové poznatky hydrogeologické pflnesl strukturnt pruzkum v r. 1957-1958 (J. H rom e c, 
1957, 1958). Vrt Smrdáky 1 v bllzkoatl lázn1 zaatihl obzor eggenburgských plaku v hloubc:e 
543-587 m Ile aamotokem 2 I za sekundu afrovodlkových vod (680 mg HJS na litr), kdeito 
vrt Oresk~ 1 u obce Oreské S od Smrdák navrtal tento olnor ve facli slepencu a voda samo-o 
toku (2 l za sek.) neobsahovala ■frovodfk. Abu:nce airovodlku byla tehdy v.ysvitlována redinJm 
povrchovými vodami a jejich proudénlxn z proatoru Oreské do prootoru Smrdáky (J. Jan á~ 
č ek, 1959). ___ . __ .,,_ 

-· ·s .....:,•i:.-•..::•:...· ·--:,:=:.-•iiiií -~~• __ iJ'f-tJ~...._ ?;:.::;:;:::::i==~ľ---:-!IJ!._~~-,,.,....;~~~~---__!~rJ 

Obr. 2. Geologický profil vrty, Oreské 1 - Smrdáky 2 - Stud.na 5 - Cfš 226 Cf 6 
Cfš 221 - Cfš 229. 
1 - panon, 2 - sarmat, 3 - sv. baden, 4 - karpat, 5 - eggenburg, 6 - flyš, 7 
paleogén, 8 - bradlové pásmo, 9 - brezoJ1ská série, 10 - pi'lkro.vové mesozoilcum. 

Fig. 2. G~logical Profile of Boreholes, Oreské 1 - Smrdáky 2 - studna 5 - Cfš 226 -
Cf 6 - Cfš 221 - Cfš 229. 
1 Pannonian, 2 - Sarmatian, 3 - Upper Badenian, 4 - Carpathlan, 5 - EggenburgiaJl, 
6 - Flysch, 7 - Paleogene, 8 - Klippen belt, 9 - Brez01'a Series, 10 - Nappe Mesozoic. 

Novčji interpretuje geologickou stavbu a upfesiiuje stratigrafii vrtu prostoru Smrdák V. Spi é· 
k a (1960b). V jeho interpretaci se objevuje S od od farské poruchy svatojánský zlom s úklooem 
k S a prudší úpad burdigalského vodonosného obzoru od vrtu Oreské I smerem ke Smrdákum. 
Za tohto stavu znalosti geologické stavby by! v prostoru S od Smrdák odvrtán hydrogeologický 
vrt, smdna 5, jt"ho.i úkolem bylo navrtáru nesírovod1kové vody vrtu Oreské I. Vrt však nespl
nil svti.j úkol, neboť prošel zlomem do podložinho flyše, aniž zastihl obzor slepencu. Vrtem 
byla zjištena vetši mocnost aouvrstv,i Jllú karpatu (cca 345 m), eggenhurgu (cca 275 m) a vrt 
prošel v hloubce 620 m do flyše belokarpataké jednotky (A. R e br o, l 967). Ježto vrtem 
Cf 6 v prostoru lázni na vysoké kie farské poruchy byly zastiženy bazálni písky a slepence 
eggenburgu v hloubce 266,5-301 m a vrtem Oreské 1 v hloubce 290-305 m, je tlm prokázána 
existence svatojánski'ho zlomu o skoku 300-400 m, který ve vrtu studna 5 redukuje spodnl 
část eggenburgu s bazálnim vodonosným obzorem piskli a slepencu. 

Stav geologického a hydrogeologického prilzkumu oblasti Smrdák by! zhodnocen ve studii 
K. Bil k a 0968). Podrobne byla prostudována stavba farské poruchy a jt"ji kfäeni se zlo
mem štefanovským. Severne od farské poruchy byla na zákla.de vrtu a geoelektrického mei'ení 
(V. S afr á ne k, 1968) konstatována existence tektonického pfíkopu. V prostom lázní by! 
vyfešen vztah geologické stavby neogénu k artézským pi'etokum vod z panonských a sarma!ských 
písku. 

Hydrogeologický pnizkum v r. 1970 

V rámci strukturního pruzkumu v létech 1959-1970 by! proveden též struk~ 
turní vrt Smrdáky 2 ( K. B í l e k, 1970). Vrt byl situován 700 m J od vrtu 
Oreské 1 na spojnici s hydrogeologickým vrtem studna S a mel za úkol navrtání 
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piedneogenního podlož!, zjištenf existence pi'edpokládaného protiklonnébo zlomu 
a provedení čerpacích pokusu z obzoru piskli a slepencú na bázi eggenburgu. 
Vrt navrtal tato souvr-stvf: 

0 --cca 60 m - petré jlly s valouny a ·štuky svrchní baden - čupské štérky (K. Bil ek, 
1966b), 

60-176 m - karpat - jily s ojedinelými vložkami pfak<M:ll, 
176-320 m - eggenbu.rg - vápnité jlly s bazálnlmi alepenci. 

V hloubce 312-- 320 m byly navrtány slepence, ktere podle nilezti ma.krofau
ny ( Chlamys senumsis L.) ztotožňuji s bazálními slepenci eggenburgu, vystupujf
cimi na okraji pánve u Kovalovce, Chropova a Lopašova (K. Bil ek. 1963, 
1966a). Slepence jsou tvofeny prevážne karbonáty (dolomity a vápenci) a fly
šovými pískovci. Pro ztráty výplachu se je nepodafiJo provrtat, takže nebylo do
saženo jejich flyšové podloží. Jejkh mocnost se odhaduje maximálne 20 m. 

Čerpacími pokusy byl zjišten pistovánfm pfitok vody ze slepencu obdobného 
cbemismu jako z vrtu Oreské 1, avšak rozdilné od vod z vrtu Cf 6 a Smrdáky 1 
v lázeňskéru prostom. 

Srovnávad tabulka chemických rozbori. hlabbmýcb vvd obluti Smnl&y 

vn Cf 6 S.mrdáky 1 Smrdäky2 Oreaké 1 

hloubk.1 (m) 266,5-301 543 - 587 312--320 290-305 

minerallsace {mg/1 3135 2602 cca 9000 5088,4 
tvrdost c~N) 23 17,5 26,8 10,75 

Na++K+ (mg/1) 963 763 3278,4 1975,7 
eai+ (mg/1) 81,1 48,6 82,4 31,2 
Mgl.,. (mg/1) 53,l 42,4 73,9 27,7 

Cl· (mg/1) 1394,2 773 5228,9 2742 

J· (mg/1) 2,2 22,8 12,6 

so!- (mg/1) 10,7 233,7 44,8 2,7 

ttco;- (mg/)) 410 586 256,2 745,2 

Palmcrovy S1 81,4 58 93,4 86,4 

indexy S2 o o 4 o 
Ä1 2,2 26,6 o 9,4 

A2 16,2 15,4 2,6 4,2 

l-hS (mg/1) 635 680 
'Rozpušt. plyny (mg/1) 39,9 45 odplyn 32 

z toho CH~ <% ) 70,5 48,5 1. tech. duvodu 86,1 

C2Ho {%) 0,7 1 neproveden stopy 

C1Hs (%; 0,5 

CtH10 (%) 0,4 

CsHu (%) 0,1 

Ni +O~ (%) 28,8 49,2 13,7 

Voda z_ vrtu Smrdáky 2 byla zachycena pfi samotoku, vyvolaném pistovým 
efektem pri tažení náfadi. Po iJ:!ten.sivnim čerpání se hladina vody ustálila 
v hloubce cca 65 m na strukturni hodnote -269,5 m (n. v. 334,5 m). která od
povidá približne nadmorské výšce ústi vrtu Oreské l (269 m). Kapacitu prítoku 
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vody nebylo možno zjistit, protože ani pri intensivním pístování se nepodarilo 
snižovat statickou hladinu vody. 

Výsledek vrtu potvrdil predpoklady studie z r. 1968 (K. B í l ek) a to: 
a) Zastihl obzor slepencu v pi'edpokládané hloubce, čímž prokázal e,p.stencii 

pi'íkopu J od vrtu ~mrdáky 2, omezeného od S zlomem o skoku pies . 200 m 
(obr. 2) . 

b) Z hlediska hydrogeologického vrt potvrdil rozšírení slepencu s nesírovodíko
vou vodou na S od zjišteného pi'íkopu 

c) Pfíkop je prekážkou migrace vod burdigalských slepencti. 
d) Z hlediska geologického potvrdil existenci samostatné tektoniky burdigalu 

a karpatu regionálního. významu. 

Geologické a hydrogeologické pomery 

Geoelektrickým merením a strukturním pruzkumem byla upi'esnena geologická 
stavba oblasti Smrdák. Výsledkem tohoto mei'ení s pŕihlédnutím k výsledkum 
vrtu, které dosáhly podloží neogénu nebo aiespoň bazálních vrstev eggenburgu 
je strukturní schema pi'edneogeriního reliefu (obr. l). 

Relief pi'edneogenního podlož.í je budován S od farské poruchy flyšem belo
karpatské jednotky, J pak pi'íkrovovým mesozoikem a brezovskou serií (svrchní . 
krída a paleogén). Rozhraní mezi flyšem a centrálne karpatskými jednotkami tvo• 
i'í bradlové pásmo podél farské poruchy. 

Nadložní neogén je budován souvrstvím pelitii eggenburgu a karpatu. V tom
to monotonním pelitickém vývoji karpatu a eggenburgu jediným vydatnejším vo
donosným souvrstvím jsou bazálni písky a slepence eggenburgu, ležící na pi'ed
neogenním reliéfu. Do prostoru Smrdák se vkl!ňuje v mladším neogénu kovalov
ský príkop, vyplnený sedimenty panonu a sarmatu s četnými vodonosnými písky. 
S od farské poruchy leží diskordantne na karpatu na souvislých plochách, místy 
v ostritvcích a pruzích pestré jíly a šterky svrchního badenu. 

Morfologie pi'edneogenniho r&liéfu je vlivem četných zlomu velmi členitá. 
V tektonice eggenburgu a karpatu se uplatňují v této okrajové části pánve zlomy 
západo-východního smeru (farská porucha, svatojánský a jemu protiklonný zlom, 
chvojnický zlom S od oblasti Smrdák) i zlomy jiných smeru, které vznikly 
v mladších tektonických fázich nebo pokračovaly v pohybu po celý neogén. Zlo
mové pásma jsou zpravidla tvoi'eny nekolika zlomy: napi'. analysou farského sys
tému v prostoru lázní byly pomoci hydrogeologických vrtu zjišteny 4 soubežné 
zlomy (K. B íle k, 1968). 

V morfologii pi'edneogenního reliéfu se výraznč projevuj[: 
Hrásť vysoké kry farské poruchy, omezená farským systémem a svatojánským 
zlomem, pravdepodobne podminena prubehem bradlového pásma. 
Kovalovský pi'íkop s výplní mladšího neogénu, omezený farskou poruchou 
a kovalovským systémem. 
Príkop svatojánského zlomu s výplní eggenburgu a karpatu, omezený ze se
veru protiklonným zlomem. Tento pi'íkop má regionální pnibeh a mtižeme jej 
sledovati S od farské poruchy v prostom štefanovské elevace a v dalším pni
behu až na gbelsko-cunfnskou kru. 
Vysoké kry S a J od uvedených strukturrúch jednotek. 
Kolmo k temto strukturním útvariim probíha hi'bet oresko-smrdácký a depre
se V od tohoto hi'betu. 
SV od Oreského je Cf vrty indikován hi'bet smči'ujici k Lopašovu. 
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Vodonosný obzor bazálních slepencu eggenburgu má velké rozšírení a ztotož
ňuje se s bazálnimi slepenci na okraji pánve, se slepenci na lakšárské elevaci 
(mocnost až 80 m) a se štefanovským piskem na štefanovské devaci (mocnost 
až 140 m), v oblasti šaštinské a v kovalovském príkopu ( vrt Kovalov 3). Sever
ni hranice rozšfi'ení slepencu na vysoké kre je dáno jejich vymizenim ve vrtu 
Oreské 2 SZ od obce. Vrt Oreské 2 byl odvrtán 1620 m JJZ od kostela v Rado
šovcich. V jeho profilu jsou zastoupeny pestré jily svrchního badenu do hloub
ky 30 m, šedé jily karpatu do hl. 188 m a jily burdigalu do hl. 357 m. Do 
hloubky 336 m je flyš belokarpatské jednotky. Bazální písky a slepence 
chybí. Bereme-li v úvahu jejich výskyt u Kovalovce a Chropova a na ložisku 
Cunín, vyklíneni slepencii probihá zhruba na línii Kcvalovec, S od Oreského 
a na s. okraji cuninského ložiska. 

Zdrojem sírovodíkových vod v. mladším neogéne ve Smrdákoch je haz!ilní ob
zor eggenburgu, z -nehož tyto vody 11ystupují _v místech kŤížmí farského a Štefa
novského zlomového systému. Sírovodíkové vody byly však zjišteny též v sarmat
ských obzorech Štefanovského ložiska a v karbonátech triasu podloží neogénu 
u Šaština a na lakšárské elevaci. Soudíme tedy, že primámím zdrojem sírovodí
kových vod jsou karbonáty a sádrovcové polohy v triasu a odtud migrovaly r 
pískú a slepencu eggenburgu evenl. do vyšších souvrství neogénu. Jako další 
zdroj síranových vod mohou býti oznafovány „anhydritové" pestré vrstvy v cen-

. tru pánve, odkud mohou býti vytlačovány k okraji pánve: (R. Kvet, 1971 ). 

Vznik sírovodíkové sloi.ky v hlubinných vodách vysvetluje R. K v é t (1971) činností desul· 
furikačních bakterií, které byly ;zjištény v téchto vodách. Podmínkou prítomnosti téchto mikro
organismľ, jsou ro,.pušténé plyllllé živice. 1 yto byly ve všech téchto vodách i v oblasti Smrdák 
zjištény. K rozmnození anaerobnich de$nlforikačnich bakterii dochází pri sty;.,u s kyslíkem v pod· 
zcmnich vodách, klerým je dodáván infiltrujícimi povrchovými vodami (R. Kvet, 1971). 

Jak ukazuje výsledok vrtu Cf 6, migrace sírovodíkových vod pronikla v lázeň
ském prostoru i na vysokou kru -farské poruchy. Ve vrtech Oreské l a Smrdáky 
2 však sírov~íková složka v hlubinných vodách písku a slepencu eggenburgu 
schází, což znamená, že neexistuje hydrodynamická spojitost sírovodíkových vod 
oblasti Smrdák s nesirovodíkovými vodami oblasti Oreské. Pova:faii prato zjište
ný pfíkop mezi smrdáckou a oreskou oblastí, za hydrodynamický predél mezi 
obema typy hlubinných vod. Skuiečnost, že hlubinné vody slepencú eggenburgu 
na ložisku Cunín rovnéž neobsahují sírovodík, avšak v sarmatských vodách 
gbelských ložisek. je rozpušten, ukazuje na regionálni význam príkopu jako 
prekážky :ábraňující migraci sírovodíkových vod v bazálních píscích a slepen
cích egg,mburgu smérem S. Tento záver -ma platnost za predpokladu souvislé
ho rozšírení vodonosného obzoru v celém prostom mezi Cunínem a Oreské -
Smrdáky. 

Výstup techto vod k povrchu je podminen ve vodách rozpuštenými plyny síro
vodíkem a metanem na J od farské poruchy a metanem na S od príkopu svato
jánského zlomu. Zatím co z vrtu Oreské l (n. výška 269 m) vytékala voda ze 
slepencii samotokem, ve vrtu Smrdáky (n. výška 334,5 m) hladina vody zustala 
v hloubce cca 65 m, t. j. v nadmorské výšce vrtu Oreské. Tato statická hladin'a 
má vztah jak ke stratigrafii vrtu, tak k výchoziim slepencu na okraji pánve. Hla~ 
dina vody ve vrtu Smrdáky se nachází na úrovni svrchní hranice karpatu a je 
nfže než výchm.y slepencu. na okraji pánve (n, výška 270-280 m). Je zrejmé, 
že docházi k redeni vod infiltrujícfmi povrchovými vodami a nelze pri výtoku 
vody z vrtu Oreské l vyloučiti artézský pretlak, který spolu s rozpušteným me
tanem byl príčinou samotoku z tohoto vrtu. 
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Pitné a úžitko1Jé vody se nacház11ji v panonských a sarmatský::h piscích ko114-
lovského príkopu a dokonce i v písčitých jílech ve zlomových pásmech podél far
ské poruchy. Analysou geologické stavby mladšího neogénu kovalovského pflko
pu bylo zjišteno a vrty pak prokázáno, že artézský pretok vod studru v prostoru 
lázní má svtij piivod ve vyšších polohách panonských a sarmatských píscicb 
v prostorech V oo· lá.z.ní (K. Bil ek, 1968). Jako zdroj pitných a užitkových 
vod pčicházejí v úvahu i čupské šterky, které v nekterých prostorech dosahují 
mocnosti pres 100 m (napr. Oreské 17). 

