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Eruptivne horniny v rudnianskom rudnom poli 
a ich metasomatické produkty 

KATARÍNA MANDÁKOVÁ  LÝDIA DRNZfKOVÁ  JOZEF HUDÄČEK 

Nouvelles données sur les roches éruptives du gisement métallifére de Rudňany et sur leurs 
produits métasomatiques. 

Dans sa contribution pour la premiére fois, ľauteur décrit les roches éruptives acides ct 
basiques du type diorite et gabbro. Les produits postmagmatiques des roches granitoades influ-
encent les roches plus vieilles du type gabbro (ultrabasiques?) et ainsi elles donnent la 
naissance aux roches métasomatiques pármi lesquelles les listvenites sont ďune grande impor
tance Ľexistence des roches métasomatiques gabbroídes (ultrabasiques?) ensemble avec les 
listvenites dans la zone exocontigué présente un critére important pour la prospection des 
gisements dissimulés de plusieurs types génétiques dans cette region métallifére. 

Prehľad geologických pomerov v oblasti Rudnian 
Oblasť Rudnian je budovaná rakoveckou sériou, stredným karbónom a permom, na ktoré 

transgreduje spodný trias. , , , 
Rakovecká séria, i ked nebola v tejto oblasti detailne petrograficky študovaná, vykazuje zhodu 

s vývojom tejto série v oblastiach jej maximálneho rozšírenia. V prieskumných prácach bolo 
konštatované striedanie sa fylitických hornín s diabázami a ich tufogénnymi členmi. Taktiež tu 
bola zistená prítomnosť tenkých 1—2 m vápencových polôh. 

Karbón v oblasti Rudnian prejavuje typický vývoj pre karbónske súvrstvie vyvinuté v se
vernej oblasti SGR. Báza karbónu je tvorená zlepencami tzv. bindtrudmanskeho vývoja, lieto 
lokálne na báze chýbajú a na baze súvrstvia sa pozoruje len picskovcový horizont. Vyssie členy 
stredného karbónu sú zastúpené grafitickými a sericitickými bridlicami, diabázami a ich tu.itmi. 

Súvrstvie permu má tiež na báze vyvinuté pestrofarebné konglomeráty, ktoré prechádzajú cez 
pieskovce do piesčitých bridlíc. 

V poslednom čase boli banskými a vrtnými prieskumnými prácami v severnej 
oblasti Rudnian (Zlatník) zachytené horniny, ktoré v tejto oblasti neboli dote
raz popísané. Sú to čiernošedé a tmavozelené horniny, masívnej textúry. Na
kolko nikde nevystupujú na povrch, tvary ich telies nie sú nateraz známe. Z ich 
pozície, pozorovanej vo vrtoch a banských dielach, môžeme zatiaľ iba konštato
vať, že siahajú do karbónu. 

Celý komplex vyššie uvedených hornín bol petrograficky študovaný z vrtného 
materiálu vrtov Ry29Z a RyIIZ, kde bola zistená nasledovná schéma petro
grafických pomerov: 
1. Pieskovce a piesčité bridlice karbónu s grafitickým tmelom. 
2. Dioritové horniny (kyslejšie členy). 
3. Dioritové horniny (bázickejšie členy). 
4. Dioritové horniny metasomaticky premenené v amfibolbiotitchloritické hor

niny. 
5. Bázické horniny metasomaticky premenené v karbonátkremeňmastenectuch

sit = listvenity. 
6. Bázické horniny metasomaticky premenené v chloritkarbonátmastencpvé hor

niny. 
7. Vápencové polohy matasomaticky premenené v Fe, Mg karbonáty. 
8. Bázické horniny metasomaticky premenené v karbonátserpentínmastencové 

horniny. 2 1 5 



9. Bázické horniny (gabroľ). 
Schematický náčrt petrografických a ložiskových pomerov v profile vrtu Ry

29Z a RyIIZ dokumentuje príl. č. 1. 
Z petrografického hľadiska sa v celom profile vrtov Ry29Z a RyIlZ dali 

vyčleniť nasledovné skupiny hornín. 
1. Horiny dioritovej magmy. 
2. Metasomatické produkty dioritových hornín. 
3. Metasomatické produkty bázických (ultrabázických?) hornín. 
4. Horniny bázickej (uitrabázickej?) magmy. 

Horniny dioritovej magmy 

Ide o skupinu hornín, ktoré sa vyznačujú strednou zrnitosťou, masívnou tex
túrou, čiernošedou a tmavozelenou farbou. V profile vrtu Ry29Z boli tieto hor
niny zachytené v cca 50 m mocnej polohe, kde bolo zjavné striedanie sa čierno
šedých stredozrnných variet s tmavozelenými, čiastočne usmernenými varietami. 
Na povrchu prvých sú viditelné 1 — 2 mm veľké špinavobiele očká rozložených 
živcov a v tmavozelených varietach sa miestami lesknú tabufky tmavozelených 
amfibolov. 

Petrografickým štúdiom sa medzi horninami dioritovej magmy dali rozlíšiť 
variety zložené prevažne zo svetlých súčiastok (kremeň, živce) a variety, na zlo
žení ktorých sa podielajú v podstatnej miere tmavé súčiastky (amfiboly). Prvé 
bolt identifikované ako granodiority a kremité diority, druhé ako amfibolické 
diority. Ich petrografickú charakteristiku a chemické zloženie uvádzame v dal
šom. 

Granodiority a kremité diority 

Sú to horniny zložené prevažne zo živcov a kremeňa. Živce zaberajú 55 — 60 
percent, kremeň 30 — 35% a zbývajúcich 5 — 25 % pripadá na sľudy, karbonáty 
a rudné minerály. 