Závér 

Strukturním pritzkumem byla S od farské poruchy prokázána existence pfíkopu 
omezeného protiklonnými zlomy. Vrtem Oreské 1 byl zfskán samotok a vrtem 
Smrdáky 2 pr.itok mineralizované vody bez obsahu sfrovod1ku z bazálniho obzoru 
slepencti a pisku eggenburgu. Obzor slepe~cu a piskli, navrtaný v prostoru lázni 
vrty Cf 6, Smrdáky 1, je zdrojem mineralizované vody s vysokým obsahem sfro
vodfku, která po zlomech vystupuje k povrchu neogénu. Vrty S od pfikopu pro
kázaly. že príkop prerušuje hydrodynamickou spojitost vod obzoru ~lepencu 
a piskii eggenburgu a tvoff rozhraní mezi sfrovodíkovými a nesírovodíkovými vo
dami S od farské poruchy. 

Soudime, že primárnfm zdrojem sírovodíku jsou sádrovce z mezozoických for
mac1 v podloži neogénu a hnacf silou jejich pohybu do nadložnfch útvaru jsou 
ve vodách rozpuštené uhlovodikové plyny. 

Doručené: 19. X. 1971 
Doporučil: Ondrej Franko 
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Struetural and Hydrogeological Investigation o fthe Smrdáky Area 

KAMIL B!LEK 

The source of hydrogen sulphide waters of the spa of Smrdáky ascending aloing 
faults to the Neiogene surface are basal conglomerates and sands of the Eggenburgiah, 
encountered by borehtoles im the spaiarea, borehole Cf at the depth 266,5-301 m and 

. horehole Smrdálky 1 at the depth 543-587 m (fíg. 2). 
'I1he borehole Oreské 1 nol"therly of Smrdáky encoun:tered basal Eggenburgian 

conglomerates at the depth 290-305 m and outflow 2 1 pro sec. without hydrogen 
sulphide has been found from them. The hydrogeologioal borehole studna 5 (fig. 2) 
swid in the ar~ betiween the bareholes Oreské 1 and Cf 6, ,passed ,through a fault at the 
depth 60 m to the underlymg flysch and has not enoountered the water bearing ho
rizon. The st:ructural and hydrogeological borehole Smrdáky 2 in the Qi"ea bevween 
the boreholes Oreské and studna 5 encountered basal Eggenburgi:an oonglomerates 
at the depth 312-320 m , tirom which n,on-hydrogen sulipMde water has been obtained 
with statical level at the depth 65 m. 

T.hese boreholes proved the existence of a depression 300-400 m deep, conditi.oned 
tect.onically by -the Sv,aitojáinsky Fault .and antithetic faulit, whioh -is filled Up by Car
pathian and Eggenburgiain sedimen,ts (fig. 1). The boreholes Oreské 1 and Smrdáky. 2 
with non-hydrogen sulphide waters are situated ,nol'therly of 11his depres&ion and the 
boreholes Cf 6 and Smrdáky 1 with hydr:ogen su1phides waters S of it. The borehole 
studna 5 drilled direotly in the depression then. This way the depression forms a hy
drodynamic div'ide between both types of water. 

The asoent of hydrogen sulphlde waters n~ Smrdáky is supported by hydrocar
bon gases dissolved in waters, while in the outflow from borehole Oreské 1 bes.ide 
the dissolved hydrooarbons probably artesian oveupressure foom the area of exposures 
of Eggenburgian conglomerates at the margin of the Vienna Basi,n also participated. 

Tr.anslated by J. Pevný 
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MINERALIA SLOVACA, ROO. IV (1972) 0. 16 

Nové poznatky o zvodnení kryštalinika 
SV časti Malej Fatry 

( 3 tab. v texte) 

DUŠAN LAMOš • 

Nouvelles connaissances sur les couches aquiferes du cristal!in situé au NE de la 
montagne de Malá Fatra 

Les études hydrogéologiques du cristallin étalent basées jusq'ici plus sur les consta-
tions générales et moins sur les connaissänces pratiques. Les sondages hydrogéologi
ques n 'étaient pas exécutés dans ces régions-ci. Dans cet article, ľauteur apporte les 
résultats de la recherche hydrogéologique et de Ia prospection géologique cxécutée dans 
la partie NE de Malá Fatra. L'activité tectonique, se déroulant dans les régions mar-
ginales du bassin de Turčianska kotlina, a fissuré les roches cristallines et cela fait 
drculer les eaux souterrairies dans les couches assez profondes. Les roches granitoides 
ne sont pas tres riches en eau_x, mais pourtant celles-ci peuvent etre exploitées pour 
les stations de prise ďetau. 

Základný hydrogeologický :výskum a inžiniersko-geologický prieskum v SV 
časti Malej Fatry rozšíril naše poznatky o zvodnení a hydrogeologickom charak
tere kryštalinických hornín. Doterajšie hydrogeologické hodnotenia uvedených 
homin sa opierali skôr o všeobecné konštatovanie ako o praktické poznatky. 
Viedlo k tOJnU najmä to, že v spomínanom územi neboli vykonávané žiadne roz
siahlejšie hydrogeologické práce. Panoval všeobecný názor, že vody v týchto hor
ninách sú puklinového charakteru s plytkým obehom viazaným na zónu zvetrá-

. vania. 

S novšími názormi na zvodnenie hornín kryštalinika tejto oblasti sa možno stretnúť v prácach 
A. Tužinského (1967), M. Poláškovej (1967) a D . . Lamoša (1966). 

Najnovšie poznatky o hydrogeologických pomeroch kryštalinika Západných Tatier, ktoré možno 
aplikovať aj na ostatné jadrové pohoria, uvádza vo svojich prácach L. M e Ii or is (1971 a, b) , 

• prom. geolog Dušan Lamoš. 
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Stručná geologická charakteristika územia 

Územie Malej Fatry patri k vonkajšiemu oblúku jadrových pohorí Západných Karpát. Pohorie 
je rozdc:lené antecedentným údolím Váhu (tzv. strečnianskym prelomom) na dve časti, ktoré 
sa od seba líšia nadmorskou výškou, tvárnosťou ústredného chrbta a geologickým zložením hor
nín (F.. Ma zúr, 1963). Vnútornú časť pohoria lemuje sústava tektonických zlomov, ktorá tvorí 
okraj Turčianskej kotliny. Pozdlž týchto zlomov je kryštalické jadro prešmyknuté na treťohornú 
výplň kotliny (M. Ma b e 1, 1967). 

Krivánska skupina Malej Fatry tvorí severovýchodnú časť pohoria, naproti tomu lúčanská sku
pina sa nachádza na severmápadnej strane. Širšie okolie sa vyznačuje zložitým tektonickým vý
vojom, čoho dôkazom je skoncentrovanie viacerých základných tektonických jednotiek na malý 
priestor. Pohyby vyvolané horotvornými pochodmi sa odrazili i vo vlastných horninách kryšta
lického jadra Malej Fatry a to vo forme výrazných zón paxalelných s ná:1Unovými liniami jed
notlivých príkrovov na toto jadro CM. Po 1 á šk o v á, 1967). O tektonickej e_,i:ponovanosti úze
mia, najmä v blízkosti kontaktu kryštalínika a mezozoika, svedčia i dalšie nepriame faktory, 
ako rozloženie a usporiadanie údolí a vodotokov, charakter dolomitov ( rozpad na piesky) 
a pod. Horninovými predstavitelmi kryštalinika SV časti Malej Fatry sú dva typy granitov, 
a to oligoklas-biotitické až hybridné a granity magurského typu (M. I „anov - J. K am e
n ic ký, 1957). 

Hydrogeologické pomery územia 

Obeh podzemných vôd v horninovom prostredí kryštalinika a ich retenčnú 
schopnosť podla L. M e 1 io r i s a ( 1971a) ovplyvňujú tieto faktory: 

Geologicko- genetický vývoj a petrografický charakter hornín. 
Granitoidné horniny boli pôvodne kompaktné horniny intruzívneho charakteru. 

Pn.--dstavujú horninové prostredie, v ktorom dochádza k obehu podzemných vôd. 
Dnešná priepustnosť týchto hornín je puklinová, viazaná na rôzne formy rozpu
kania. Naše poznatky o základných · fyzikálno-mechanických vlastnostiach grani
toidných hornín, ktoré mali a majú podstatný vplyv na priebeh proc:esov postup
ného rozrusovania celistvosti horninového masívu (pukliny, poruchy, zóny zve
trávania a i.) sú zatiaľ velmi skromné. M. M a t u 1 a ( 1968 in Melioris 1971 
a) udáva pre granitoidy z rôznych oblasti Slovenska nasledovné fyzikálno-che
mické hodnoty ( maximálne, priemerné, minimálne): 

Tabuľka č. 1 

Hornina s n p n fs N 

2,81 2,78 4,74 1,20 1913 
Granitcidy 2,72 2,69 l,42 0,40 83 

2,67 2,55 0,08 0,05 860 

s - merná hmota (g. cm.3), n:-· objemová hmota (g. cm3), P pórovitosť ( % ), n 
nasiakavosť, (s - pevnosť v prostom tlaku za sucha (kp , cm·2), N - počet skúšok. 

Pre ilustráciu uvádzame nielctoré fyzikálno-mechanické vlastnosti granitoid.ov 
získané pri inžiniersko-geologickom prieskume priehradného profilu v Sútove 
( M. P o 1 á š k o v á, 1967). 
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Tabulka č . 2 

Intenzívne zvetraná Relativne zdravá 
a porušená hornina hornina 

Vykonané rozbory 
Rozmedúe 

Priemer Roi;medzie hodnôt Priemer hodnôt 

Objemová hmota 2,41-2,49 2,44 2,61 - 2,65 2,63 
(g . cnľ 3 ) 

Merná hmota 2,67-2,69 2,68 2,65-2,69 2,68 
(g . cm·3 ) 

Nasiakavosť 6,10-8,58 7,57 1,58 - 2,32 1,83 
objem ( %) 

Pórovitosť (%) 7,32-9,97 8,87 1,19 --2,20 1,81 

Pevnosť v prostom tlaku 1550 -1634 1592 
í.kp. cm·2 ) 1 

Tektonický vývoj. Podľa názoru O. Hynie ho (1961) na zvoclnenie kryš
talinika -v centrálnych Západných Karpátoch nemajú vplyv staršie orogenetické 
pochody, kton:; holi zotreté alpinotypnými pochodmi. So spomínaným názorom 
nemôžeme ce1kom súhlasiť. Velmi výrazný štruktúrny prvok predstavujú práve 
poruchové mylonitové zóny, ktorých predispozícia bola daná už hercynskou tek
tonikou. Alpinotypná tektonika dala vznik hustej sieti tektonických puklín. Pô
vodne veľmi nepriaznivé kolektorské vlastnosti kompaktných granitoidných te
lies, boli orogénnymi pochodmi podstatne zmenené. Vzniknutá sieť puklín urču
je obch podzemných vôd v týchto horninách. Okrem systémov puklín priečnej 
tektoniky, ktoré sú pomerne otvorenejšie a priepustnejšie, tu možno hovoriť 
o drobnej tektonike, ktorá má prvoradý tektonický význam. Táto priamo oyplyv
iíuje priepustnosť kryštalinika a je vytvorená alpinotypnými orogenetickými po
chodmi. 

Priečny smer poruchového pásma generálneho smeru V --Z možno považovať 
za analógiu horotvorných pochodov, ktorých ťahové a tlakové sily narušili žulo

. vý masív ( M. P o 1 á š k o v á, 1967). Systémy puklín priečnej tektoniky sú tu 
. dominujúcim prvkom s pomerne strmým úklonom stien okolo 70°. 

Pôsobenie exogénnych geologických procesov pri hodnotení hydrogeologických 
smeroz, horninového masívu je taktiež významné. Najmä pri hlbokých zárezoch 
údolí dochádza k uvoľňovaniu horizontálnych napätí v okolí strmých svahov do 
hlbky niekoľko sto metrov. Rozpukaný horninový masív pri odlahčení sa slabo 
deformuje a jednotlivé pukliny sa rozširujú v smere maximálneho odlahčenia, 
t. j. zhruba paralelne so svahom ( L. M e 1 io r i s , 1971 b). Odľahčená zóna 
potom reprezentuje pásmo zvýšených priepustností. 

Veľký V}znam pre cirkuláciu podzemných vôd do väčších híbok majú práve 
pokryvné sedimenty, ktorých priepustnosť je závislá na zrnitostnom zložení. Vet
mi nízka je v hlinito-ílovitých delúv.iách, zväčšuje sa postupne od piesčitých de
lúvii až ku kamenným a balvanitým sutinám. Pri pokryvných útvaroch jé dôl~
žitý stupeň náchylnosti a mechanický prípadne chemický rozpad _ jedno!~ivých 
okruhliakov a úlomkov. · ·· · , .·, 
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Geomorfolugické pomery. Vývoj územia úzko súvisí s mladými, pomerne in
tenzívnymi pohybmi Malej Fatry. Jej vnútornú časť lemuje sústava tektonic
ký~h zlomov, ktorá tvorí okraj Tur.::ianskej kotliny. Podľa nich je kryštalické 
jadro prešmyknuté na treťohornú výplň kotliny (M. Ma he ľ, 1966). 

Morfologické stvárnenie daného územia predurčila tektonická stavba do takej 
miery, že na pozdlžnych poruchových pásmach vznikli zaklesnuté údolia, v k to
rých sa vytvorila dnešná vodná sieť, napr. údolie Šútovského potoka, údolie po
toka Bystrička a iné. Podľa F. Ma zúr a a Ma zúr o vej ( 1965) možno 
hovoriť o dvoch stupňoch relatívnej \-ýškovej členitosti reliéfu a to o erozívno-
denudačnorn stupni a stupni viazanom na diferenciačné neotektonické pohyby. 

Súčasný rdiéf SV časti Malej Fatry je vo veľkej miere dielom r.1orfologických 
procesov glaciálneho, periglaciúlneho cyklu a procesov :tvetrávania, ktoré boli 
podmienené klimatickými činiteľmi. 

Zrázkové a infiltračné pomery. Kvartérne sedimenty podstatne ovpiyvňujú 
hydrogeologické a hydrologické pom~ry v granitoidnom masíve kryštalinika SV 
časti Malej ľatry. Tieto sedimenty majú prevahu hlavne vo vyšších nadmor
ských výškach a v záveroch jednotlivých údolí. V dôs!edku ich plo3ného rozší
renia, petrografického zloženia a nevytriedenosti materiálu sú veľmi dobrým 
prostredím pre infiltráciu zrážkových \ôd. Časť zrážok, ktoré spadnú na povrch, 
:sa priamo akumulujú v týchto útvaroch. Priepustnosť pokryvných útvarov je veľ
n1i rôznorodá, pomerne dosť vysoká a odhadujeme ju vyjadrenú koeficientom 
filtrácie v rozmedzí od 1 . 10·3 do 1 . 10·1 m/s. . · · 

Ďalšia časť infi1trovaných vôd presakuje až do puklin0vého systému zóny 
2;vetrávania a zóny odľahčenia. Spomínaný hlbší obeh podzemných vôd vytvára 
v horninovom masíve zásoby podzemných vôd, ktoré v zimnom období a v dlhých 
bezzrážkových obdobiach trvale vytvárajú povrchový odtok na vodných tokoch 
~tudovanfho územia. 

Preniknuté povrchové vody prestupujú do veľkých híbok, kde sa akumulujú. 
Pretože bývajú z -oboch strán uzavreté v nepriepustných polohách, vytvárajú tak 
viacej napätých horizontov nad sebou. Táto skutočnosť bola zistená pri jnžinier
sko-geologickom prieskume pre vodné dielo v Šútove. Vrty situované v priehrad
nom profile zachytili v hlbke ( vrt J-5) 69 m a v híbke 130 m ( vrt J-3) silne 
l';\T.odnené horizonty s pozitívnym pretlakom až 2,5 atm. nad terénom. Urobené 
:režimové merania na spomínaných vrtoch preukázali výdatnosti v priemere cca 
8 ·11/í na jeden vrt pri priemernej teplote 9,2 °C. Teplota vody vykazovala pomer
ne stále hodnoty, prevyšujúce celoročné priemerné teploty územia, čo svedčí 
o hlbšom obehu pod zónou zvetrávania. 

Podľa A. Tužin s k é ho (1967) ide o kryhový systém, kde jednotlivé kry
by 'granitoidných hornín majú svoj samostatný hydrogeologický režim. Kryhy sú 
od seha izolované tektonickými ílmi, ktoré zabraňujú vzájomnému prenikaniu 
-vôd. Priečna tektonika, ktorá sa prejavila vytvorením silných mylonitových pá
~iem, vytvorila bariéru podzemným vodám, pri čom ale nevylúčila cirkuláciu 
v priečnom smere. 