Štruktúra týchto hornín je hypidiomorfne zrnitá. Živce vytvárajú 1—2 mm 
veľké tabufky s hypidiomorfným obmedzením. Živce sú premenené; produktom 
premeny je v podstate sericit, kaolinit, menej karbonáty. Bázicita živcov sa v dô
sledku ich značnej premeny nedala bližšie určiť. Na základe produktov premeny 
(sericitu)v ktoré sú uložené v paralelných prúžkoch, alebo v prúžkoch na seba 
kolmých môžeme usudzovať, že pri prevládajúcich plagioklasoch mohli byť za
stúpené aj draselné živce. 

Kremeň vystupuje v priestoroch medzi živcami, pričom má výlučne alotrio
morfné obmedzenie. Charakteristickou črtou tohoto kremeňa je, že neprejavuje 
undulózne zhášanie. 

Z tmavých súčiastok je v menšej miere zastúpený biotit, vystupujúci medzi 
živcami a kremeňom. Je premenený v chlorit. Časť karbonátov vzniká na úkor 
živcov a časť vystupuje v pseudožilkách spolu s rudnými minerálmi. 

K r e m i t é d i o r i t y sa po perrografickej stránke v podstate nedajú odlíšiť 
od granodioritov. Preukázateľný je u nich iba nižší obsah kremeňa (20 — 25 %) 
a tiež jeho drobnozrnnejšia forma. Korbanáty, ako produkty premeny živcov, sú 
prítomné častejšie ako u granodioritov. K akcesorickým minerálom pribúda zir
kón a rútil. 
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Odlišným typom dioritických hornín sú a m f i b o l i c k é d i o r i t y , ktoré 
sú lokalizované na centrálnu časť dioritovej apofýzy, kde sa striedajú s vyššie 
opísanými kyslejšími členmi dioritov. 

Štruktúru majú tiež hypidiomorfne zrnitú, s náznakmi usmernenosti. Na zložení 
sa podieľajú amfiboly, živce, kremeň, rudné minerály a metamorfné produkty: 
sericit, chlorit, karbonáty a kaolinit. 

Podstatnou súčiastkou sú obecné amfiboly. Zaberajú 40—50 % objemu hor
niny. Majú hypidiomorfný vývoj. Ich farba je hnedozelená, pleochronizmus n/a 
žltohnedý, n/y hnedozelený (y/c = 18 — 26°). 

Živce zaberajú 35 — 40 %, tvoria hypidiomorfne tabuľky. Podľahli na 70 — 80 
percent v kaolinit a sericit. Kremeň (5%) je alotriomorfný. Vystupuje v men
ších ojedinelých zrnách, aj v zhlukoch medzi amfibolmi a živcami. Z akcesorií 
sa nachádzajú Ti — minerály a apatit. Rudné minerály vystupujú bud priamo 
v hornine ako vylúčeniny, alebo prenikajú do horniny po puklinkách. 

Chemické zloženie dioritových hornín udávajú chemické a spektrálne analýzy, 
ktoré sú uvedené v tab. č. I. a II. 

Tab. č. I. 

Si0 2 

TiOj 
AUOj 
Fe2Ch 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na 2 0 
K2O 

p2o5 

H2O 

Str. ž. 

Súčet: 

1 

65,30 
0,50 

13,32 
1,47 
3,56 
0,14 
2,42 
2,35 
4,00 
2,08 
0,08 
0,13 
4,26 

99,61 

.2 

65,26 
0,50 

15,57 
1,77 
1,68 
0,05 
2,68 
3,60 
3,20 
3,30 
0,15 
0,14 
1,62 

99,42 

3 

59„05 
0,81 

15,06 
2,19 
5,26 
0,12 
4,18 
2,69 
3,50 
2,24 
0,18 
0,15 
4,50 

99,93 

4 

59,99 
0,68 

16,77 
1,54 
5,76 
0,13 
3,44 
3,44 
3,12 
1,50 
0,09 
2,80 
— 

99,26 

5 

48,9 
1,54 

13,72 
1,98 
9,75 
0,21 
7,28 
8,67 
1,85 
1,05 
0,15 
0,26 
4,09 

99,50 

6i 

48,81 
1,00 

12,89 
4,48 
9,63 
0,15 
7,28 

11,62 
3,00 
0,36 
0,60 

M6 
0,99 

100,64 

Analýzy 1, 3, 5 urobilo chem. lab. pri GP Sp. Nová Ves. Analytik. Hegembardtová, Dulovič. 
1. Granodíorit (živce, kremeň, biotit, chlorit, karbonáty) Rudňany — Zlatník, X. obzor, pod

zemný vrt Ry—29 —Z (27, m). 
2. Granodíorit (Kiembajské ložisko, Ural, ZSSR, 1967). 
3. (Kremitý diorít (živce, kremeň, biotit, chlorit Rudňaay — Zlatník X. obzor, podzemný 

vrt R y  2 9  Z (13,3 m). 
4. Kremitý díorit, Dobšiná (Rozložink 1965). 
5. Amfibohcký diorit (amfiboly, živce, chlorit, karbonáty, kremeň), Rudňany — Zlatník, pod

zemný vrt Ry —29 —Z (41 m). 
6. Plagioklasový amfibolu, Dobšiná (Rozložník 1965). 
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GEOLOGICKY REZ CENTRÁLNOU ČASŤOU ZLATNÍCKEJ ŽILY. 
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Výpočet parametrov vz. 1, 3, 5 urobilo výpočtové stredisko pri katedre automatizácie a regulá
cie v Košiciach (Kotuliaková). Samočinný počítač Odra 1013. Čísla vzoriek tab. I l l odpove
dajú horninám v tab. I. 

Vychádzajúc z petrografického zloženia a chemizmu dioritových hornín, tieto 
môžeme označiť ako granodiority, kremité diority a amfibolické diority. 