V týchto horninách predpokladá A. P o r u b s k ý ( 1969), na základe nov
ilch výskumov, možnosti výskytu artézskych vôd. 

Filtračné vlastnosti granitoidných hornín, reprezentované koeficientom filtrá
_cie, poukazujú na to, že granitoidy ako celok sú málo priepustné. Priemerný ko
eficient filtrácie udávaný M. Po 1 á šk o v ou (1967) má hodnotu 4,59. 10·6 

.m/s .. 
Časť infiltrovaných vôd vyteká bezprostredne po zrážkach v podobe sutinových 

pra~eňov. Pri pokryvných útvaroch obmedzených plošne, dosahujú pramene ma-
. , ť, 
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lé výdatnosti. Ak dochádza k sústredenému odvod.iiovaniu pokryvných útvarov, 
ktoré dosahujú väčšie plošné rozšíreniP, majú pramene nepomerne vyššie výdat
nosti (max. 10 lis) v závislosti od množstva atmosferických zrážok a ich morfo
logickej pozície. Na poruchové pásma je viazané množstvo prameňov s výdat
nosťami charakteristickými pre oblasti kryštalinika, ktoré zriedka dosahujú hod
notu vyššiu než 1 1/s. Pri poruchových pásmách, na styku granitov a bazálnych 
triasových kremencov a ich vhodnej morfologickej pozícii, možno očakávať väč
šie a pomerne stále výdatnosti prame.iiov (prameň pri kameňolome v Bystričke 
--- 3 1/s). 

1
, Z uvedeného vyplýva, že množstvo preniknutej povrchovej vody je podmienené 

filtracnými vlastnosťami granitoidných hornín, ich rozpukanosťou, tektonickou 
porušenosťou, morfologickou pozíciou a zložením pokryvných útvarov. 

Chemizmus podzemných vôd 

Chernizrnus podzemných vôd kryštalinika SV časti Malej Fatry je podmienený 
predovšetkým mineralogickým zložením horninového prostredia, kde hlavnými 
minerálmi sú plagioklas, kremeň, biotit, draselné živce a muskovit. Dominujúce 
postavenie v chemickom obsahu vôd zaujíma zložka kalcium-bikarbonátová. 
· Podzemné vody tohoto územia sú nasýtené roztoky, ktorých chemizmus sa 

priestorove a časove mení. V horninovom prostredí granitoid.ov stretávame puk
linový režim obehu podzemných vôd. Infiltrujúce podzernné vody z. atmosferic
kých zrážok sa dostávajú cez pokryvné útvary do puklinového obehu v zóne 
odľahčenia. Na fázovom rozhraní hornina - voda obohacujú 3a o minerálne lát
ky, charakterizujúce druh horninového prostredia. Vo všeobecnosti sú podzemné 

• vody kryštalinika málo mineralizované, veľmi mäkké. Celková mineralizicia vôd 
je geneticky viazané na horninové prostredie granitoidov a pohybuje sa od 57,26 
do 141,45 mg/1. Analyzované vzorky vody predstavujú jeden typ vôd-kalcium
bikarbonátový. Hodnota obsahu Ca kolíše od 12,02 do 37,65 mg/1 a HCQ3 od 
36,6 do 62,85 mg/1. Zvýšený obsah S04 bol zistený v dvoch prípadoch a to 
u prameňa č. 3 „Bystrička" a prameňa č. 118 v „Šútovskcj doline". Ide o obsa
hy 32, 1 rngil a 24 mg/1. Hodnota koeficientu -MgÍCa sa pohybuje v rozmedzí 
0,07 až 0.203, ktorá je podobná s hodnotami udávanými L. M e 1 io r i s o m 
(1971 a) pre granitoidy Západných Tatier. Vcelku sa však chemizmus ani mi
neralizácia podzemných vôd nemení a to ani pri maximalnej zrážkovej činnosti. 
s výnimkou prameňov s plytkým obehom. 

Vody povrchových tokov sú veľmi slabo mineralizované s hodnotami celkovej 
mineralizácie 50-55 mg/l a obsahom voľného C02 7,48-11,0 ::ng/1 patria me
dzi agresívne vody. 

Záver 

Na základe dnešných poznatkov o hydrogeologických pomeroch granitoidov SV 
časti Malej Fatry možno vysloviť nasledovné uzávery: 

1. Hydrogeologické pomery malofatranského kryštalinika sú zložité. Tektonická 
stavba a Htologický vývoj hornín podmieňujú niektoré špecifické hydrogeologické 
vlastnosti, ktorými sa tieto horniny odlišujú od hornin iných g~ologických jed-
;noti~. - · 
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~ Tabuika č. 3 o 
~ 

Pov..rchový tok Typ horniny 
('.,ellc .. Celk. 002 

Prameň 
Hlbka zdroja miner. tvrdosť Na K Mg Ca Cl SO4 HCO3 vor. Mg/Ca 

Vrt mg/1 v 0 N mg/1 

š<i~o Alúvium mg/1 51,1 1,46 2,6 2,0 1,21 8,42 12,0 9,05 11,0 0,238 Suchý potok ne triedené mvalJl 0,113 0,051 0,10 0,42 0,34 0,18 

Šút!)'\'.O 
55,9 1,34 2,7 2,3 0,97 8,02 1,50 9,05 18,3 7_48 0,020 Suchý potok .. " 0,12 0,06 1),08 0,40 0,04 0,18 0,30 

Šútovo Granitoidy 101,9 2,52 4,0 2,3 l ,46 15,63 1,25 2,46 61,0 7,92 0,403 Vrt J-2 81m •• 0,174 0,058 0,12 0,78 0,03 0,05 1,00 

Šútovo Granitoidy 108,5 2,86 3,3 2,4 1,70 17,64 1,75 8,23 48,8 0,170 Yrt ·J-3 120m .. 0,13 0,06 0,14 0.88 0,05 O,J 7 0,80 

Šút(>vo Granitoidy 108,0 2,75 3,5 2,4 1,21 17,64 1,75 8,23 48,8 0,1 ll 
Vrt J-3 180m 0,14 0,06 0,10 088 0,05 0,17 0,80 

Šútovo Granitoidy 104,0 2,57 3,7 2,8 1,46 16,03 1,25 5,76 54,9 2,20 0,150 Vrt J-5 48m " O, 16 0,07 0,12 0,80 0,03 0,12 0,90 

Šútovo Granitoidy 102,0 2,63 3,9 3,4 1,70 16,03 1,75 7,40 42,7 0,172 
Vrt J-5 69m " 0,17 0,09 0,14 0)10 0,05 0,15 0,70 

Prameň č. 3 
Granitoidy 141,45 4,53 

2,4 0,4 2,9 37,65 3,15 32,10 62,85 9,1 0,173 
Bys:trička " 0,104 0,01 0,24 1,38 0,089 0,669 1,03 

Prameň č . 118 · 
Gmnitoidy 121,85 3,86 ' 2,4 0,4 2,45 33,65 2,4 24,0 56,55 7,1 O Hi9 

ŠútQvská dolina .. 0,104 0,01 0,20 1,13 0,068 0,5 0,927 

Prameň č. 119 Granitoidy 88,4 2,88 
3,2 0,4 l,45 18,05 3,95 11,1 50,25 9,1 O,D:3 

š<ito.vská dolina " _o,139 ,),01 0,12 0,90 0,112 0,231 0,824 

Prameň č. 143 Granitoidy 57,26 2,47 3,40 12,02 2,48 12,76 36,6 2,64 
pod Suchým vrch. " 

Prameň č 237 Granitoidy 97,6 2,99 3,4 0 ,4 0,85 20,05 3,15 13,2 56,55 4,35 0,07 
Šúto.vská dolina 0,N8 U,Ul 0,07 1,U0 D,089 0,275 0,927 

·.-
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2. Prvorad-G úlohu na tvorbe a obehu podzemných vôd ma1u atmosferické 
zrážky a filtračné vlastnosti hornín. Podzemné vody sú viazanó na pozdlžne 
a priečne tektonické línie so samostatným hydrogeologickým režimom. Jednotli
ve zvodnené horizonty sú od seba oddelené polohami tektonických ílov, ktoré 
s hibkou vyznievajú. 

3. Obeh podzemných vôd je pomerne hlboký čo dokumentujú priemerné tep
loty podzemných vôd z vrtov J~3 a J-5, ktoré d~siahli hodnoty 10,4 °C a ~,4 °C 
a· priE'mern( teploty niektorých prameňov (napr. prameň „Bystrička") s hodno- . 
tami od 9 do 10 °C. · · 

4. Chemizmus podzemných vôd granitoidov SV časti Malej Fatry je produk
tom hydrolytických reakcií štiepania silikátových minerálov granitoidov. Pod
zemné vody sú slabo mineralizované s hodnotami celkovej mineralizácie od 57,26 
do 141, 45 mg/1. 

S. Pri priaznivom tektonickom porušení kryštalinických hornín. ich veľkej roz
lohe a bohatej dotácii atmosferickými zrážkami, je možné vrtnými prácaqti alebo 
inými te1:hnickými zásahmi získať pomerne značné množstvo podzemných vôd 
vhodných pre vodárenské využívanie. 

6. Zistené poznatky nás vedú k uzáveru, že kryštalinickým horninám bude 
potrebné venovať patričnú pozornosť i napriek tomu, že ich zvodnenie nedosahuje 
množstvo zvodnenia hydrogeologicky aktívnejších hornín napr. kvartérnych sedi

. mentov, rnezozoických vápencovo-dolomitických komplexov; horniny kryštalinika 
sú vhodným zdrojom podzemných vôd pre vodárenské využívanie. 

Doručené: 10. 1. 1972 
Doporučil: Anton Porubský 
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New Information on Water Bearing of the Crystalline in the 
NE Part of the Malá Fatra Mts 

DUSAN LAMOS 

The Malá Fatra Mts. belong to the outer arch of the West car.pathian core mon
tains. The rainge ist dtvided ,by the am:ecedent valley ·of the Váh rilver Lnto two pax:ts 
and that the Luka and Kriváň part. The inner part of the r.ange is bordered by 
ä system of tectxmic fuulits, fomúng the margin o:f the Turčianska Kotlina Basin. 
Along these faults the crystall.tne core is thrust over tJhe Tertilary basin fi1ling. 

The Kriváň gooup of the Malá Fatrra Mts. form.s the NE part of the mountains and 
is mairked by compliicaJted tectonic developme:nt. The rockis representative of the crys
talline in the studied area are two types of granites, oligoclase-biotite t,o hybrid gra
nites and granites of the Magura tYpe, 

The gramitoid rooks represent an environment where circulatiion of groundwater 
is takd.ng place, conditioned by the following factors: geologidal-geneticail deivelopment -
and petrographic character of rocks, tectonic developmenit of the area, ac.ti-v.ity of 
ex,ogenic geo1ogica:1 pi,ocesses and :1icmmaltion o fooviening units, geamm,phologioal cón-
ditio.ns, oonditions of precilpitation and i.nfilwation. ·, 

The collector properties of oompaot gr,ainitoid bodies, driginaJly very unmvourablé, 
have essentially chlanged by orogenic processes. Infiiltration takes plaice a1ong tec,toru<! 
dislocations formed-by tria.nsverse and longitudinal teoton-ics. Present permeabHity ·oc 
these rooks is of joiint character, bound to var~ous forms of jointing. Essential im
portance for cia:,culation of giroundwaters into more depth have the covening sediment.s'. 
Permeabli.lity of cover.ing forma.tiOlllS is l:argely inhomogeneous, relaitii;vely high and we' 
estima.te it to be expressed wiith filtrait ion coefficient k within the limits from 
lx 10-3 to 1 x 10-1 m /s. The first role in formation and circulati,on of groundwaters 
have atmospheric preci-pi'taition and fíltnation properties of granit<oids. The aver.age 
fiil.tration coeffictent k mentioned by Rolášková (1967) reaches the value of 4,59 x 10- 6 

m/s, characteri:mng little per,mea:ble w,anitoid rock.s. , ., , . 
The ~riings a!re, reaching water yield cha:raoteristic of crystalline areas, .which r,a~,. 

rely us~, to. be more than 1 1/s. In dislocation wnes at the ccmtact of granitoids an4 : 
basal Tr,iassic quarrtzites greater y,ie1d of springs may be expected. 

The chemism of. groundwaters is mainly condi-tioned by mineralogicail éomposition , 
~ the rocks environment. General minerali:zation of the gnoundwiaters of granitoids 
in the NE-part 'of the Malá Fatra Mts. is relatively low and vaTies from 57,26 to 141,~t· 
mg/1. The arialysed waters represent the calcium bicarbonate -typ~, The obtained irL' · 
formation make us draw the conclusion that it will be necessary to pay more atten.~ , 
tion .to crystalline rocks, ~ when ithey do not reach the amount of waiter beartn,gv, 
of-lľOCks -more ,. acti.'Ve b,ydrogeol,ogically. Wit h increasing pretensions to the amounti • 
and quality of potable water crystalline rocks may be a suitable gpoundwater ·· source 
fot watern: upply utilizatiort. • ' ;,!: 

Translated by J. Pevný 
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MJNERALIA SLOVACA, ROC. IV (1972) C. 16 

SPRAVY 

Dickit na hydrotermálnych žilách v severnej časti Spišsko-gemerskeho 
rudohoria 

(3 obr. a 2. tab. v texte) 

LÝDIA DRNZlKOV A - JAN HURNÝ* 

On the Diclme Ocectirence in Hydrother.mal v ems ot the Nortibem Pant or the Spiš-, 
-Gemer Ote l\l&s. 

, In the sidt'rite -· barite - sulphide aud siderite - :mkäerite - s~1lphide veins situated in 
the northcrn ·part of the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts. some dickite was discovered. Tltis 
mineral fmm!ng t~~re _starchy, powdery and ~ax-like aggregates, in , a _ quarti; ·- cakite -:. pyrite 
assem blage is present ľhe dickite occurence is considered to be of hydrothermal · origin, and by 
analogy with other deposits it may indicate some cinn.abar mineralization . · 

V ·priebehu roku 1971 sme našli dickiit na siderit-,baryt--sulfidickom ložisku Rúd_ 
ňany (hla zlatníckej žile a žile Droždí.ak}. a na žilách švedlárskeho tektonioko-loois- ' 
kového ťahu v oblasti Lacemberskej doliny. .! ; 

PrHiomnost ílovitých minerálov na ložisku Rudňany konštatuje F. U 1 r i ch (1936-
in J. H. Bernard liľfli). J. 1I. Bern a r d (1961) zaziniamenava prítomnosť· dvoch ílo-. 
vitých minerálov hydromuskovi,t(?) a diok.it. Identifikáciu dickitu doplňa DTA ana
lýzou -a Rtg analýzou. Rôntg0Ill0Illetrieké určenie diootu sa opiera o tni difriakčné 
čiary, kitoré svojimi hodnotami mediilrovÍilllllých vzdilaleností nezodpovedajú literám~ 
údajom o dickite. Vmik dick.itu odvodzuje účinkom hydroterm.áJinych roztokov t;Í'a 
okoliité horniny. 

Nami zistený diokit z Rudniian · tvorí Nýplň priečnych trhlí,n a dutín v siderit-ba-. 
rytovej mase. Nachádza sa v tesnej asociácii. s kremeňom, jemnozrnným pyriit«n 
á kalcitom. K•remeň tvorí hlavnú výplň trhHn a vystupuje preV1ame vo forme pekne 
vyvJnutých kryštafovanýéh jed,iincov bielej až číref furby. Pyrit tvorí povlaky a po-· 
prašok na kr~eni. Kalcit je vyvinutý v idiomorfnom vývoji. Diclti;t vyplňa ostáva
júce voľné priestory a tmelí celú masu. 

• Ing. Lýdia Drnzíková, prom, geológ Ján Hurný, Geologický prieskum, n. p., Spišská Novfr 
Ves 
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Podľa makroskopického pooorovani,a možno rozlíši( dv.a druhy dickitu. Dickit 1 
tvorí masí.vne, voskov.i,té agregáty bielošedej farby so zelenklastým odtieňom. Aku
muluje sa na stenách pukiín v podobe tenkých povlakov. Oproti dick.itu II. má ne
patrné zas,túpenie; Dtickit II. pripomína škrobovitú až prášlmv-itú masu s hodvábn-o
periletovým leskom. V prstoch sa roztiera a je mastný. V imer:zmom prepráte v pre
chádzajúcom svetle vystupuje v.o forme jemných šupiniiek hexag-0nálneho obmedzenia 
a veikosti r:adove v desattisícinách mm. Vo výbruse {obr. 1) je vo forme monomine
rálnej, jemne kryštalickej až kryptokryštalickej masy, ktorá tmelí sprievodné mine
rály a koroduje siderit a baryt. 