Stojjové prvky, ktoré v nich vystupujú, môžeme rozdeliť do troch skupín: 
1. Be, Li, Mo, Sc, Sn, Y, Yb, B, P, Zr, typické pre pneumatolytické ložiská. 
2. Ba, Sr, Ga, Cu, Pb, Zn, Ag, Bi, Ge, typické pre strednotermálne ložiská. 
3. Cr, Ni, Co, typické pre vysokotermálne ložiská. 

Tu treba pripomenúť, že prvky Y, Yb, Sc, Be sú prítomné len v kyslejších čle
noch dioritových hornín. 

M e t a s o m a t i c k é p r o d u k t y d i o r i t o v ý c h h o r n í n 

Sú to horniny vystupujúce v okrajových častiach dioritového telesa (apofýzy), 
v našom prípade pri kontakte dioritov s okolitými bázickými horninami. 

Makroskopický sa vyznačujú šedými a tmavozelenými farebnými odtieňami, 
sú však jemnozrnnejšie, menej masívne a lokálne viacej usmernené. 

Mikroskopicky aj medzi nimi môžeme rozlíšiť viacej horninových typov, čo 
závisí od druhu pôvodnej dioritovej horniny. 

V kyslejších členoch, ktoré podíahli metasomatickým premenám, živce vystu
pujú len v podobe reliktov. Sú značne sericitizované a kaolizované. Celkove tvo
ria do 25 % horniny, ostatná časť je tvorená jemnozrnnou hmotou kremeňa, se
ricitu a chlorítu. 

Pri intenzívnejších účinkoch metasomatických procesov dochádza k úplnému 
zatlačeniu živcov. Na ich mieste sú vyvinuté karbonáty. Zaberajú až 60 % hor
niny, kremeň s chloritom a sericitom tvoria ako drobnošupinkato zrnitá masa 
40 /o horniny. Tu treba zdôrazniť, že dochádza aj k zmene štruktúry horniny 
a to z pôvodnej hypidiomorfnozrnitej na heteroblastickú. 

Bázickejšie členy dioritových hornín rxxHahli tiež premene, ktorá sa prejavila 
dvojakým spôsobom. V prípade, že boli vzdialenejšie od periférnych častí, vzni
kajú z nich amfibol-biotiťchloritické horniny, kde amfibol a biotit vystupujú 
v prúžkoch. Živce vytvárajú porfyroblasty, sčasti premenené v karbonáty a seri
cit. Kremeň má tiež tendenciu koncentrovať sa do prúžkov. 

Bližšie ku kontaktu má metamorfóza bázických diferenciátov dioritov meta-
somatický charakter, čo sa prejavuje štruktúrnou a minerálnou zmenou horniny. 

Z pôvodných minerálov sa zachovali len relikty živcov, ostatná časť je tvorená 
karbonátmi a chloritom. Lokálne sa ešte zachovali menšie zhluky kremeňa. 
Ovšem drobnozrnná forma kremeňa nie je v tomto type metasomatitov vyvinutá. 
Naproti tomu pozoruje sa tu väčší obsah rudných minerálov, ktoré sú vylúčené 
priamo v hornine. 

Chemizmus metasomatitov dioritových hornín je uvedený v tab IV a V 

Porovnávaním chemického zloženia dioritových hornín a z nich vzniknutých me
tasomatitov je zrejmé, že v procese ich metamorfózy nedošlo k podstatnejšej zmene 
chemizmu. Určité zákonitosti sa pozorujú v rozmiestnení stopových prvkov. Po
dobne ako v pôvodných dioritových horninách, tak aj v ich metamorfných deri
vátoch konštatujeme prítomnosť tých istých asociácií stopových prvkov. Charak
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teristická je aj prítomnosť Be, Sc, Y, Yb v metamorfitoch kyslých členov a ich 
neprítomnosť v metamorfitoch bázických diferenciátov dioritov. 

Z celkového sledovania chemizmu dioritových hornín a ich metasomatitov vi
díme, že sa smerom ku kontaktu s okolitými horninami zvyšuje obsah MgO, 
CaO' pri súčasnom ubúdaní Si02 . Z toho môžeme vyvodiť uzáver, že metá-
morfity v konečnom štádiu nie sú produktom kontaktných premien spôsobených 
intrúziou dioritovej magmy do okolitých hornín, ale že sú výsledkom pôsobenia 
postmagmatických hydrotermálnych procesov pozdĺž kontaktu dioritovej intrúzie. 
Vychádzajúc z ubúdania obsahu Si0 2 a vzrastu obsahov CaO a MgO smerom 
ku kontaktu, usudzujeme, že hydrotermálne roztoky boli pomerne chudobné na 
Si02 a bohaté na COt, takže nedošlo k prekremeneniu hornín, ako je to v blíz
kosti hydrotermálnych žíl, ale došlo k metasomatické j premene pôvodných mine
rálov horniny. 

Gabroidné horninyv/ 

Boli študované z vrtu RyIIZ, kde sa nachádzajú v podloží dioritových hor
nín, pričom sa medzi nimi a dioritmi pozoruje celá škála variet, ktoré svojím 
chemickým zložením odpovedajú bázickým a ultrabázickým horninám, avšak 
majú textúrne a štruktúrne znaky metamorfitov. 

Gabroidné horniny majú tmavozelenú až zelenočiernu farbu; sú stredne zrnité. 

Chemické analýzy metasomatitov dioritov T a D č. IV. 

kyslič. 
vzorka 

1. 

2. 

Si0 2 

58,03 

47,20 

A1203 

0,40 

1,76 

Fe 2 0 3 

ll,8tí 

12,77 

FeO 

1,20 

5,62 

MnO 

4,54 

9,44 

MgO 

0,20 

0,36 

CaO 

6,86 

7,17 

Na20 

3,92 

4,36 

K 2 0 

3,24 

1,37 

P2Os 

1,14 

2,52 

H 2 0 

0,04 

0,16 

T i 0 2 

0,15 

0,27 

S. ž. 

8,37 

8,74 

Súč. 