Dickit z Lacemberskej doliny (štôlňa RJ-Z-12) tvorí ojedinele akumulácie v trh
linách a dutinách sideritu a ankerí.itu. Je v tesnej asociácii s kremeňom. Diokit vy
plňa voľné priestory dutin a trhlín a intenzívne koroduje siderit a ankerit. Makro
skopioky je snehov.obiely až pr;iezračný_ Agregáty sú celistvé, jenme šupinkovité, 
Iahko rozpadavé, pdpadine až práškovité. Supimky sa Iahko rýpu nechtom a majú 
perlefiový lesk. V prechá:dza.júoom svetle, v imer2mom preparáte, minerál sa pre
javuje nepravidelnými šupinkami, ktoré ojedmele sú izometrucké s hexagonálnym 
obmedzením. šupinky v priemere ne.prevyšujú rozmer 0,01 mm. Vo výbruse (obr. 2) 
pozorovat zhluky a vejárovité agregáty zrastené po spodovej ploche. 

Tab. č. 1 

Obsah váh. % Prepočet na 100 % Molek. množstva Koeficienty vo (X 10 000) Kysličníky 

1 1 2 1 
1 

2 1 1 2 1 1 2 

Si02 45,84 43,56 46,41 45,87 7723 7634 4,02 3,92 

AhO3 38,26 37,34 38,74 39,32 3800 3857 3,96 3,9ô 

Fe2O3 0,73 - 0,74 - 46 - 0,05 -

CaO 0,57 - 0,58 - 103 - - 0,05 -

MgO 0,12 - 0,12 - 30 - 0,001 -
H20+ 13,25 14,07 13,41 14,75 7443 8187 7,75 8,26 

Suma ga;n 95,29 100,00 99,94 

Vjtledky chemických analýz dickitu a zypočet kryštalochemického vzorca. 
1 Dickit, Ri;diuzuy, Zlatnícka žila X. horizont, analyzoval: Dulovič, Grol, prieskum, n. p ., 

Spišská Nm·á Ves. 
2 Dickit, Lacemberská dolina, štôliía Rf -Z-12, analyzoval: Dulovičová, Ry:mliako\•á, GeoL 

prieskum, n . p., Spišská Nová Ves. 

0hr. 3. Termogramy dickitu. l. Lacemberská dolina, štôlňa RJ . .:_ Z - 12, 2. Rudňany, Zlat
nlcka žila, X. horizont. 
Fig. 3. Th~rmof;raphs of dickite. 
1. The I.acem~rská dolina Valley, RJ - Z - 12 Gallery. 
2. Rudňany, the Zlatnícka žila Vein, K level. 
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Tab. č. 2 

1 2 3 1 2 3 

Im dm Im dm Itab dtab Im dm lm dm Itab dtab 

-

10 7,207 10 7,210 10 7,150 -- - - - 1 1,937 
- - 4,435 6 4,445 - - - - 2 1,896 
- - - 5 4,350 3 1,864 1 1,855 3 1,859 

1 4,303 l 4,260 4 4,270 - -- - - 1 l,80S 
2 4,144 2 4,109 7 4,13J 6 1,791 9 1,784 2 1,785 
1 3,975 , 3,936 2 3,950 - - - - 1 1,761, l 

3 3,801 - - 6 3,800 - - - - 1 1,717 
10 3,595 10 3,579 · 10 3,590 - - - -- 1 1,686 
3 3,447 - - 3 3,430 8 1,653 7 1,644 5 1,660 
2 3,355 - - 2 3,270 2 l,ôl2 
1 3,099 l 3,086 2 3,100 2 1,586 
1 2,944 1 2,919 2 2,940 'j 1,559 - 5 1,551 5 1,555 

-- -- 2 2,880 - - i 1,488 1 1,485 , 7 1,489 
:l 2,800 l 2,783 2 2,790 1 1,470 1 1,480 - -
3 2,530 2 2,533 4 2,560 - - - - 4 1,456 

- -· 3 2,520 6 2,510 3 1,434 s 1,429 2 1,429 
8 2,389 8 2,375 3 2,400 2 1,393 2 1,386 2 1,393 
6 2,332 4 2,314 9 2,320 -· - - - 3 1,374 
1 2,219 2 2,195 2 2,210 9 1,320 9 1,317 '7 1,317 I 

2 2,112 1 2,099 1 2,110 5 1,192 6 .1,190 - -
5 1,981 3 1,970 5 1,975 

Róntgenogramy dickitu 

l. Dickit, Ruďfiany -· Zlatník X. hor. - použitá Mtkrometa 2 s Rtg. goniometrom, metóda 
Bragg- Bn~ritano, žiarenie CuKa, filter Fe, štrbiny 5,10, rýchhsť ,,táčania 1 cm/2 min 
2 8, žera,ŕenie 35 kV, 14 mA. (Vzorku exponoval a vyhodnotil Z. Hrabe, Katedra silikátov 
Chemkko-t„x:lmclogickej fakulty SVŠT.) 

2. dickit, Lacemberská dol., št. RJ-Z-12 - použitá Mikrometa 2 s Rtg goniomctro·,n, metóda 
Bra.gc--Brentano, žiarenie CuKa, filter Fe, štrbiny 5,10, rýchlosť otáčania 1 cm/2 min 
2 8, žeran•nie 22 kV, 7 mA. (Vzorku exponoval B. Zamiška, vyhodnotil J. Hurný, Geolo
gický pdesk\im, n. p., Spišská Nová Ves.) 

3. dickit, SZ Kavkaz (Utechín - Starycin, 1968). 

Chemizmus dickitu sme sledovali chemickou a spektrálnou analýzou a je uvedený 
v tab. č. 1. 

Kryštalochemické vzorce sú nasledovné: 

i. Ca o,05(AI3,96Fe+3 0,05)4,01 (Si4,02010) (OH),,75 

2. Al 3,96(Si3,92010) (OH)s,26 
V spektrálnych analýzach sa zistili, okrem hlavných p,rvkov, tieto vedľajšie prvky, 

ktoré vy:stupujú v množstvách od 0,1-0,001 %. 
1. Mg, Ti, Mn, Na, Ba, Cu, Sir, V, Ag, B, Cr, Li, Bi, Ga, Ni, Zn, Be, Hg, As, Sb 
2. Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Ba, Sb, B, V, Cr, Ga 

Identifikáciu dic:kitu potvrdzuje aj rôntgenometrická analýza (tab. 2). Pqdľa G. A. 
Koval ev a (1947) a G. A. Kovaleva a J. S. Djakonova (1959) in G. M. Ute
·chin a F. V. Staricyn 1968) cham.kt-eni:stickým prfan-akom diekdtu, na .rozdiel od kaoli
nitu, je prítomnosf čiary s hodnotou medzirovimlej vzdiialenoot:i 1,317-1,318 A s inten
zitou 7. Na nami študovainých dickitoch zaznam€0ali sme hodnoty 1,317 a 1,320 A 
s intenzitou 9. Hodnoty 1,48-1,52 A, ktoré sú typické -pre kaolín, sú nevýrazné. 
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Termické krivky dickitov (obr. 3) zaznamenávaJu endotermický efekt v rozmedzí 
640-735 °C a 550-760 °C s vrcholmi 700 °C a 690 °C. Exotermický vrchol . sa zazna
m".IDá!va pri teplotáoh 1010 °C .a 995 °C. Podla literárnych údajov je pre diok.it chairak
ter.istické teplotné maximum· endotermického efektu blízke 700 °C, na rO'Ldiel od 
lmolinitu, pre ktorý je typické maximum blízke 600 °C. 

Charakter výskytu, paragenéza minerálov a fonna vystupovania diokiitu nám do
voiuje predpokladat jeho hydrotermálny pôvod. 

Plrítomnost dickitu na hydrotermá1nych mlách -popisujú viiacerí naši i zahraniční 
autori. P .V. Z a r i c k i j (1960} popisuje dickit zo žilného ložiska ortute v Nikii:tov~e. 
Uvádza jeho výskyt s k•remeňom a sulfidmi Pb a Cu v periferných častiach hydro
termálnych žíl. G. M. Ut ech in a F. V. St a r i c y n (1968) popisujú dicki.t z ortu
t,ového ložiska sever,ozápadného Kauklazu. Konštatujú prítomil,ost zón s dickit.ovou 
mineralizáciou a poukazujú na možnost použit ju ako jedno z kd:térií pre vyhľadá
vanie ob1astí s hydrotermáLnymi účinkami a hlavne pre vyhladáV'anie Sb-Hg ložísk. 
Možnost použit ten.to minerál pre vyhiadávainie Sb-Hg ložísk vyzdvihol F. V. C uch
r o v (1970) na sympóziu o v~ume a použ.ň.tí ílov a ílov'iltých mtneralov. 

Výskyt dicdti,tu na hydrotennálnych žilách severnej časti SGR a prítomnost samo
statných rumelkových žiliek na ložisku RudňtaJny pouklazuje na možnt:\Sť existencie 
samostatnej rumelkovej mineralizácie. Túto skutoon01St mo1.1no použiť pre vyhľadávanie 
nízkQtermálnej Sb-Hg mineralizácie nielen v paleoroických komplexoch, ale aj v me. 
zozoiku a mladších útvaroch. 

Doručené: 18. V. 1972 
Doporučil: Pavol Grecula 
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K článku L. D r n z í k o v á - J. H u r n ý : Dickit na hydrotemití!nych žilách v sev. časti 
Spišsko-z.cmerského rudohoria. 

0hr. l. Relikty sideritu (Si) v jemnozrnnej dickitovej mase (D). V ľavom dolnom rohu s~ 
zrna kremeňa (Q). Rudňany, zlatnícka žila, X. horizont, XN, zväčšené 88,5 X. 
Fíg. 1. Siderite relicts (Si)I in the fine-grained dickite matrix (D). On the left, in the lower
part quartz grains ( Q) can be seen. Rudňany, The Zlatnícka žila Vein, X . level, Nicols crossed„ 
X 88,5. 

Obr. 2. Dkkitová masa (D) vyplňujúca puklinu a intenzívne zatlačujúca siderit (Si). Lacember4 
ská dolina, štôlňa RJ - Z - 12, XN, 7väčšené 88,5 X. 
Fig. 2. Dickite ma1rix (D) fílling the joint and intensively, replacing siderite. The Lacemberská 
dolina Valley, RJ - Z - 12-Gallery, Nicols crossed. X 88,5. 



MINERALIA SLOVACA, ROC. IV (1972) Č. 16 

Výskyt kaolínu v oblasti Vihorlatu 

(2 obr. a 1 tab. v texte) 

EDUARD DOBRA - IVAN KRAUS* 

Sur Ie gisement de kaolin dans lai région _ du Vihorlat. 

L'article traite Ie caractere minéralogique-technologique du kaolin hydrotermal appa
raissant dan.s les andésites ä. pyroxene du Vihorlat en Slovaquie de ľEst. Le gisement 
est lié a la zone ďargillitisation de la ligne tectonique orientée NE-SW. L'analyse 
fy~ico-chimique montre qu'il s'agit de kaolinite a structure relativemennt bien organi
sée. En outre on constata ausnti la présence ďun m.inéral a structure mixte du type 
PM. Les résultats cités plus haut ont confirmé les connaissances valables iusqu' ici 
sur · la bonne cristallinité de la kaolinite dans les zones métamorphisées · des roches 
néovolcaniques de la Slovaquie centrale. Nous ne pouvons pas exprimer notre opinion 
sur la richesse du gisement parce q_ue le terrain est couvert ďéboulis. 

Z analýzy geologicko-minertalogických pomerov a technologických vlastností ložísk 
kaolínu a haUoyzitu v jednotlivých oblastiach Západných Karpát vyplýva, že okrem 
epizonálne metamorfovianých homin v južnej časti iemeríd, najväčšie perspektívy 
môžeme očakáviat v neovulklaintckých oblastiach. Tu sa dos~aI, okrem známeho ložiska 
halloyzitu na Bielej Hore pri Michalovciach, venuje pozomost jedine prejavom lmoli
nizáoie v južnej časti Kremnického pohoria na lokla11te Pod.háj. V pooled!nom období 
pracovníci Geologkkého str~a v Košiciach zistili výskyt kaolínu na ju~ých sV1a
hoch Vihorlatu. Chceme upozomit na túto suroviinu napriek tomu, že dosiaľ nepo
známe .b1ižšie úložné pomery a cellk.ový •rozsah lkao1iJnruzáidie, ,pretože výtsledyik imiJnera
logického štúdia a technologických skúšok z cmientačne odobratých bodových vzoriek + 
poukazujú na možnost jej uipliatnenia sa pri keramických výrobkoch so svetlým 
črepom . . 

Geologická pozícia 

Prejavy kaolinizácie sme zistili cca 5 km S od obce Jovsa, okres Michalovce, v ri
gole IlOVIOVy.budovane,j asraltovej cesty Jovsa-Kamienka. rv úseku d1hcm priibwme 
500 m. VystlJlpuoú tu py.roxan1ické andeziity erupčného centm Rlaztdlielttlej, kltoré sú podl1a 
J. S 1 á v i k a (1,969) ekiviivfallen111Qm na.jm]iadšej vulk.anookej fázy Vtfillloz,Jatu. V~yt 

._ RNDr-. Edtiard Dobra. ,Geologické stredisko, Košice, Stará Spišská cesta, p. p. A-21.. 
RNDr. han Kraus, CSc., Katedra nerastných suro\Tin PFUK,, Bratishva, Jiriiskova 12. 
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kaolílnu sa viaže 1na tekitonlidkú Hniu SV-JZ smenu (Z. Bac s ó 1970). Vy;chád2la.me z.a. 
tiar z predsta·vy, že pôjde 111a)jskôr o ltneár,n,u a1rgillitilzáoiu hydrotermáln'lleho pôvodu. 
Predpokliadá1Ine, že kladlm vo vyšš'i:e ~ÍII1la1Iloan úselkiu tvorí stmmo Ulklanené polohy, 
kitoré .sa striedajú s rozloženými silne liimcmi!tirovanýimd pyroxentciký.mii amdezilllmi. Za
sU'terrms ť terénu, bez ,reai1izá:cie techn!i,ckýich prác, nedovol'•uje vy.slovit lronečnú pred
stavu o podmienkiaioh vzniku, aini zaujať stalnovisko k nádejnosti výskytu. 

Mineralogicko-petrografické štúdium a technologické vlastnosti 

1"" Kaolín má v priil'Odzenom stave šp1navo-bielu fQ.l'\bu, po vysušení je kriedovo-biely. 
Po nasiaknutí vodou je p1astický a mäkký, Pri. údere kladivom sa ľahko rozpadáva 
na prachovitú hmotu. Pôvodná štruktúra materskej horniny sa nezachovala. V tažk.ej 
frakcii (0,3 %) prevláda leukoxén (89 %). Ďalej' v mailom množstve sú prítomné pyro
xény, zirkón, rutil a ma,rkazit. V ľahkej friakcii sa zistil len kremeň. študovaný kaolín 
má nasledovné grarnulometrické zloženie a chernizmus: 

frakcia nad 50 µm 50-20 J,'ffi 20-2 µm pod 2 µm 

% zrni tostnej 
46,46 14,17 10,63 28,84 frakcie 

kaolín v prirodzenom frakcia pod 2 µm 
stave 

Si02 68,04 % 45,72 % 
Al203 20,19 37,93 
Fe2O3 0,39 0,64 
Ti02 0,95 0,16 
CaO 1,40 0,95 

1 

MgO 0,20 0,16 
Na2O 0,12 0,10 
K20 0,12 0,10 
P:Ps 0,60 nestanov-=né 
strata žíh. 7,93 - - 13,85 

99,94 99,91 

Granulometrický rozbor a chemické analýzy sa vykonali v labor,atóriu Geologického 
prieskumu Turč. Teplice. 

M~neraJ.ogtdké štúdium ira1kJoie pod 2 m1k1rome1IDe sa ,urobilo ll)Omoocru DT A, räntge
nogl'lafick.ej analýzy a elektrónového mikroskopu. 

Z ílových materiálov je prítomný kaolinit. Reflex pri 11,33 A poukazuje na prí
tomn05t minerálu so zmiešanou štruk.túrou typu IM. Na zálmade priebehu termogra
vtilmetr:iakej ~Y (obr. č. 1), .iaľterulilty refilexu na di.1lralk!t,Qw-aifiakom zázm.a.me (O!br. 
č. 2) a chemi~kej analýzy usudzujeme, že obsah tohto minerálu vo 1irakcil pod 2 mi
kľ'()Ill.etr~ nepresahuje 10 O/o. Zisťovali ime jeho pôvod fixáciou K+1 podľa Ch. E. 
W e a w e ra (1958). Bazálny reflex 11-,33 A sa and po 6-hodinovom sýtení 1 N KOH 
pri 90 °C neposunul k hodnote 10,0 A. Naopak, po sýtenf glycerÍIIlom znovu e:xipanduje 

. ako v pôvodnom . stave (obr. č. 2, krivka č. 5, 6). Z toho usudzujeme, že minerál so 
zmiešanou štruktúrou typu IM vmikol hydratáciou vulkanického skla. 
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• P.ozornosť sme venovali aj otázke 
štruktúrnej usporiadanosti kaolinitu. Z 
doterajších poznatkov I. K r a u s .a 
(1967) vyplýva, že pr,i kaolinickom zve
trávaní v neov,ulkanických • oblastiach 
Západných Karpát vznikal prevažne 
kaolinit s neusporriadainou štruktúrou, · 
často s prímesou halloyzitu. Zatiaľ len 
v okolorudných hydrotermálne preme
nených zónach stredosiLovenských 11100-

. vulkanitov sa vytvorili priazn1ivé pod
mienky pre vznik kao1inirtu s usporia
danou štruktúrou. 

Pri r:iešení prioblematiky sa v posled
nom období s úspechom využíva inter
kal.ačná schopnosť m~nerálov kaolinito
vej skupiny s organickými látkami. In
terkalačné kom pl ~xy · kaolinitových mi
nerálov v zásade rozdeľujeme do dvoch 
skupín: 
1. pósobením organickej zlúčeniny 

(napr. formamid, acetamid, hydrazín) 
sa vytvoria tnterkalačné kJOmplexy 
hodnotami „d" v intervale 9,5-11,4 A. 

2. Alkalické soli nj_žších mastných ky
selín s ľahko po1arizovart:eľnými, veľ
kými jednomocnými katiónmi (K, 
Rb, Cs, NH4) dávajú s kaoliirnitový,mi 
minerálmi reakčné produkity s hod
notami „d" v ililtervale 14,0-14,5 A. 
Minerály s neusporiadanou štruktúrou 

typu fire - clay sa vyznačujú tým, že 
na rozdiel od IDaolinitu, neinteľlkalujú s 
octanom draselným a hydrozínom (K. 
J. Rang e a .tní 1969; I. Kr au s a iní 
1972). Kaolinit z lokality Jovsa je pozo
ruhodný tým, že napriek relatívne dobre 
usporiadanej štruktúr~, vôbec neinter-

Výsledky technologických skúšok: 

rozrábacia voda v % 
zmrštenie sušením v % 

11()()0C 

1000 

900 
800 
700 
600 
50() 
400 
ľ00 
200· 
100 
.o•c 

0·,ng 

---------,~-----10 

---------=----4.,-----. 20 
-,-

________ _____;: ____ _ 30 mg_ 

Obr. č. l. Zazna,m termickej analýzy kaolínu 
Jovsa - frakcia pod 2 mikrometre. 
Podmienky : DTA 1/S, DTG 1/10, TG 50, na
vážka: 200 mg. Analytik T. S~alay, Gú SAV 
Bratislava. 

Fig. l. Differential thermal analysis record of 
the kaolín of _ Jovsa - fraction Jess than 2 
micrometers. 

kaluj,e s ootalilom draselným a hydrazí
nom (,abr. č. 2, krivka č. 3, 4). 

celkové zmrštenie po výpale na 1150 °C v % 
celkové zmrštenie po výpale na 1250 °C v % 
nasiakovosť váhová po výpale na 1150 °C v % 
nasiakovost váhová po výpale na 1250 °C v % 

20,97 
2,74 

, 3,13 
,4,04 

22,42 
21,77 
23,i(_) 
32,30 

p~vnost tahu za ohybu v kp/cm2 po výpale na 1150 °C 
· pevnosť v fahu za ohybu v kp/cm2 po výpale na 1250° C 
pevnosť v ťahu za ohybu po vysušení v kp/cm2 

:f;arba za surova 
farba po vypálení na 1150 °C a 1250 °C 
zvuk po vypálení 
rozchádzanie s vodou 
začiatok slinutia 

. 16,20 
biela 
biela 

dutý, kamenný 
dobr-é 

1350 °C 
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koniec slinutia 1500 °C 
60 % kerámická väznost (6 kp/cm2) 

(pri skúške keramickej väznosti použitý normový piesok II záv. Stteleč). 

2 
.... -

zr 

Z výsledkov vyssie uvedených techno1ogických skúšok si 
zasluhuje p02l0most nízka hodnota zmrštenia sušením a po 
výpale na 1250 °C. Ďalej vysoká váhová nasialrovost a biela 
farba ,po vypálení. N apr.iek bielej :liarbe ,po vypálení upozoc -
ňujeme, že pri materskej hOI'IIlliJl1e typu pyroxenických ande
zitov sa môžeme stretnúť s výskytom li,monitiokýoh zátekov, 
hoci v sledovanej vzi0rke sa ,neobjavujú. Naopak zvýšený ob-

~ siah Fei03 a K 2O v peliiliclkej fr~cii analyzovainej ~ky sú
visí s koncentráciou minerálu so zmiešainou štrukitúrou typu 

, IM v najjemnejšom podiele kaolínu. 

0hr. č . 2. Difraktografické záznamy kaolínu Jovsa - frakcia pod 2 
mikrometre. 
1) vzorka v prirodzenom stave, 2) po sýteni glycerínom, 3) po sy
tení octanom draselným, 4) po sytení hyd!"azínom, 5) po sytení KOH, 
6) glycerinované po sytení KOH. Podmienky: roentgenový goniome-
ter GON-3, Ni·filler, Cu K žiarenie, 35 kV, 15 mA, výstupná clo
na 30', vstupn:i 2'; pos_µ.n ramena 2°ímín. Analytik: J. Baráz, Gú 
PF UK Bratislava. 
Fig. 2. X --rny diffractognms of the kaolín of Jovsa - fraction 
· 1ess than 2 micrometers. 

Záver 

Výskyt kiaolítnu v oblaisiti Vihlor1artnl irozAi.ruje na.še ~Y o pre1jaivooh a genetilc
kýrch typoch kiaioHlniJZáicie v neoVlUlk!amokýcll o~ Západným ~t. Na zá-
kliade prvých milneralog~gookýoh rozborov SUl'IOVli,ny d.Qpoo,ujČIUderne venovať -~-
tomuto výlS'kytu ,n~iJtú ~t. 

Doručené: 11. IV. 1972 
Doporučil: Pavol Grecula 
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Occurrence of Kaoline in the Vihorlat Area 

In this article the authors describe mineralogical and· technological properties of kaolín disc~ 
vered at the southern foothill of the Vihorlat Mts. 5 km northerly of the village of Jovsa in 
pyroxene andesites of the centre of eruption of the Rozdielna. The occurrence of kaolin is bound 
to a tectonk line of NE-SW direction. The authors suppose linear argiletizition of hydrather
mal origin to bc rather concerned. The scree cover of the field does not permit to take up 
a standpoint to perspectiveness of the occurrence. In natural state kaolin is of dirty white co
lour, by stroke with a hammer it breaks up into a dusty mass. The study of the fraction less 
than .2 mkromcters ( DT A, X-ray, electron microscope) ( fíg. 1) shcwed the prescnce of kaolinite 
with a relatively well ordered structure. c:>rresponding to up to present information on the favour
able crystallinity fo kaolinite in hydrothermally altered wall rock zones of neovokanics in central 
Slovakia. Bcside that a mínera! with mixed structure of IM type was identified in the, pelitic 
fraction. The crystallinity of kaolinite was investigated with application of intercalatioň ahilities 
of kaolinite group minerals with organic substances. The kaolinite from the locality Jovsa is 
remarkable in not intercalating with K-acetate and hydrazine in spite oI t!le relatbely well 
ordered structure ( fíg. 8) From the results of technological test attention should be paid to the low 
valne of shrinking by drving (2,74 % ) and after firing to 1250 °C/4,04 % ), then the high 
weight absorptivity after firing to 1150 "C-1250 °C (21,77-22,42 % ) as well as the white 
colour after firing. 

Translated by: J. Pevný. 
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Prejavy arzénovej mineralizácie v Prešovskom pohorí 

( 4 tc,b. v texte) 

JURAJ TÔZSÉR - KAROL EGYUD 

Sur la présence ďune minéralisation ďarsenic 
d.\ns les monts de Prešovské !)Qhorie~ 

Cet article apporte quelques nouvelles connaisaancec sur les minéraux ďarsenic 
( orpiment et réalgar) décou verts au cours de la prospection géologique du gisement 
de mercure a Dubník (les monts de Prešovské pohorie). On présente l'äge et les 
relations entre la minéralisation de mercure, ďarsénic . et celte ďopale dans cette région. 

Z Prešovského pohoria bol v literatúre popísaný z .arzénových miilleráilov doteraz 
'ojedililelý arzenopyrit, ktorý vystupuje spolu s Sb, Pb, Zm, Cu, Au a Ag minerálmi na 
: žli.lách Jozef severne od ,abce Zlatá Baňa a v pniestore Starej Zlat~j Bane (šachta 
: Ga:pel), severovýchodne od Z:latej Bane. Na žilách Jozef hio pQpisuje L. Dr zn í k o v á 
·· (in J. Greah 1959), z haLdového materiálu šachty Gapel ho spomína J. Fták (i9'59). 
· Pr,i minera1ogickej ,p:mSjpek,ci,i Brešovsik)o tokajského pohor~a, ktorá sa robila pod 
: vedením J. SláviJka v ,mku 1964, sa zisti1o nielwľk!o zŕn realgáru a auru.pigmentu v šli
; choch pri P.avlovciiach, v Starej Zlaitej Bani, v priestore Dubníka a Nosgeru. 
; Primárny výskyt aur.ipigmentu ,a realgáru, ktorý doteraz v tBrešovslm-:tJoklajskiom po_ 
: horí nebol známy ,bol zistený ,pľ!i. vyhľadávacom prieskume ontutového lJOžiska Dub
: ník, seveoozáPa:dne od •roV!Il1()m.enej osady. Aur.ipigment a realgár boli najdené v,o vr
, tooh Zl - B - 8, 9, 11, 12, 17 a 18 spolu s rumelkou, pyritom, markaziroom, dolomi1Jom, 
' mremeňom, chalcedónom, hyali tom, baryitocelestÍinlOm a kiaJolilnitmn. 

Rumelkové ložisikio je Žiilníkovo-~mpregnalmého cha!I'lailoteru. Vystupuje v s1abo argili
' tiwv.ainých lávových prúdoch a pYI1oki1Jastikách pyir,oxanickýoh andezitov spodnej vul
. kanickej etáže Prešovských hôr panónu C (v zmysle delenia J. Jifíčka 1972)) a to 
! na styku tohoto vulkanického komplexu s kumulodómom amfibolicko-pyroxenicko-
biotitického dacitu vrchnopliocénneho veku, ktorý zaraďujeme do vrchnej vulkanickej 
etáže Prešovských hôr (J. S 1 á vi k - J. To z sér 1972). 

Aur i p .i g m e n ,t tvorí prevažne tenké žilôčky mm .radu, prípadne jemné povlaky 
na stenách puklín. Najčastejšie vystupuje spolu s rumelklou a dolomitom. 
:, Má jasnú, citrónovožltú iiarbu. Pod mikroskopom poror,ov,at pekne vyv~nuté guľovité 

a obličkiovité tvlary s radiálne lúčovitou· staVlbou, ojedinele boli ~stené ,aj krátko stlp. 
čeko1Vifté kryštá1Jky miikiroskopických veľkostí. Veľmi často je :zmečistený, ukazujú to 
~~édky semikivanhtatívnej spektrálnej a111a:lýzy~ uvedenej v tabuf'l{e č. L Spekitráilinia 
~álýza bola wbená zo s~ovanéhlo miillerálu. · · 

· ;\; · \ : ~ . 1 . 

Pg Juraj Téízsér, Pg Karol Egyiid, GeolÔgické stredisko Košice, Stará Spišská cesta, p . p. A-21. 
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Z l)01'(JV'J1l&l} nameraný~h a · ta.bulkovýoh hodnôt vidief, že analy2JOWlllý minerál je 
am'ii!pigment. · 

Rôntgenograficlrou analýzou separovaného auripigmentu boli zistené hodnoty, ktoré 
sú uvedené v tabuľke č. 2. 

Tabuľka 1 

nad 1 % 1,0-0,1 % 0,1-0,01 % 0,01 -0,001 % 
-

Auripigment As, Al, Ca, Si, Ba, Na, Mg, Ti, Mn, Sb Hg, V, Be, Sc, 
Fe, - Zn, B, Zr, 

Cu,Ga 

Tabulka 2 

· auripigment Michejev N° 118 a 

' 

1 

dm 1/10 dtab I1ab 

1 4,79 10 4,77 10 
2 4,41 4 4,4(1 3 
3 4,00 6 3,97 6 
4 3,69 7 3,66 6 
5 3,18 4 3,18 · 6 
6 3,02 3 3,01 6 
7 2,89 8 2,83 8 
8 2,70 8 2,71 8 
9 2,54 3 2,56 4 

10 2,43 7 2,44 7 
11 1 2,30 5 2,30 5 
12 2,21 1 . . 2,22 2 
13 2,13 3 2.13 4 
14 2,09 4 dif. 2,ll 4 
15 2,02 3 2,01 2 
16 1,907 4 . 1,913 4 
17 1,861 3 1,860 4 
18 1,740 7 1,746 .. 6 
19 1,669 9 1,677 i 7 '~ 
20 1,633 2 1,635 2 
21 1,581 2 1,588 2 
22 1,499 2 1,50 2 
23 1,458 2 1,45 2 
24 1,417 2 
25 1,387 2 1,385 3 

. 
Rontgenografkkú analýzu vykonala E_ Samajová z Gú UK Bratislava za týchto podmienok: 

prístroj Mikrometa-2, Co anti.katóda, Fe filter, 23 kV, 32 mA, priemer komôrky 57 mm. 

Re a 1 gá r tviorí samostatné kryštálky prizmatického habitu, tenké žilôčky a po.. 
v]aky aranŽOVIOČ&Venej farby. Sama;tatné k!ryMaaky dosahujú vzácne až 8 mm vel
kost, . pozorovat na nich husté :ryhovanie v smere rprecilžema. Spravidla sú pokll"y,té 
jem111ým povlakom dolomitu mliečnobielej fail"by. Separované zmká reail.gáru obaa-
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hujtí bližšie ,neurči teľné drobné . uzavreniny čiernej farby a stí kovového vzhladu. v· roolgári pod mikroskopom silné „vnútorné reflexy .tehlovočervenej farby„ 
·$el,tlkvantitatívna speklb.■á.1na analýza separovaných zr11iek ukazuje na ich pomerne . . 

- . vysokú chernickiú čistotu. Je možné, že ni.ektoré k.OVIOVé prvky objavujúce sa vo 
výsledkoch sl)9krtrálnej analýzy sú Viiazané na vyššie spommané umvreniny. 

Výsledky semikvantitatfvnej spektrálnej a·nalýzy realgáru sú uvedené v tabuľke 
č. 3. 

nad 1 % 1,0-0,1 0,1-0,01 _ 0,01-0tOOl . 

. 

·Realgár As • Si Sb .1\1 Fe Ca B 
• Mg Cu Hg 

Na Zn Mn 
Zr Ti 

' 

Rôntgenografiickou ;analýzou separovaného realgáru boli namerané hodnoty uve
dené v tabuľke č. 4 . 

• . . 

Tabuika 4 

. ' 

- --· .... . . . . . 

realgár 
, 

~lic.:hejev No 110 · · ~-

. . 
• -

. 

dm I/Io ' 

dt4b ltab 
. 

. 
, . 

. 

1 406 
' 3 4,0fi4 2 

2 ' J,78 4 
3 3,17 10 _ ~166 10 
4 3.06 •) -5 2,93 6 2,931 7 

. 6 2,71 - 8 2,717 7 
7 2,59 .5 2,591 3 .. . 

8 2,49 4 , 2,478 4 
9 2,40 2 2,396 2 

10 2,24 2 2,250 2 
11 2,17 3 2,191 2 
12 2,11 . 7 2tl22 7 . 

13 2„02 ? . 2,046 2 - . 

-.14 1,975 2 . 1,989. 2 
15 1.922 l . 

16 1,849 7 1,855 
. 

7 . • · 

. 17 , 1.792 3 1,796 3 . . . 

18 1,708 ~} . 

1.1oi 2 ..,;. • 

19 1,672 3 1,669 4 -
. . 20 1,623 2 . 1,627 2 

21 1,579 • 2 ] ,581 1 . • 22 1,508 4 1,511 3 
' . 

. . 