100,15 

101,00 
1 

Analytik: Chem. lab. Sp. Nová Ves, Hegembardtová, Dulovič 

Spektrálne analýzy Tab. č. V. 

1. 

2. 

0 , 1  0 , 0 1 

Cr 

V 

0,010 ,001 

Ni, Li, Ba, B 
Sr, V, Co, Sb 
Zn, Cu, Sc 
Zr, Ga 

Cr, Ni, Cq, Ba 
Sn, Cu, B, Zn 
Ga, Li, Sr 

pod 0,001 

Ag, Y, Sn 
Bi, Yb 
Be, Mo 
P, Pb 

Ag, Pb 
Ge, P 

1. Metasomaticky premenený kremitý diorit, podzemný vrt R y  2 9 —Z; 63,9 m 
2. Metasomaticky premenený amfibolický diorit, podzemný vrt R y  2 9  Z ; 55,2 m. 
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Metasomatity gabroidných hornín 

Sú to metamorfované horniny viac-menej bridličnatej textúry, tmavozelenej, 
svetlozelenej a špinavobielej farby, nachádzajúce sa medzi gabroidnými a diori

tovými horninami. 
Študované boli z vrtu Ry29Z a RyIIZ, kde vystupujú v nadloží gabroid

ných a v podloží dioritových hornín. Podľa charakteru a intenzity premeny mô
žeme vyčleniť tri typy metasomatitov, prejavujúcich sa smerom od gabroidov ku 
dioritom nasledovnými minerálnymi fáciami: 
1. Karbonátserpentínmastencová, 
2. Karbonátmastenecchloritová, 
3. Karbonát-mastenec-kremeňchloritová s fuchsitom (listvenity). 

K a r b o n á t  s e r p e n t í n  m a s t e n c o v é h o r n i n y 

Majú usmernenú textúru so zbytkami horniny masívnej textúry. Ich farba je 
špinavobiela: zbytky masívnej horniny majú tmavozelenú až čiernu farbu. 

Vo vrte RyIIZ tieto horniny boli navŕtané priamo v nadloží popisovaných 
gabroidných hornín o mocnosti 2 —5 m, avšak v ložiskovej oblasti Zlatník majú 
značnejšie rozšírenie. 

Štruktúra karbonátserpentínmastencových hornín je heteroblastická, miesta
mi porfýroblastická. Najvyššie zastúpenie majú karbonáty (60 % ) , vytvárajúce 
drobnozrnné agregátne zhluky, až zemitú karbonátovú masu. Mastenec zaberá 
do 20 % a je prítomný v podobe drobných šupiniek. 

Rozložený je v karbonátoch, poprípade tvorí paralelné prúžky priamo v ser
pen tínových mineráloch. Serpentínové minerály zaberajú 15 % a vystupujú 
v dvoch formách: 
1. Ako ojedinelé tabufkovité porfýroblasty, vyplnené antigoritom s mriežkovitou 

stavbou. V antigorite sa nachádzajú paralelné prúžky mastenca a karbonátov, 
čo svedčí o dalšej premene serpentínových minerálov. 

2. Časť serpentínových minerálov vystupuje v karbonátmastencovej mase ako 
vláknité, jednosmerne orientované agregáty. 
Pozoruhodné je tu vystupovanie rudných minerálov, ktoré zaberajú 3 — 5 /o^ 

Lokalizované sú na karbonátmastencovú masu a to ako väčšie nepravidelné 
zrná. Časť ich je vylúčená priamo v serpentínových zhlukoch, kde sledujú para
lelné línie štiepnosti. Rudné minerály sú zastúpené chromspinelidami, NiCo 
minerálmi a pyritom. 

K a r b o n á t  m a s t e n e c  c h i o r i t o v é h o r n i n y 

V rade metasomatitov gabroidných hornín je to najrozšírenejší typ. Má varia
bilné minerálne zloženie. V podstate je tvorený karbonátmi, mastencom, kreme
ňom a rudnými minerálmi. Zastúpenie jednotlivých minerálov sa mení, avšak 
rriememe by sa dalo vyčísliť pomerom 6:3:1, kde 60 % zaberajú karbonáty, 
30 % pripadá na mastenec a chlorit a 10 % na kremeň a rudné minerály. 

Karbonáty majú agregátnozrnitý, chlorit a mastenec drobnošupinkatý, často 
usmernený vývoj. Kremeň vystupuje v mikrogranoblastickej forme. Rudné mi
nerály sú rozložené po celej mase, ako menšie i väčšie nepravidelné zrniečka. 

Chemizmus metasomatitov gabroidných hornín je uvedený v tab. č. VIII. 
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1. 
2. 

SiOs 

41,04 
36,18 

T i0 2 

0,04 
0,31 

A1203 

2,38 
4,36 

FeO 

3,28 
6,34 

MnO 

0,45 
0,59 

MgO 

10.39 
12,09 

Fe 2 Oj 

2,35 
1,30 

CaO 

15,98 
13.80 

Na2C 

0.01 
0,20 

K 2 0 

0,07 
0,13 

p2o5 

0,02 
0.04 

H 2 0 

0,10 
0,20 

Tab. 

Str. ž 

21,90 
23,68 

č. VIII. 

Súčet 

98,01 
99,42 

Analýzy urobilo chem. laboratórium pri GP v Sp. N. Vsi. Analytik: Hegembardtová, Dulovič. 

1. Krabonát-mastenec-chlontová hornina s kremeňom a rudnými minerálmi — Rudňany—Zlat
ník, podzemný vrt Ry—29—Z (62,4 m). 

2. Karbonát-chloritová hornina s mastencom a rudnými minerálmi RudňanyZla tn ík podzem
ný vrt R y — 2 9  Z (78,2 m). ' r 

Stopové prvky sledované spektrálnymi analýzami sú uvedené v tab. č. IX. 

Tab. č. IX 

Skupina 
vzorka 

vrt R y  2 9  Z 
62,4 m 

vrt R y  2 9  Z 
78,2 m 

0,10 ,01 % 

Ni, As, Co 
Zn, Ci 

Ni, Co 

0,010,001 

Cu, Ge, Ag 
S b, Li, Bi 
Zn, Pb, V, Ga 

As, Li, S r, Sn, Ba 
Zn, Cu, B 
Zn, Ga, Ge, Sb 

pod 0,001 

Ba 

Ag 

Z uvedeného chemizmu je zrejmé postupné znižovanie obsahu SÍO2, AI2O3, 
K 2 0, Na20, Ti0 2 voči gabroidným horninám a narastanie obsahov MgO, CaO 
a CO2, teda komponentov, z ktorých sa tvoria metasomatické produkty. K stopo
vým prvkom pribúda nová sociácia AsSb, čo poukazuje na prítomnosť rudných 
minerálov v týchto metasomatitoch. 

K a r b o n á t  k r e m e ň  m a s t e n c o v é h o r n i n y 
s f u c h s i t o m = 1 i s t v e n i n y 

Sú to masívne, stredno až jemno zrnné horniny, svetlošedej, zelenobielej 
a svetlohnedej farby. Základný typ listvenitov karbonátkremeňmastencové hor
niny boh zistené vo vrtoch Ry29Z a RyIIZ a to v priamom podloží diorito
vých hornín. Tieto horninové typy predstavujú rozhranie kyslých dioritových 
a bázických gabroidných hornín. Avšak kremeňmateneckarbonátové horniny 
s fuchsitom majú v oblasti Rudnian značné rozšírenie a možno ich sledovať na 
niekoľko metrov dlhých úsekoch v banských dielach aj v blízkosti hydrotermál
nych žíl. 
c n

Š ' r " k ^ r u m a J u , heteroblastickú. Na ich zložení sa podieľajú karbonáty (do 
50 /o), kremeň (do 20 % ) , mastenec ( 1 0  2 0 % ), chlorítsericitfuchsit (10 %) 
a rudné minerály (3 — 5 % ) . 
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Z rudných minerálov v listvenitoch sú zastúpené chromspinelidy, sulfidy: py
rit (niekoľko generácií), Niminerály: pentlandit (? ) , violarit (? ) , millerit, py
rotín, chalkopyrit, sfalerit, tetraedrit, gersdorfit a celý rad bližšie neurčených 
minerálov. 

Podrobnejšia petrografická a mineralogická charakteristika listvenitov z oblasti Rudnian. ako 
aj proces listvenítizácie, budú rozpracované v samostatnej publikácii. V tejto práci sa obmedzí
me len na najzávažnejšie údaje, ktoré nám poslúžili na identifikáciu listvenitov. 

Jedným z najdôležitejších faktov pre identifikáciu listvenitov je pr'itomnosi 
chromspinelidov, ktoré v nich vystupujú v podobe jednotlivých zŕn a menších 
zhlukov. V rade rudných minerálov považujeme ich za najstaršie. Prejavujú in
tenzívnu kataklázu, ktorá je bud všesmerná, alebo sleduje plochy vnútornej 
stavby. Kataklázy sú vyhojené karbonátami hlavne fuchsitom, ktorý 
vzniká na úkor chromspinelidov, pričom ich ochudobňuje o Cr a Al. Fuchsit sa 
ukladá bud okolo chromspinelidov a v ich kataklázach, alebo je vynášaný do 
blízkeho okolia, kde spolu s kremeňom a mastencom tvorí prúžky. 

Chromspinelidy boli overené spektrálnymi a chemickými analýzami. Chemická 
analýza vykázala 25,03 % Cr203 ; 6 % Al203; 19,0 % Fe203 a 6,3 % MgO. 
Spektrálne boli zachytené stopové prvky: Ti, V, Mn, Zn, Ni, Co, Ca. 

Karbonáty tvoria hlavnú zložku listvenitov s obsahom do 50 %. Sú repre
zentované breunneritom, dolomitom a kalcitom. Identifikácia karbonátov bola 
urobená diferencíálnotermickými analýzami. Kremeň zaberá do 20 % a vystu
puje v rôznych štruktúrnych formách. Prevláda kremeň blastickej štruktúry. 
Okrem kremeňa je v listvenitoch prítomný aj chalcedón. Zo šupinkatých mine
rálov je okrem fuchsitu pozoruhodná aj prítomnosť mastenca, ktorý bol taktiež 
identifikovaný na základe DTA a chemicky. Spektrálna analýza vykázala v ňom 
prítomnosť Cr a Ni. 

Už samotná prítomnosť vyššie uvedenej minerálnej asociácie (chromspinelidy, 
fuchsit, mastenec, Mgkarbonáty, chalcedón) v listvenitoch poukazuje na existen
ciu eruptívnych hornín vyššej bázicity ako sú popisované gabroidy. 

Listvenity obyčajne vznikajú v okrajových častiach ultrabázických telies pod 
vplyvom emanácií C 0 2 hydroterm s nepatrným množstvom SÍO2 a K, ktoré sú 
postmagmatickými produktami kyslých intrúzií. Pri metasomatóze je prinášané 
najmä CO2, ktoré na jednej strane rozkladá pôvodné minerály ultrabázických 
hornín a na druhej strane prispieva k vzniku metasomatických novotvarov. V lite
ratúre sú listvenity tiež považované za metasomatické horniny, vznikajúce po 
ultrabázikách a gabroidoch. 