ROntgenografickú analýzu vykonala E. San1ajová z Gú UK Bratislava na r>ristroji Mikrometa 
· - 2 · za tých istých podmienok, ako je uvedené pri tapulke č. 2. · 
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ZiJStené reflexy a iioh intenzita zodpovedajú realgáru. 
Asociácia rudných minerálov zistená na ložisku Dubník ukazuje na to, že tu vy;stu-: 

pujú .produkty 111ízkotermálnej epigenetickej mineralizácie. Spoločné primártn~ vy.s tupo~· 
vanlie aurtiipigmentu, .realgáru a rume1ky, zistené na Looilskru Dubnílk, nadobúda zvlášt
ny ipriospektčný •význam. Keď zober.ieme do úvahy chov.anie sa realgáru 1a auripigmentu 
v razsy:pooh, p<;Jt,om i,cih príoomnosť v šlichiooh s ,obsahom ·rmme1ky musí indikováť 
bezpnootrednú blízkosť .primánneho zdroja ortuťovej minera1izác,ie. Tento pOZi111átok 
bude potrebné brať do úvahy ,pri ď·alšom vyhľadávaní -akumulácií ortuťového zrud-' 
nená.a v Prešavislko~tlokajslmm pohorí. 

Pod.J1a J. S 1 á vi k a (1968) or,tutová mineralizáda v Prešovsko-tokajskom pohorí je 
ml!adšia aiklo v.rohnopliiocéruny vulkanizmus, s vulkiainizmom .súvilsí len štruktúrne a je 
prejavom hlbi'Illilého magm.artiizmu. 

Geologické práce ktoré sme robili v Prešovskom pohorí v súvislosti s vyhľ.adáv.aním : 
rudných nerastných surovŕn v ;r,olroch 1968-1972, potvrdili tento jeho názlor. Výsledky 
našich prác ukia:zujú, že arzénová mineralizácta je ,spätá s ortuťovou. Obidve spolu 
s -opá1oviou sú viazané na dubnícku v.Ldlicu svi:nického zlomu. 
Keďže or:tutovio-.arzénová aj ,opálová mi:neralizáoiia zaistilhuje najiv,rchnejšie členy 

vrchnej vulk.ainiakej etáže Prešovského pohoria, itah vek je presvedči'VlO vrchnop1io
cénny 1!1 pov1ažujeme ich za posledný prejav epigenetŕck~j hydrotermálnej minerali -
zácie v Rrešovskiom pohorí. 

Dori;čené: 7. VII!. 1972 
Doporučil: Ján Slávik 
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On the Occurence of Arsenic Mineralization in the Prešov Mts. 

JiURAJ TôZSÉR - KAROL EGYOD 

I·n the OOUiI'se •Off geo]Jogi.:aail S\.lll"Vey oamried out in 1968-1972 Ln ·the Rvešovské pohortÍle 
Mit.5., reailgalr and oripiment ,od: piiiJmary oliigim were dilsoovered. Such 1an ,occuxence 1aas 
bee Jl/UJl/known oo fiair !ilil rtJ1tis ,1,~. These milner:aits (,idetni,fi.ed by milneralogical study 
a.s well as by X - r.a,y and sp,ectmad anailysis) lin ;tíhe Duhru'k met'lcury depooi!t of stock
work - tim/pregnatilcm type are il:lo he fOU1nd occwring :there in ,a ciminaibar - pyrite -
maircasilte - druomirtle - QIUarrllz - ohalcedony - hya1ilte - ~0$bilte - kadlilnite 
aissemblage iÍIIl far,n ,of iffi.lllie veiruets ,and as a caatimg cm itlhe joint w,aílls. In same pla- · 
ces, ,rea!lgar :flomns aJlso orystiaas in pyiroxene iaiildle5iltes and :theilr pyiroc:lastics of the 
lower volioanic stlage of :1lhe Rr.ešQV'Ské ,pohtorie Mms. 
The arsenÍJC mimel'lailiirLart1i0111 in the PlrešQvské p<Xhorie Mts. lis oonineo1led wdilh tlhe cin-• 
nabar one, andwd!tlh ithe opal mlilnerail.i!latilOIIl ltogebher is oonswdered to be 1the prioduct; 
of a low-.temperatn.Lre epigeneltic mine;raliza.tion ,of Upper PliiiOoone age. 

324 

:?. 



MINERALIA SLOVACA, ROC. IV (1972) Č. 16 

KRONIKA 

Ing. Vojtech Lazár osemdesiatročný 

Začiatkom novembra dožíva sa v pl
nom zdraví a v pracovnej aktivite osem
desiatich rokov Ing. Vojtech Lázár, vý
značný pracovník v oblasti rudného ba
níctva a geologického prieskumu na vý
chodnom Slovensku, najmä v Spišsko
gemerskom rudohorí. 
Vzhľadom na význačný odborný prínos 

jubilanta slovenskému rudnému baníctvu 
pokladáme za nevyhnutné aspoň stručne 
zoznámiť verejnosť s jeho doterajšou prá
cou a životnou cestou a vyjadriť mu vďa
ku za naozaj plodnú činnosť. 

Ing. Vojtech Lázár sa narodil 1. novem
bra 1892 v Aita Mare v Rumunsku. Ľu
dovú školu a gymnázium absolvoval v Si
biu. V rokoch 1911-1915 študoval na Vy
sokej škole baníckej a lesníckej v Ban
skej Štiavnici, kde získal diplom banského· 
inžiniera. 

Po vysokoškolských štúdiách nastúpil 
do služieb Rima-muránsko-šalgotarián
skej železiarskej uč. spoločnosti, v ktorej 
v rozličných funkciách zotrval až do zná
rodnenia baní. Po oslobodení v roku 1945 
nastúpil do práce v podniku :Zelezorudné· 

bane, n. p., Spišská Nová Ves. Po vytvorení Východoslovenského rudného prieskumu 
v roku 1951 sa stal jeho prvým hlavným inžinierom a v tejto funkcii pracoval až do 
odchodu do dôchodku v roku 1955. 

Ing. Vojtech Lázár je vy:nikajúcim odbor.nikom v rudnom banídve. Vedomosti 
a skúseno,sti zúskal v rade odborných a h~odárskycli fUJnkicií, kltoré úspešne vykoná
val. Pôso bil ak,o banský memč v Ózde (1915-1916), prevádi21kový banský mžinier 
v Rožň,ave a v Zelezniku (1916-1925}, zásbupca záviodného v. Rožňave (,1925-1935), 
banský inšpektor ,na ri:aditeľstv,e v Ríma-muránskej spafoónosti v Rožňave (1936--
1939) a banský ri,adiiteľ v Rožňave (1939-1945). 

P,o zná:wdnení baní bol poverený funkciou závodného v Smolníku (1946-1949), 
pracoval ako vedúci ,prieskumného oddelenfua ,a vedúci techn~ckého odboru podniku 
Zelewrudné bane, n . p., Spišská Nová Ves (1949-1951). 

V rokioch 1951-1955 :ak.o hlavný inžiinier Východoslovenského rudlného prieskumu 
bol jedným z vedúcich organizátorov v prwých rdk.ooh č~nmosti tohto podniku. 

325, 



I po ,odchode do dôchodku .a!Qtívne pracuje. P-Odia svojich zdravotných možností 
pracoval v rokoch 1956-1963 vo Východoslovenskom rudnom prieskume a neskôr 
v Geologickom prieskume ako banský odborník pre arohíwiy vý&kum bamských a geo
logických mart;eriálLov. Aj po roku 1965 pracuje na bramskom ,technickom oddelení 
v Košiciach a venuje sa zároveň expertíznej balnsk.o-geologicl{ej práci pre Geologic
ký prieskum. 

Lng. Vojtech Lázár počas svojiho pôsobelllia v rudnom baníotve Gemera a Spiša 
vždy m:vádml ,progresív,ne formy práce .pri skúmaní a otváraní nových ložísk, ale aj 
v tažbe a spracovaní .sll!OOVin. Gemerské železorudné baníctvo dosiahlo v rokoch jeho 
pôsobenia veľké úspechy. Ako banského mžinieria, neskôr i ako riaditeľ.a banskej 
ISll)Oloonasti, si oo vysoko ,vážiH nielen hospodárske kruhy, ale in.ajmä ·robotníatvo 
a teahni.okí pracovníci baní, a to :nielen pre jEilio vy,ni.kaj,úce odborné vedomostí, 
ale aj pre sipr.aivocll'i1vý a hlbdko ľudský prístup k podriadeným. 

Jeho úprimný vztah k baJnílrom a baníctvu sa prejaiviJ. aj po o.slobodení našej vlasti 
Soviietskou w-mádou a po 7lllárodnení baní. So zápa1orn sa zaipojil do obnovy vojnou 
narušených banskýlch prevádrok a do budovania znárodneného baníctva. Aj v tomto 
období vykonával rad hospodárskych funkcií, v ktorých upla1Inil nielein svoje bohaté 
odborné vedomosti, ,ale aj oohQpnoot preniesť ioh do ,praxe. Tým vyjadril aj svoj 
ópri,mný k1ad:ný postoj k budovaniu socializmu IIla ,poli rudného baníctva v našej 
vlasti. 

Výrazne sa zaslúžil aj o výchovu banských oobomikov, z k;torých mnohí dodnes 
pracujú v .wd:povedlných hospodál:Slkych a odbomých funlreiách. Najmä počas pôso
benia na prieskumnom oddelení Zelewru<liných baní a vo Východoolovenskom rud
nom ,prieskume vyrástli pod jeho vedením prieskumní geológovia, banskí inm;nieri 
a teohlrtici, ktorí ,patria medzi vedúce osobnosti v geologickom prieskume surovín Slo
venska. 

Ing. Vojtecha Lázára si jeh,o spolupracoviníci i podri.adení ,váŽJi.ľi a vážia pre sve
domitý prístup k ,práci. Nezmáša povrchnosť a vždy trvá na správnom a technicky 
dôslednom a serióznom vykona;ní práce. Kol:egiálJnym a priaJteI.ským prístupom si zís
kal mladú technickú !inteligenciu, ktorej nezištne odov-zdárval odborné ,i životné skú
senositi. 

Za dlhoročnú_ prácu bol Ing. Vojtech Lázár odmenený v roku 1956 diplomom a uzna
pím ministra rúd a hutného priemyslu za .budov.ainie socialistiokého baníctva a za 
yysoko angažovanú prácu a vernost baníckemu povolaniu mu v tom istom roku ude
lii:l prezident r®ubli.ky Rad červenej zástaivy práce. Za pätdesiartrOČlnú prácu v ba
níctve ho vyznamena1a Univerzita tažkého priemyslu v Miškovci v tr.Oku 1967 z1atým 
dtplomom. 

Ing_ Vojtech Lázár publikoval svoje práce v · odbonnýoh baníckych časopisoch. 
Svoje hlboké vedomosti, ,podložené i . malosťou rečí, vyufil po odchode do dôchodu 
Jla od:bomé štú;cHum, •na vypracov.anň.e rešerší .archi'Wlycll banských materiálov z ro
kov pred oslobodením, z ktorých ,vyplynuli aj navrhy na ďalšiu prieskumnú činnost 
V poslednom ·období spracoval !"ozsiahlu k;:omplexnú prácu o historickom vývoji 
baníctva v Sp.išsiko-gemerskom rudohorí do roku 1945. 

Za celoživotné dielo i ľudské vl:as.tmosti zaslúži Sli. mg. Vojtech Lázár vďaku celej 
geologickej ia banJSkej odbornej obce. 
· Do dalšíoh rokov želáme jubilantovi pevné zdrarvie a veľa možností na uplatnenie 
jeho tvorivej aktivity, 

Ján Bartalský 
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50 rokov od zastavenia exploatácie pyritových rúd 
v Malých Karpatoch 

STANISLAV POLAK 

Na začiatku druhého polroku 1922 oznámili „Horní a hutní závody, Klima akc. spol. 
v Perneku u Malacek" býv. banskému kapitanátu do Banskej Bystrice, že sú nút~né 
zastaviť s konečnou pla1lnosfou banskú prevádzku a svoju úpravňu kýzových rúd 
v Perneku, nakoľko „cudzozemské importované kýzy (hlavne španielske a talianske) 
sú lacnejšie a nie je možné zai:stif odbyt ich vlastného produktu ani za cenu, ktorá by 
sa blížila výrobným náklladom". Táto situácia znamenala prakticky ukončenie te. 
mer 200:..f\očnej hi.stór.ie exploatácie ma.lok,arpatských pyritov, ktoré zohrali nielen vý
znamnú úlohu v eVIOlúcii slovenského chemického priemyslu, ale prispeli aj k teoretic
kému goologiolro-ložískovému výslrumu.tohtogenetického ty,pu na Slovensku i v ne
dávnej dobe. V rokoch pokusov o vybudovanie vlastnej pydtovej ťažobnej základne 
(1952-1959) sa súčasne ukázalo, že k3J>acitné možnosti tohto revíru neboli však v mi
nulých dobách, ekonomicky priaznivejších pre tažbu, ani zďaleka vyčerpané. 

V počiiatočných fámch slúžila tUillajšta pyri1Jová SIUTIO'Viina pre primitívnu miestnu 
destiláciu síry. Svedčí o tom aj starý miestny ná2lov perneckých baní „Sirková baňa" 
doložený r. 1773 a primitívna destilácia síry z rúd p~zinského ložiska Ferdinand z kon
ca 18. stol'očia. V čase napoleonských vojen bol v rokoch 1810-1814 postavený v Pe
ílinku štátny pokusný závod na výrobu síry, ktorý mal monarchii uľahčiť prekonanie 

· nedostatku síry pre pušný prach. Celý podnik už v prvých pokusných fázach narážal 
na veľké technologické tažkosti, takže po uvoľnení situácie v zásobovaní sírou boli 
ďalšie práce zastavené. Pracoval na rovnakom princípe ako sa vyrábala už dlho pred
tým síra v Smolníku, ale i v okolí Salzburgu v Rakúsku. 

Nová technológi,a výroby kyseUny sírovej priamym oxidačným pražením kýzov, 
ktorá sa v Európe rozširovala od 30. rokov minulého storočia, priviedla bratislavského 
lekánnika Tschida v spolupráoi s profesorom Muchom k výstavbe ptvej slovenskej 
(i uhorskej) továrne na kys~linu sírovú v Pezinku (1850), ktorá i pri · periodických 
ekonomických problémoch fungovala až do roku 1896. V priebehu tohto obdobia 
bolo tu celkove vyťažených 1,,182.844 q pyritových rúd, ktoré boli, až na: malý export 
do Viedne a Budapešti, spracované v tejto miestnej továrni. Veľmi citeľne sa však od 
70. rokov minulého storoč,iia prejaviiLa konklurenčná tažba kv,alitnejškh smolníckych 
kýzov a neskoršie výstavba nových chemických kapacít, ktoré tento kýz, výhodne 
prepravovaný už po železmici, využívali (~ilina 1892, a iné). 
Určitá renovácia tažby kýzov nastala za vojnovej konjuktúry v priebehu 1. svetovej 

vojny, kedy živor.iacu antimónovú · baňu v Perneku prevzala vohnská správa a po
mocou vojnových zajatcov vystupňovala ťažbu kýzov a antimónu. Novopostavená 
gravitačná úpmvňa pri železničnej stanici v Perneku dovolila už výrobu produktu 
s 35 % síry. Pri 157 robotníkoch, 12 ženách a mladistvých a 4( !) technikoch ročná pro
dukcia dosahovala v rokoch 1917/1918 okolo 3.500 t rúd a pyritového koncentrátu 
a určitú čast ručne vytriedeného antimonitu. V tesnom povojnovom období sa zdalo, 
že r~juvenovaná kapacita je dostatočnou zárukou ďalšej existencie závodu. Rok 1921 
s tažbo_u 33.100 q surovej rudy a nákup 3.100 q kvalitnejších kýzov pre prilepšenie 
k,valiity konečného produktu a odbytom 35.282 q kýzových rúd a koncentrátov bol 
súčasne začiatkom úpadku a úplného zastavenia ťažby a úpravy napriek tomu, že 
veľ.kú pozitívnu ekonomickú úlohu tu hral v r. 1911 otvorený úsek železničnej trate 
Zohor - Plavecký Mikuláš. V etape 1916-1922 vyprodukoval pernecký závod celkove 
142.830 q pyrit ových rúd a koncentrátov s obsahom 6.000 t síry. 

Zmáhacie práce v r okoch 1954-1955 ukázali, že exploatáda na závode Pernek bola 
pomerne veľmi komplikovaná malou mocnosťou kýzovej polohy, mnohými priečnymi 
dislokáci,ami a v pooledných ooklOch bola už .iba z hlbinných ,obzorov pod dedičnou 
štôlňou Pavol v jedinej sledovanej š-ošovke malého smerného rozsahu. Oproti vtedy 
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i·ntak·tnému pyritovému l·ožisku Augustin išl.o teda o exploatáci.u extrémne nepriazni
vého objek1tu. Vývoj situác,ie by sa bol azda uberal celkom iným Siillerom, keby sa 
ťažba nebola sústredil.a n.a tento už silne eXiploaltovaný objekt a snažila sa pren·iknúť 

do nových polí. 
K,ar-dináln-ou otázkou využitia malokai,patských kýzových ložísk bo.Ia ich kv;alita. 