Chemizmus listvenitov je uvedený v tab. č. X. 

Chemické analýzy vykázali vysoké obsahy CO2 (21 — 30 % ) , čo je zdrojom 
prítomnosti karbonátov v listvenitoch. Pomerne vysoké obsahy MgO (12 — 22 
percent) a CaO (7 — 18 %) poukazujú na existenciu MgCa karbonátov. Obsa
hy Cr (0,16 — 0,18 %) svedčia o výskyte Cr minerálov, ktorými sú chromspine
lidy a fuchsit. Z porovnania chemizmu karbonátmasteneckremeňchloritových 
hornín s fuchsitom a chromspinelidami s listvenitami Kazachstanu a Uralu je 
zrejmá analógia nielen v ich chemickom zložení, ale aj v minerálnej asociácii 
(vzorky 5, 6, 7, J. V. P o k r o v s k a j a, 1968). 

V záujme riešenia genézy rudnianských listvenitov v tabuľke 1 sú porovnané 
obsahy typických prvkov listvenitov, v nezmenených ultrabázikách a dioritoch. 
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vzorka 
kyslič 

SiO. 
Ti0 2 
A1203 
Fe 2 0 3 
FeO 
MgO 
MnO 
CaO 
Na 2 0 
K 2 0 
P Ä 
Cr 2 0 3 
S celk. 
Str. ž. 

Ni 
Co 
Pb 
Zn 
Cu 

Súčet 

1 

31,50 
0,01 
0,48 
0,87 
5,75 

12.64 
0,46 

17,55 
0,06 
0,13 
0,03 
0,25 
0,44 

28,89 

0,142 
0,0075 
0,013 
0,007 
0,042 

99,27 

2 

39,97 
0,02 
0,99 
— 

3,46 
22,30 

0,32 
9,80 
0,04 
0,07 
0,05 
0,25 
0,17 

21,08 

0,142 
0,008 
0,01 
0,016 
0,007 

98,70 

3 

36,97 
0,008 
0,37 
1,36 
3,24 

21,56 
0,34 

11,96 
0,02 
0,04 
0,05 
0,25 
0,91 

22,75 

0,136 
0,007 
0,013 
0,010 
0,007 

99,99 

4 

43,34 
0,04 
2,56 
0,66 
4,56 

17,56 
0,19 
7,80 
0,06 
0,24 
0,04 
0,23 
0,08 

21,49 

0,126 
0,006 
0,032 
0,052 
0,042 

99,07 

5 

26,50 
0,09 
5,97 
1,25 
3,42 

12,47 
— 

19,11 
0,36 
0.96 
0,13 
— 
— 

29,80 

— 

100,25 

6 

13,54 
0,06 
4,07 
2,58 
9,07 

26,93 
— 

3,62 
0,32 
0,88 
0,13 
— 
— 

35.94 

— 

97,42 

7 

12,87 
st 

1,33 
5,20 
— 

22,11 
0,52 

16,70 
0,46 
0,36 
0,13 
0,33 
0,26 

38,83 

0,04 

99,51 

Tab 

8 

28,06 
— 

0,30 
— 

4,92 
30.83 
0,05 
0,21 
— 
— 
— 

0,30 
— 

35,06 
NiO = 

0,20 

91,93 

. í. X 

9 

25,11 
— 

0,37 
1,48 
4,25 

31,95 
0,13 
0,49 
— 
— 
— 

0,30 
— 

36,00 
NiO = 

0,23 

100,05 

Vzorky 1—4 urobilo chem. 
Bobko 

lab. pri GP v Sp. Novej Vsi, Analytik Hegembardtová, Dulovič, 

1. Listvenity, zloženie: karbonáty 50 %, chloritmastenecsericitfuchsit 40 %, kremeň 5 %, 
rudné minerály 5 %. Rudňany — Zlaník, Rochus obzor, západ vz. č. 53 

2. Listvenity, zloženie: karbonáty 50 %, mastenecsericitchlorit 40 %, kremeň 7 %, rudné mi
nerály 3 %. Rudňany —Zlatník, Rochus obzor, pri m. b 4 

3. Listvenity, zloženie: karbonáty do 50 %, mastenecchloritsericit 40 °o, kremeň 5 %, rudné 
minerály 5 %. Rudňany—Zlatník, Rochus obzor 50 m od šachty. 

4. Listvenity, zloženie: karbonáty 40 %, sericitmastenecfuchsit 30 %, kremeň 25 %, rudné 
minerály 5 "o. Rudňany —Zlatník, Rochus obzor, západ prekop. 

5., 6., 7. Listvenity z ložiska Sarytau —Južný Kazachstan. 
Zloženie: breunnerit, ankerit, dolomit, kalcit, fuchsit, kremeň, mastenec, pyrit, chromspinelidy, 
chloantit, linneit, maucherit, millerit atd. I. V. POKROVSKAJA, 1968. 

8.. 9. Listvenity, Ural, Alapajevský masív, kolektív autorov, 1967. 

Z obsahov vybraných typických prvkov Ni, Cr, Ti, Mg uvedených v tabuľke, 
vyplýva, že obsahy niklu a chrómu v rudnianskych listvenitoch sú anologické 
ako v ultrabázikách a neporovnateľne vyššie ako v bázických horninách rudnían
ského rudného poľa. Obsah TÍO2 v listvenitoch zodpovedá obsahom v ultrabázi
kách. Obsahy MgO v listvenitoch sú vyššie ako v gabre a diabázoch, ale nižšie 
ako v nezmenených ultrabázikách. 

Vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že rudnianske listvenity vznikali 
pravdepodobne zo serpentinizovaných ultrabázických hornín. Gabroidy majú vý
razne odlišný chemizmus čo do obsahov Cr, Ni, Ti a Mg. 

Rudnianske listvenity, podobne ako listvenity známe z literatúry (J. V. P o
k r o v s k a j a 1968, A. G. B e t e c h t i n 1955, P. R a h m d o r 1967, 
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V. N. M o s k u l e v a — V. P. I v a n o v a 1968)sú teda najintenzívnejšie 
premeneným typom hornín v zóne exokontaktu kyslej granitoidnej magmy. 
Vznikli pôsobením postmagmatických hydrotermálnych roztokov kyslej intrúzie 
na ultrabázické horniny. 
Spektrálnymi analýzami v listvenitoch boli zistené okrem iných aj prvky: Sn, 
Ag, Zn, Ge, Y, Li, Be, Sc, ktoré sú typické pre kyslé intruzívne horniny. 

Tab. č. XI. 

horniny 
komponenty 

í 

Cr 

Ni 

T i 0 2 

MgO 

ultrabáziká (1) 

listvenity (2) 

0,23 

0,17 

0,15 

0,13 

0 ,0X-0 ,X 

0,025 

do 45 % 

1 2 - 2 3 

gabro (3) 

gabro (4) 

bázické 

0,009 

0,014 

0,012 

3 - 3 , 9 

3,5 

3,75 

6 36 

diabáz (5) 

diabáz (6) 

0,03 

0,006 

0,003 

O.OOX 

0 , X - 2 , 5 

0,43 

5,88 

5,70 

granodiorit-diorít (7) 

diorit (8) 

0,0025 

O.OOX 

0,00025 

o.ooox 

0,5 

0,81 

2,68 

2,5 

1. Ultrabáziká, obsahy Cr, Ni. Ti02 , MgO. E. N. J E L I S E J E V 1959. 
2. Obsahy Cr, Ni, Ti0 2 a MgO v listvenitoch z Rudnian (tab. č. X., 1—4) 
5., 7. Obsahy Cr, Ni, Ti0 2 a MgO pre gabro-diabáz, E. N. J E L I S E J E V , 1959. 
4., 6., 8 Obsahy Cr, Ni, Ti, MgO, v rudnianskom gabre, diabázoch a díoríloch, P O P R E 

Ň Á K , D R N Z 1 K O V Á , M A N D Á K O V Á 1962. 

Záver 

Severne od Rudnian (ložisko Zlatník) vystupujú na jednej strane kyslé intru
zívne horniny, reprezentované granodioritom, kremitým dioritom a amfibolickým 
dioritom. Na druhej strane tu boli zistené bázické intruzívne horniny gabroidnej 
až ultrabázickej (?) magmy. 

Medzi týmito dvoma typmi hornín sa nachádza celá škála metamorfovaných 
hornín, ktoré vznikali metasomatickou premenou dioritových a ultrabázických 
(?) hornín. Metasomatické produkty sa vyznačujú niekoľkými minerálnymi aso
ciáciami. Smerom od dioritov ku gabroidným horninám boli zistené: 
1. Diority. 
2. Amfibolbiotitchloritové horniny. 
3. Karbonátchloritové horniny. 
4. Karbonát-kremeň-mastenec-fuchsitové horniny ( = listvenity). 
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5. Karbonát-serpentín-mastencové horniny. 
6. Gabroidy (ultrabáziká?). 

V literatúre (N. D. S o b o l e v , 1955) sa pre takýto sled metasomaticky pre
menených hornín bázických až ultrabázických užíva názov exokontaktná zóna. 
Táto vzniká pôsobením kyslých intruzívnych hornín na staršie bázické až utra-
bázické horniny, pričom činiteľom metasomatózy sú emanácie CO2, súvisiace 
s postmagmatickými procesmi kyslých intrúzií. 

Na základe zistených a vyššie opisovaných metasomatitov usudzujeme, že 
v oblasti Rudnian (ložisko Zlatník) existujú prejavy exokontaktného pôsobenia 
granitoidných hornín. 

Prítomnosť exokontaktnej zóny s listvenitami je veľmi dôležitým vyhľadáva-
cím kritériom viacerých genetických typov ložísk. Jej existencia môže poukazo
vať na prítomnosť CoNiAu mineralizácie, Crložísk, azbestových žíl, serpenti
nitov, mastenca, mangezitov a metasomatických PbZn rúd, viazaných na 
listvenity. 

Karbonát-kremeňmastencová hornina s fuchsitom a chromspinelidami je na
mi identifikovaná ako listvenity. 

Z tohoto zorného uhla ,,kremeň-fuchsitová perióda mineralizácie", vyčlenená 
J. H. B e r n a r d o m (1961) a tzv. ,,karbonálová poloha" vyčlenená P o p r e 
ň á k o m (1962) strácajú opodstatnenie. 

Doručené: 26. I. 1971. Geologický prieskum, n. p., 
K tlači doporučil doc. dr. D. Hovorka, CSc, Spišská Nová Ves. 
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Eruptive rocks and their metasomatic products in the Rudňany oredistrict 

KATARÍNA MANDÁKOVÁ  LÝDIA DRNZlKOVÁ  JOZEF HUDÁČEK 

As for geology, the area of Rudňany comprises the Rakovec series, Middle Carboni
ferous and Permian, over which Lower Triassic transgressed. 

In the Rakovec series phyllitic rocks alternate with diabases and their tuffaceous 
components. 

On the base of the Carboniferous there are conglomerates of the socalled Bindt
Rudňany formation. In some places they are missing, and on the base of the Carbo
niferous beds only sandstones are present. 

The Permian beds consist of manycoloured basal conglomerates passing into sand
stones and sandy schists. 

Tre Lower TriassicWerfenian beds are sandy and clayey schists. In the area of 
Rudňany (Zlatník) eruptive rocks of granitoid and gabbroid magma have been de
termined recently. 