V p·riebehu celej exploatácie až do 1. svetovej voj-ny boli zásadne s:pr.ac.ová~vané i.ba 
sur•ové, ručne pretriedené kýzové rudy s obsahom od 16 do 25 °/0 S~ I novozistené 
(1952-59) Ložiiskové objekty (~ožislro Aug1.1:stí1n a iné) z~rt:ávajú .svojiou kvalito.u v tom.to 
r-ozmedzí, i keď v -niekoľko desiatok metrov m,oonom ložisku sú viacmetrové polohy 
s •obsahom · 30 °/0 S a oj~inele i nad. Výpočty zásob z rokov prieskumu boli však 
orien·tované hlarvne na kV1an1titu a tým slcreslili krvali;tatívny priemer na 17. 0/0 S, ktor~ 
sa dnes javí podprie:r11emým. Navyše cel,osvetový trend vedie k postu.pnému vytláčaniu 
pyritov ako sír,nej s·uroviny pre výrobu ky:seltny sírovej (dnes už iba okolo 26 °,10 

oproti prírodnej síre s 42,5 °/0 a iný111i zdrojmi síry s 31,5. 0
1.'0). 

Malokarpatské kýzové rudy zohrali značnú úlohu aj vo vývoji ložiskovej geológie 
n;a Sloven.sku. Je zaujímavé, že známy ložiskový odborník a spoluautor vtedajšieho 
veľmi rozšírenéh,o zák.ladného ložismo'Vého diela p.rof. P .. Krusoh z Berlína nepričlenil 
(po svojo,m štúdiu v r. 1915) kýzové polohy v Perneku k vtedy obľúbenej skupine 
,,in·truzívnych kýzových ložísk'', ale považoval ich za hyd.rotermálnu výplň intrakom-
plexných žilných puklín (Kru,sch 1916)~ 

Lachman (1915) dokonca h:ov-oril o metasomatickýc·h telesá,ch posrtrednolj;a:sových až 
ter;ciérnych. Pre nedostat·ok konkrétnych informácií sa tieto dv.a náhľady u,držaili až 
do našich 50. rok•ov, kedy nazhromaždenie mnohých záv.ažných fakt-ov viedlo, po 
prechodných názor·och na intruzíV;ny charakt.er sulfidických li!kv-ačných diferenciátov 
(ted·a stará skupina ,,in-truzívnych kýzových rúd''), po p·rvý raz na Slovensku k vyme
d·zeni,u nového genetického ty,pu metamorf ovaných syngenetických submarínne ~ 
exhalačných ložísk (Oambel 1956, Polák 1956), k 1t~ý bol všeobecne akceptov.a1ný i pre 
a·na-l1ogické zrudnenia v Nízkych Tatrách a v Spi.šsko-gemerskom Rudohorí. 
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Vývoj ťažby pyritovej rudy v oblasti j\falýt~h Karpát za obdobie výroby kyseliny sírovej 1850-
1896). 

· T = ročná ťažba v 1000 t, a = ťažobná firma Seybel, b = ťaži~rstvo štôlne Augv.stín, 
c =-= ťažba ~ baní llelena ... Karol, S = počiatok rozvoja ťažby kýzov v Smolníku. 
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Napriek rozsiahlym prieskumným prácam v roku 1952-1959 (celkove urobených 
vyše 13.000 m vrtov a vŕtaných sond popri rozsiahlych zmáhacích prácach a nových 
chodbách) musíme kionštatovať, že nositeľ pyritových ložísk tzv. produktírvne či rudné 
zóny sú prevažne preskúmané iba do hlbky 50-170 m a často iba s prihliadnutím na 
priame alebo geofyzikálne pow-chiové IÍ.ndície (teda iba niektoré úseky). Nie je preto 
vylúčená existencia analogických veľkých ložísk typu šošovky Augustin s maJm.Illál
niu mocnosťou až do 100 m alebo kvalitnejších kompa,k1Iných kýzových polôh. Talk.
tiež zaráža, že všetky doteraz známe ložiská sú z hľadiska rudných minerálov temer 
monomi.nerálne a prímesy farebných kovov sú tu iba siporadické (Ni, Co, Cu), hoci 
z mnohých svetových prípadov (,a čiastočne i našich) ja.sne vysvitá, že v obdobnej 
pozícii ležiiac: pyritové impregnácie sú lokálne doprevádzané i veľmi bohatými Cu -
zrudneniiami. Nedoriešeným problémom je i otázka obsahu drahých kovov v niekto
rých častiach na periférii modranského žulového masívu, ktorá bola pred vyše 100 
rokmi jednou z príčin nového záujmu o tieto objekty. Určité oži,venie záujmu môžu 
pr.iil1iesť aj niektoré novšie poznatky, ktoré zvýhodňujú použitie kyseliny sírovej z PY
ritov na výrobu agrochemikálií práve z hľadiska niektorých sprievodných stopových 
elementov. Miestna spätosť mladšieho epigenetického antimónového zrudnenia s ký
zovými polohami, resp. ich topominerálne vplyvy na vyzrážanie antimónu, ukazujú 
na ich možný indik:ačný vý2JJ1am pre tento druhý najvýraznejší typ zrudnenia v Ma
lých Karpatoch. 

Napriek tomu, že nedávna prieskumná perióda bola v mnohom poplatná dobovým 
tendenciám a nedokonalej metodike, znamenala v temer 200-ročnej histórii malo
karpatského kýzového baníctva radikálny zvrat v náhľadoch na kapacirtné možnosti 
tejto surovinovej bázy na Slovensku i keď konečné riešenie j-= stále otvorené. 

Doručené: 28. IV. 1972 Ústav užitej geofyziky, závod Bratislava 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Václav ši mán ek: Výzkumy v organické geochemii, problemy a stav v ČSSR (17. II . 
1972 Bratislava) 

Výzkumy v organické geochemii mají své zvláštnosti vyplývajicí ze specifických vlastností 
organického sub:;trátu a jeho kvianitativniho vztahu k minerální složce hornín. Paralela ma.xi
málního nahromadení organické hmoty a rozvoje biomasy v jednotlivých geologických útvarech 
dokumentuje zdroj a specifikuje chemický charakter studovaných komponent. Základnírni kate- , 
goriemi jsou sloučeniny bílkovinného charakteru, sloučeniny glycidm povahy a lipidy doprová
zené podružným obsahem fysiologicky významných izoprenoidú, steroidu a heterocyklických slou
čenin, sloučcniny fcnolického a chinoidního typu a uhlovodíky. 

Metamorfo:ra organických sloučenin rozptýlených v horninách prohíhá ve ·,meru dcstrukce ma
tečné látky a tvorby nových sloučenin s menší zásobou volné energie, než kterotlj disponovaly 
sloučeniny výchozí. Geochemický význam jednotlivých kategorií organických látek určují jejich 
chemické a termodynamické vlastnosti, druhofade jejich ahsolutní zastoupení. Sloučeniny bílkovin
ného typu jsou chemicky velmi nestálé, geochemický význam mají pouze stálejší jako na pŕ. gly
cin, va lin, arginín, serin a j., zvlášte d,"tležité jsou hílkoviny typu kolagenu, které mají význam
nou úlohu pri mineralizaci tkáňového skeletu. Z glycidních sloučenin jsou v horninách zastoupe-
ny tzv. monosacharidy (glukosa., fruktosa) z oligosachaťidu hlavne celobiosa a sacharosa, z po
lysacharidu je nejduležitejší celulosa a hernicelulosa. Geochemiclcé výzkumy slouc.'.enin lipidniho 
charakteru (tuky a vosky) jsou zamčreny predevším na produkty j<'jich hydrolytického štepem 

329 



t. j0 príslušné karbonové kyseliny a alkoholy a to se zretelem ke genez1 z1v1c. Ze sloučenin 
izoprcnoidního typu ( terpeny), pokročil ncjdále výzkum pomerne stálych knrotenoidu, které 1sou 
sledovány rovnež zvláste v souvislosti s problemy geneze ropy. Ze skupiny steroidti byly z hor
nin izolovány sloučeniny s cyklofenantrenmjm skeletem typu hormomi a cholesterolu. Z hete
rocyklických sloučenin JSOU geochemícky význam.né deriváty skupiny pyrolu ·'- chlorofyl a he
moglobín, skupiny indolu, alkaoloidy a skupiny purinové -- deriváty močoviny. Sloučeniny 
typu fcnolí't a chinonú tvorí skeiet rostlinné tkáne jehož pi'eroenou ,ie tvorí slou
čeniny omačov.anf ja:ko huminové, hymatomeianové a fulvové kyseliny, huminy, nlminy 
a kcrogen. Ve smyslu uhelne petrografických výzkumu tvorí tyto sloučeniny meziprodukt karbo
nifikačního procesu organické hmoty, který nabývá v posledním stupni kondenzace aromatických 
jader povahy grafitu Zvláštni postavení mezi ostatními organickými slonceninami mají v du
sledku pomerne značné chemické stability a pi'edevšim v dusledku schopno:;!i tvoiit i;a príhod
ných geologických podmínek prumyslové akumulace, uhlovodíky. Problémum jejich geneze bylo 
až dosud venováno nejvíce pozornosti, principiálni otázky jsou vyi'cšeny. takže dnes jsou naftove 
geochemické výzkumy duležitou součástí vedecky založených pruzkumné vyhledávacich prací na 
ropu a zemní plyn. 

Problemy geochemických výzkumtl organického substrátu jsou analytické povahy, klasifikačne 
terminologické a interpretační. Labilní chemická struktura rady organických sloučerun orientuje 
analytiku na sledováni štepných produktu v hornine dispergovaných sloučenin. Tato okolnost 
komplikuje interpretaci dat, ponevadž pri preparaci se mohou syntetizovat nové sloučeniny které 
vstupují do sestavy primárne prítomných sloučenin, aniž by bylo možn~ jejich vliv eliminovat. 
Klasifikačne terminologické problemy vyplývaji ze skutečnosti, že část orga1úckého substrátu je 
tvofena blíže chemicky neurčenými, zvlášte vysokomdlekulárnimi . sloučeninami definovanými 
pouze konvenčnim analytickým postupem s nepríliš dobrou reprodukov:itelností. U takových ka
tegorH jako jsou huminové latky a bitumeny pristupuje navíc nejednotná terminologie jejich 
označováni v rú:mých vedních obored. (geochemie, pedologie, petrografie aj.), takže konfrontace 
výsledku niznych pracovíšf resp. jejich korelact· je velmi stížena. 

Výzkumy v oboru organické geochemie byly v CSSR orientovány do roku 1969 výhradne na 
geochemii naftovou. Bylo provedeno cca 5000 chemických rozboru rozptýlené organické hmoty 
ze všech litostratigrafických souvrství naftonadejných oblastí čs. části západních Karpat. Inter
pretace byly zamčieny na naftovou prospekci, pozdeji byla data interpretovfoa i pfi studiu 
paleogeografického vývoje sedimentárních pánví, strukturním pruzkumu, petrografických výzku
mech a j. V současném období je rozpracována problematika organické geochemie komplexne; 
jsou vypracovávány metody analytického stanovení všech kategorií organických sloučenin. Byly 
již vypracovány postupy stanovení fenolick~ složky, glycidu a uhlovodíbi, pred dokončením je 
vývoj metod analytického stanovení lipidu a aminokyselín, rozpracovány jsou postupy stanovení 
izoprenoidních sloučenin a steroidu. Mimo rámec naftové geochemie jsou · v posledním období 
výzkumy zamercny na otázky klarkových koncentrací, výzkumy minoritních, zvlášte radioaktivních 
prvku, organické látky v balnologicky významných minerálních vodách a pod. Mimo uvedené 
aplikace lze predpokládat uplatnení organické geochemie pfi rešení nekterých speciálních prob
lemu; jsou reá1né vyhlídky na využití na príklad heterocykh'í steroidú a izoprenoidti jako strati
fikačnich resp. korelačních veličin, pfi iešení problému paleontologických - zoo a f yto organiz
my, relikty stopy a pod. Významné uplatnéní prísluší organické geocbemii nepochybne pri aktu
álním výzkumu :Hvotního prostredí. 

R ober t Ma r s c h al k o : Kontinentálny drift - Teória pohybu kontinentov a jej aplikácia 
v geotektonike. (30. llI. 1972, Bratisiava) . 

V objasilovaní zákonnitosti rozmi~tnenia kontinentov a oceánov prevládali dve hlavné teórie. 
Prvá predpokladala, že zem bola pevné teleso počas celej svojej histórie, s pevne ústálenými 
kontinentami a oceánmi. Teória predpokladala, že v počiatočnej fáze žhavá zem chladla a zmršťo
vala sa. Myslelo sa, že grarutové bioky dr..esných kontinentov sa diferencovali od zvyšku kôry 
ku koncu tekutej Iázy, zamrzli a ostali dodnes vmieste svojho vzniku. Zmršťovanie zeme bolo prí
činou napätí, ktoré pozdlž určitých pásiem podmienili vznik geosynklinál. Avšak nepravidelné 
tvary a rozšírenie kontinentov predstavovali problém. ktorý sa odkladal nabok ako neridený. 

Druhá tt:ória predpokladala, že kontinenty patrili pôvodne k ucelenému bloku (Pangea), ktorý 
sa rozpadol. Vysvetiovala vznik dnešných kontinentálnych sialickych blokov horizontálnym po
hybom a predpokladala, že . medzi vzda!ttjúe:imi blokmi sa otvoril svetový oceán. Mechanizmus, 
ktorý by bol schopný kontinenty pohybovať, nebol však objasnený. Staršie dôkazy o pohybe kon
tiu.entov boli z oblasti paleoklimatológie. Rekonštrukcie karbón-permského r.aYadnenia v Afrike, 
J. Amerike, Austrálii a Indii poukazujú na rozsiahle premiesťovanie ladovcových más a spolu 
s rozšírením fauny a flóry sú dobre vysvetliteľné za predpokladu jedného uceleného kontinentu 
pô:vodnc umiesteného v karbóne pri geografickom póle. 
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Najdôležitejšie dôkazy týkajúce sa pohybu kontinentov priniesli paleomagnetkké štúdia Run
coma a dalších, ktorí merali na jednotlivých kontinentoch remanentný magnetizmus hornín od 
kambria po recent a rekonštruovali pozícia magnetických pólov počas dlhého vývoja zeme. Do
kázali, že pozícia magnetického pólu sleduje v čase od recentu a.i: po prekambrium rozdielne 
dráhy pre každý kontinent. Tento efekt interpretovali tak, že kontinenty sa pohybovali vzhJa
doru na dnešnú pozfciu magnetického pólu a ich dráhy, boli rozdielne preto, lebo sa pohybovali 
nezávisle. Nakolko presun južných kontinentov bol všeobecne na sever a to od paleozoika po 
recent, b'll tento pohyb v úplnej zhode so staršími dôkazmi o Pangee, pôvodne umiestnencí pri 
južnom póle. Finálne dôkazy o pohybe kontinentov priniesli v: roku 1967 Cox, Dalrymple 
a Doell, ktorí dokázali, že dno oceánov sa sústavne rozpína tým, že , sa dno vytvára pozdlž tzv. 
stredooceánskych vyvýšenín. Potvrdili to štúdiom magnetických anomálií lineárne orientovaných 
s oceánskymi vyvýšeninami. Magnetometrický výskum dna svetových oceánov odkryl výrazné 
lineárne anomálie s inverzným magnetizomm, ktoré detektujú permanentný fosílny magnetizmus 
oceáníckej kôry, zvlášt bazaltov, ako prevládajúcich hornín dna. Datovanie veku bazaltov! z pa
ralelných pruhov k vyvýšeninám dalo podklad pre výpočet rýchlosti ro1.pinania, ktoré je 1-6 cm/ 
rok pre jednu stranu vyvýšeniny a predstavuje oddeľovanie blokov oceánskej kôry 2-12 cm/rok. 
Za hlavnú príčin11 rozpínania oceánskej kôry sa považujú vzostupné prúdy v plášti, ktoré v mies
te oceánskych vyvýšenín t. j. v mieste tvorenia kôry vystupujú z hlbších fostí plášťa a v mies
te styku oceánskej kôry so sialickým blokom pevnín zostupujú späť do astenosféry. Hlbka cir
kulácie v plášti sa nepredpokladá pod hranicu 700 km, v dôsledku čoho vzostupné „jadrá" sú 
plytko pod povrchom a pohyb v nich bude nepochybne horizontálny. 

Niektorí geológovia vedení týmito úvahami rozdelili zemskú kôru na 6 blokov, oddelených 
stredooceánskymi vyvýšeninami a mladými pásmovými pohoriami. Predpokladajú, že tieto bloky 
sa pohybujú smerom od oceánskych vyvýšenfn tak, ako narastá nová oceánska kôra, alebo sme
rom k zvrásneným horským reťazám a hlbokomorským príkopom, kde hrany oce.inskych kôro
vých blokov sú prinútené klesať do · astenosféry a sú absorbované v materiáli plášťa. Dôkazy 
pre tento smer pohybu boli získané nielen z magnetických meraní, ale tiel zo seizmických dát. 
Oceánske vyvýšeniny sú spojené s plytkými zemetraseniami, spôsobenými výstupom a vydúva
ním hornín plášťa. extrúziami bazaltov a posunmi narastajúcich blokov. Na druhe~ strane sú
časne zvrásnené horstvá (Kordiliery, Andy) a hlbokomorské priekopy v ich :;úsedstve majú jed
nak plytké (do 70 km), stredne hlboké (do 300 km) a velmi hlboké zemetrasenia (do 700 km), 
spojené s poklesávaním hrany blokov oceánskej kôry. Možné dôsledky výstupu vzostupných prú
dov z plášťa k rozpínaniu sú rozmanité. Ak výstup sa vyskytuje priamo pod kontinentami, budú 
tieto postupne rozlomené, oddelené priekopovými prepadlinami a zaplnené sedimeniami novo~ 
utvárajúcich sa oceánskych bazénov. Takúto situáciu demonštrujú východoafrické riftové údolia 
(ranná fáza) a Červené more, Akabský záliv s Mŕtvym morom, kde p,rnces pokročil d'alej a sia
lický blok Afriky a Arábie sa pohybujú od Sf;ba. 

Bloky kôry sa pohybujú; aj tak, že sa vytvára systém hlbokomorských žlabov po okrajoch 
hlavne] hrany, ako je to v prípade And, kde kontimentálna sialická kôra vystupuje na oceánsku, 
alebo v čele niektorýcr. ostrovných reťazí, kde oceánska kôra prekrýva oceánsku, ako je to v zá
padoi11dickom súostroví, na Aljaške a vo východnej Ázii. Ďals.ia možnosť nastáva, keď dva kon
tinentálne bloky narážajú na seba a z pôvodného geosynklinálneho pásma vznikne nová horská 
reťaz mnohotisic km dlhá, ako je to v prípade Alp, Karpát a Himaláji. Treba priznať, že nie 
všetky bloky sa k sebe približujú kolmo vo smere tlaku. Tam, kde sa približujú šikmo, vy
tvárajú sa rozsiahle horizontálne posuny, ako sú napr. San Andreas v Californ.ii, Alpsky v New 
Zeelande a Anatolský v sev. Turecku. V o~eánskej kôre takéto posuny podmieňujú vznik hlbo
komorských ž.Jabov, ako sú Tonga-Kermadok s prilahlými ostrovnými oblúkmi. 

Mil a n Mi ší k: Kontinentálny drift - Nové poznatky o geológii oceánov (30. III. 1972, 
Bratislava). 

Ocefoická litosféra sa líši od kontinentálnej hlavne chýbaním granitickej vrstvy. O vzťahu 
týchto typov litosféry boli vyslovené následovné názory: 1. Permanencia kontinentov a oceánov 
(založené hlavne na neprítomnosti nesporných analógov abysálnych sedimentov v súvrstviach 
kontinentov); 2. Nezvratný prechod oceánickej kôry v kontinentálnu; geosynklin.ily pri okrajoch 
kontinentov zakladané na oceánickom substráte; ich vyvrásnením sa kontinent postupne rozširuje 
( tomuto protirečia relikty praekambrických sú vrstvi v jadrách všetkých mladších orogénov); 
3. Možnosť prechodu kontinentálnej kôry v oceánickú tzv. bazifikácia sialových krýh) . 

Vek a moc:nosť uloženín v oceánoch vzrastá so vzdialenosťou od slredooceánických chrbtov, čo 
dalo podkla<l teórii rozširovania sa oceánického dna ( sea-floor spre.ading) . Najstaršie zistené se
dimenty v oceánoch pochádzajú z vrchnej jury - spodnej kriedy. Poukazuje to na mladý vznik 
oceánov, a to bud bazifikáciou sialových krýh, alebo vytváraním novej oceánickej kôry na stre-
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dOOfeánkkých chrlltoch, zpalňanie jaziev rozp[najúcej sa zerru:gule. Do určitej miery môže byt 
neprhc,mnosť starších sedimentov v oceánoch vysvetlov.aná pripadne tým, že pri roz'movaní mor.
ského dna tieto odputovali na perifériu oceánu a tu boli pohltené pri subdukcii v oblasti hlbo-
komorských priekop. _ 
: }4noho no','.ých dát _o geológii oceánov priniesli vrty urobené výskumnou lodou Glomar Challen
_ger v rámci „Deep Sea Drilling Project" . Niektoré z nich,: hlboké nad tisíc metrov, boli vrtané 
do dna pod hlbkou vody .4-6 km. V značnej časti potvrdili teóriu rozširovania morského dna . 
. ~apr. v rovníkovej časti Pi3,Cifiku, západne od Južnej Ameriky, boli ( na staniciach 159-163) 
Leg-lG pri vzdalovaní sa od chrbta postupne navŕtanie pod sedimentami ,>Tchnooligocénny ba
zalt, · potom bazalt spodnooligocénny, strednoeocénny, spodnoeocénny a konečne spodnokampán
sky. 

PrekvapQjúce sú údaje o početných: hiátoch, napríklad chýbanie vrchného eocénu-oligocénu, 
chýbanie sp. miocénu a pod. Pri západnom pobreží Afriky tst. 136) bol zistený hiát v trvaní 
až ?4J miliónov rokov. Hiáty väčšinou sa vysvetľujú obdobiami neusadzovania sa (čiastočný 
podµlorský výzdvih), zrázmi ako dôsledok sklzov, resp. tvorbou! submarínnych kanálov. 
· Spomenuté vrty umožňujú priamo vyčísliť rýchlosť hromadenia sedimentov pre jednotlivé ob
dobia. Väčšinou boli značne väčšie než tie dnešné. Maximálna rýchlosť hromadenia bola zistená 
v . turbiditoch Akutskej priekopy z obdobia glaciálov, v prepočte až 2400 m za milión rokov. 
Zvýšené rýchlos.ti pre ,lokality, v strede oceánov sa vysvetlujú zmenou prúdového režimu, resp. 
premiestnením lokality do ekvatoriálnych š~rok s bohatou produkciou planktónu. -Prítomnosť kar
bonatických hlenov pod dnešnými sedimentami červeného a hnedého zeolitického ílu sa .'lysvet
Iuj~ __ znížmím kompenzačnej. hlbky; táto bola údajne počas eocénu a miocénu až 1000 m hlbšie 
ako dnes. Prekvapujúce sú zistenia veikého počtu eocénnych silicitov, ktoré vtoria dobrý reflexný 
hori-:ont. Celkom ojedinele. bola zistená prítomnosť rohovcov v oligocéne a. sp. miocéne. '.ľ<:>to 
uk~uje, že tvorba rohovcov vskutku nepatrí k procesom veimi rannej diag.:!nézy. Prekvapujúce 
je zistenie, že prvý zreteiný náraz zaladnenia sa datuje od stredného pliocénu (pred 3 miliónmi 
ro~ov). ·\'. Mcxickon: zálive bolo zistené, že okrem diapirových zdurenín ( ,,knolls" ) sa nachá
dzajú jurské soli aj v neporušených súvrstviach dna, medzi údajne hlbobvodnými červenými a 
gr~da,čne zvrstvenými sedimentami.- Vysvetlenie ich genézy je prekvapujúce, môže íd o vyzrá
žavank vo ve!kých hlbkach polouzavretej panvy. Aj v Stredozemnom mori takmer !la všetkých 
lokalitách boli zistené vrchnomiocénne soli alebo anhydrit. Celá obla.;ť bola vo vrchnom mio
cén_e úplne oddelená od Atlantiku, stala sa evaporačnou panvou a až pred 5 miliónmi rokov 
bola cez Gibraltár znovu spojená s Atlantikom. Jedine v Str.eqozemnom mori bola vrtmi zistená 
kompresná tektonika - spodnokriedové vápence v Hellenskej priekope sú n.a:mnuté na pliocénne 
sedimenty; dokarnje to, že Európa .a Afrika sa dodnes pohybujú proti sebe. 

Mi ch a 1 Ma he r: K niektorým základným otázkam stavby vnútorných Západných Karpát. 
_ (6. lV. 1972, Bratislava). . 
Prc<lná~ka dotýka sa troch okruhov otázok veimi významných pri riešeľ!í stavby vnútorných 

Karpát: úlohy zlomovej tektoniky, štruktúry sokla a _wzsahu niektorých ?ripovrchových jedno-
tiek -

1. a) V elký počet kotlín sprevádzaných klenbohrásťami je podmienený funkciou zlomov v mla
doalpínskom pláne vnútorných Karpát. Zlomy však zohrali výzriamnú úlohu i pri •1tváraní 
starcdphiskeho plánu a to tak pozdlžne ako i priečne a diagonálne. Vdab nim majú vnútorné 
Karpaty hojnosť tektonických jednotiek vysších i nižších ra<luv, regioriŕ.lne synklinária, ale 
i pestrosť vnútornej stavby jednotlivých blokov; výrazne sa podiefajú i na štruktúrnom sformo
vaní kryštalického podkladu. Možno povedať, že zlomy sú piliermi stavby morfoštruktúrnych 
elen~entov, tektonických _ jednotiek pripovrcho\'ýC.h i soklových. Ba i faciúba pestrosť a rozmani 
tosl t:ýt'oja všetkých útvaroll počínajúc permom - aká nemá obdobu v nijakom inom segmente 
alpíd - je dôsledkorr. rozlámanosti vnútroalpskej geosľnklinály v priebehu pt!rmu až spodnej 
kriedy . 

. . bf_,Niclcn početnosť, · ale i smerová rozmanitosť zlomov, rozbitosť v bl,,ky s uplatnenfan sa 
najmenej dvoch párových Sľstémov, je špecifikom vnútorných Západný.:h Karpát . SV-SZ, VZ
SJ; _ SSV--SSZ. V priebehu vrásnivej periody staroalpínskej (kriedovep i nealpínskej (neogén

. nej) meQí sa úloha jednotlivých smerov; v jedných fázach sa výraznejšie uplatňujú jedny, v daL-
šíc:h druhé smery. Dôsledkom toho je častá divergencia jednotlivýc-h štr.!k:úrnych etáží panvy, 
ale i divergencia štruktúr staroalpínsky::h jednotiek tak pripovrchových. ako aj soklových. 

c) , V každej etape vývoja vnútorných Karpát sa uplatnili nielen zlomy pozdlž.oe, ale i prieč
ne. ďPre Západné Karpaty zvlášť výrazná je ich úloha pri formovaní prelomov, ktoré sú výrazné 
v mladoalpínskom štruktúrnom pláne (Viedenská panva, Východoslovemká panva, centrálne
karpatský prdom), ale aj v staroalpínskom pláne (revúcke pásmo, prelomové pásmo sev. Tri
beč - Hronský Inovec atd.); v priebehu mezozoika podmieňujú faciálnu príbuznosť naprieč 
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k priebehu štruktitrnc-faciálnych zón. Existencia priečnych, prelomov spre\:ád!!.an9ch hlbokosiaha

júcimi zlomami je aj príčinou štruktúrne osc.bitného intrablokového ne1,uulkanizm1, ( stredosloven

ské vulkanityt Pre~ovsko-tokajské pohorie). ktorý je dalšim špecifi..:ký1n z11akon1 vnútor11ých Zá

padných Karpát. 
2. Nové ,,ýskumy kryštalinika ukazujú na významnú úlohu bloko11eJ st11uby v sokli; význam 

štruktúrnej di\1ergencie v dôsledku uplatňovania ·sa SV ale i VZ smerov štrukt1'1tnych prvkov: 

význam vcjároľ'"itej st:a,,by genticky azda z,·iazanej s priečnymi posunmi; význam pozdlžnych 

oslaber1ých zón pri utvárani synklinórii. Královoholská zóna je v podstate synklinóriumt ktoré 

11zachytilo" v hlbke sa presunujúce granitoidno-migmatitové kon1plexy. Tieto hlbinné p,resuny ne

možno ZTovnávať s pripovrchovými; odohrávajú sa v nižších štruktúrny~·h etáž1.ch. Nemajú na 

báze n,e2ozoický obal, lebo ten je súč.1sťou , .. rchnej etáže. Tieto hlbokoPt<ižne presuny v·ytvárajú 

pred svoj im čclon1 zóny intenzívneho s tlač-~nía. 
3. Pripovrchové jednotky staroalpfnskeho plánu skrývajú celý rad nedoriešených problémov. 

a) K prvoradým patrí postavenie série Veikého Boku a jej vzťah ku kríiňanskcj jednotke. Rie-

šenie tohto problému je zviazané s úlohou čertovickej linie v štruk(úrnom pláne Karpát. Ak 

b)" tato línia mala predstavovať líniu prvého radu (niektorí ju -pova);ujú dokonca za zónu pre

krytia a pohltenia koreiioW!j zóny križň.anského príkrovu ( Biely -4-- Fusán 1965; Andrusov 

1968),, potom by bolo logické žiadať jej ,1platnenie sa ako rozl1rania struktúrne-faciálneho 

v priebehu 1nczozoika. Lenž~ v zmysle Ii tologicko„stra ti grafickom. či obsa hovon1, séria Velkého 

Boku je pc•tom súčasťou. južným okrajom križňanskej jednotky. \'ýznačnejšiu ú.lohu .vfak ako 

čertovická línia zohrala určitá línia, juine od série Velkého Boku - medzi 1\ou a stru:tenickou, 

t. j., medzi jednotkami s odlišným paleotektonickým typom, hlavne v triase. 1"'outo líniou je · 

azda tá, ktorá sa výrazne prejavuje v hlbinných štruktúrach na spojnici Komárno~Levice

Polana--- Krárová :fiala·- Levočské JX>horie, nedaleko od pohorelskej línie. Pričlenenie série Vef~ 

kého Boku ku križí1anskému príkrovu znamená, že jeho koreňová zóna je v značnej 1niere 

zvjazaná s vcporidným kryštalinikom. To potom je domovskou oblasťou viaterých tektonických 

jednotiek vyššiE"ho radu: krížňanskej, struženíckej a nie je vylúčené, že čia~točne aj chočskej. 

b) Rozsah strúžovského a vyšších príkrovov v záp~dných jadrových po.horiach (Strážovsk;.i 

hornatina, lnovecl Malé Karpaty) a tým í vzťah k chočskému prikrovu ~atial nemožno jedno

znač11c riešiť pre nejednoznačnosť stratigrafie triasových komplexov1 ale i pre nevyjasnenosť 

vzťah1t čiastkových jednotiek k telesám V}r3šieho radu. Nedostatok mocnejších norických komple

xov (hlavne dach.steinských vápencov) a analógie s alpinskymi, hlavne s otcherským príkro

vom, teda s prikrovami predalpinskyrni (Kalkvóralpine Decke) !10,·oria proti snahim vidieť 

. v nich gemcrídné jednotky. 
c) Vo vrte pri Soblahove (SZ cfp Strážovskej hornatiny) v podloží 1nanh1skcí série sa 

zastihlo a to· už v l1Ibke 431 m súvrstvic tmavých a čiernych vápnitých ílovcov ai sJieňovcov 

s vložkami sla_bokrinoidových a slienit}"Ch vápencov. Pripomina čiastočne juru (hlavne lias), 

čiastočne alh n1alomagurskcj série, t. j. sériu euxinského ( fatranského) typu. Dve prevŕtané 

polohy kcu pru s anh ydri tmi poukazujú na zoš u pinateriie~ I vo vrte pri J-i umennom, v podlcrli 

šupín n1czozoika humenského typu (vystupujúceho na povrch v f{umen.skom pohorí) t v hlbkc 

1741 m sa zistilo v podloží verfénskych vrstiev (tvoria bázu mocných triasových vápen.covo

dolomitických koropJexo,,) súvrstvie tmavých až čiernych slienitýcl1 vápencov a ilovcov. Ak 

uvážjnieJ ~e anu logické súvrstvie zastihlo sa dávnejšie vrtom pri Zakopanon1 ( na polskQiD (tze

mí t núka sa nám predpoklad :o existencii osobitnej jednotky pri vnútornom okraji bradlového 

pá~ma, bu~ovanej čiernou jurou a spodnou; kriedou. Ide s najvričšo1l pravdepodobnosťou o sú

vialý po7.dl1.ny trog typu valaisského ( zo Západných Álp) nadväzt1júC"i na jlJh na série euxin

ského t} pu. Tmavé súvrstvia vystupujtice · JZ „ od Trenčína pri vnútorno1n okraji bradlového 

pásma~ zaraďované Beganom k manínskcj jednotke, sú azda šupiny tejto jeditotky tektonic-ky 

k povrchu vyvlečené. K východu uvedený trog pozdlz b~adlového ix\sma pokračuje na územie 

:_.l~.a~patskej ·Ukrajinyt kde nčiema K jura bola 2Jtstihnutá vrtmi v poJloži neogé11u, hlavne v ob

lasti S yaia vy. 

• • 
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