Basing upon petrographical study and chemism, granitic rocks have been identi
fied as granodiorites, quartz diorites and amphibole diorites. Among basic eruptive 
rocks, gabbro and intrusive metamorphosed ultrabasic rocks have been identified. 

Granitic rock consist of feldspars (50—60%), quartz (30%), mica carbonates and 
ore minerals (10 %). 

In amphibole diorites, common amphiboles (40—50%), are the substantial compo
net, feldspars cover 30—40 % and quartz with ore minerals — 5 %. 

Diorite rocks are characterized by three groups of trace elements: 
1. Be, Li, Mo, Sc, Sn, Y, At, B, P, Zr — typical of pneumatolytic deposits. 
2. Ba, Sr. Ga, Cu, Pb, Zn, Ag, Bi, Ge — typical of mediumthermal deposits. 
3. Cr, Ni, Co — typical of highthermal deposits. 
The association of elements Y, Yb, Sc, Be is typical only of acid members of diorite 
rocks. 
Gabbroid rocks are below diorite rocks. They are greenblack, with mediumgranined 
structure. They are composed of amphiboles, chlorite (65%), feldspars (30%), ore 
mineraLs (5%) They have been identified as gabbro according to their petrographi
cal analyses and chemism. Among diorite and gabbro rocks there is quite a number 
of metamorphosed derivatives with their chemism roughly corresponding with that 
of their mother rocks. Owing to metasomatic processes their structure and mineral 
composition have been changed. 

Metasomatic products of diorite rocks are restricted to the marginal parts of a dio
rite body. They are grey and darkgreen, with finegrained or oriented structure. 

In metasomatic products of granodiorites and quartz diorites, feldspars occur in 
sporadical relicts (25%). The rest of them consist of finegrainedf laky quartz mass, 
mass of sericite and chlorite. More intensive metasomatic processes cause complete 
replacement of feldspars by carbonates covering 60 %, while the finegrained — flaky 
mass of quartz, sericite and chlorite occupies 40 %. 

The hypidiomorphic texture of diorite rocks changed into heteroblastic in the 
stage of metasomatism. Basic members of amphibole diorites are changed into 
amphibolebiotitechloritecarbonate rock. The study of the chemism and of me
tasomatic derivatives of diorite rocks show that the volume of MgO and CaO in
creases with the simultaneous decrease of Si02 towards the contact with surroun
ding rocks. Consequently, metasomatic derivatives of diorite rocks are not a pro
duct of the contact alterations caused by intrusions of diorite magma, but the result 
of postmagmatic hydrothermal processes along the contact of the diorite intrusion. 

The decrease of Si02 and increase of CaO and MgO indicate that hydrothermal 
solutions were poor in Si02 and rich in COa, so no quartzification of metamorphosed 
rocks took place, only the original minerals of diorite rocks were metasomatically 
replaced. 
Metasomatic products of gabbroid rocks are usually in the substratum of the diorite 
and in the overlier of the gabbroid rocks. According to the nature and intensity of 
metamorphism, three types of metasomatites between gabbroid rocks and diorites 
may bee distinguished: 
1. Carbonate — serpentinLtetalc rocks. 
2. Carbonatetalcchlorite rocks. 
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3. Carbonate-talc-quartz-chlorite rocks with fuchsite (listvenite). 
1. The carbanarte-seapemtine-talc rooks have oriented structure with the remains of 
a rock with massive structure. They are of dirtywhite, colour, the remains of the 
massive rock are darkgreen or black. They display heteroblastic or porphyroblastic 
texture. They are composed of carbonates (60%), talc (20%), serpentine minerals 
(15%) and ore rrrineratLs (5%). Ore minerals are chromsipinelides, Ni-Co minerals 
and pyrite. 
2. Carbonate-talc-chlorite rocks are most frequent among metasomatites of gabbroid 
rocks. They are mostly composed of carbonates (60 %) , of aggregate-granular struc
ture. Chlorite and talc form fine-flaky mass (30 %) and quartz in granoblastic form 
covers 10 %. 
3. Carbonate-talc-quartz-chlorite rocks with fuchsite (listvenites) have medium- and 
finegrained structure, lightgrey, whitegreen and light-browngreen colour. Their 
texture is heteroblastic. They are restricter to the contact of diorite and gabbroid 
rocks, still near Rudňany they are frequent also around hydrothermal veins. List
venites consist of carbonates (to 50%), quartz (20%), talc (20%), chlorite, sericite, 
fuchsite and ore minerals (to 10%). 

Carbonates are represented by breunnerite, dolomite and calcite. Talc occurs 
with sericite in strips. Fuchsite is concentrated around chromspinelides and in their 
cataclases. Besides quartz there is also some chalcedony. 
Among ore minerals in listvenites there are chromspinelides, pyrite, Niminerals: 
pentlandite(?), violarite(?), millerite, pyrrhotine, chalcopyrite, sphalerite, tetraedrite, 
gersdorphite, etc. 

The presence of chromspinelides, Mgcarbonates, fuchsite, chalcedony indicates 
that the mother rocks of listvenites were not only the gabbroid rocks, but most 
probably also the rocks of higher basicity (serpentinized ultrabasic rocks?). 
Consequently, listvenites and metasomatic products originated in the mantle of ba
sic (ultrabasic?) rocks, under the influence of emanating C0 2 of hydrothermal solu
tions with a small amount of Si02 and K  the postmagmatic products of acid 
intrusions. 

Basing upon the found and the above metasomatites we may state that in the area 
of Rudňany there are granitic rocks with exocontact influence upon older basic and 
ultrabasic? rocks. 

The presence of the exocontact zone with listvenites is a very important criterium 
for several genetic types of deposits. Its existence may indicate CoNiAu minera
lization, the presence of Crdeposits of asbest veins, serpentinites, talc, magnestes 
and metasomatic PbZn ores restricted to listvenites. 
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