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MINERALIA SLOVACA ROC. III. 11971) C. 12—13 

Výskyt azbestov v Západných Karpatoch 

JOZEF ZLOCIIA  DUŠAN HOVORKA 

Asbeste á chrysotile des Carpates Occidentals. 

La chrysolite filonienne des Carpates Occidentals est liée surtout aux äerpentinites des 
Monts Métalliféres du Spiš et du Gemer. Ce travail apporte des informations sur le» 
gisements ďamphibole-asbeste en Slevaquie Plus loin, í'auteur présente la composition 
chimique et les résultats de la recherche radiomčtrique et différentiellethermique des 
mínéraux ďasbeste. II propose de nouvelles méthodes de prospection des serpentinites 
asbestiféres. 

Výskyty chryzotilových azbestov v Západných Karpatoch sú geneticky späté 
s telesami ultrabázických hornín. Ide pritom o malé až. drobné telesá, ktoré vy
stupujú v rozličných tektonických jednotkách a majú rôznu stratigrafickú prí
slušnosť. Sú známe z veľkého plošného areálu, pričom ich maximálne nazhro
maždenie je v Spišskogemerskom rudohorí. 

Stále rastúce požiadavky na množstvo a kvalitu azbestov na jednej, podstatné zníženie výroby 
domácich azbestov a obmedzené možnosti ich dovozu, na strane druhej podmienili v posledných 
rokoch realizáciu vyhladávacíeho prieskumu domácich zdrojov vláknitých silikátov zo skupiny 
serpentínu, prípadne amfibolu. V ďalšom zhrňujeme niektoré poznatky prvej etapy prieskumu na 
azbest i výsledky štúdia ultrabázických hornín v Západných Karpatoch Slovenska. 

V prípade chryzotilového azbestu ide o surovinu, ktorej akumulácia je tesne 
spätá s charakterom, geologickou pozíciou i stupňom premeny materskej hor
niny. Pre poznanie zákonitosti vzniku azbestov v Západných Karpatoch uvá
dzame základnú charakteristiku vystupovania telies ultrabázických hornín podlá 
ich geologickostratigrafickej príslušnosti. 

Geologické pomery ultrabázických hornín 
Doteraz známe výskyty ultrabázických hornín Západných Karpát sú uvedené 

na obr. 1. Smerom od vonkajších k vnútorným jednotkám (t. j . od SZ k JV> 
ultrabázické horniny vystupujú v nasledovných jednotkách: 

1. V y s o k o t a t r a n s k é p á s m o . Ako typického predstaviteľa uvádza
me teleso amfibolického peridotitu z hrebeňovej časti Malej Fatry JV od Veľ
kej Lúky (obr. 1, lok. 1). Charakteristickým znakom ultrabázika Malej Fatry je 
nepatrný rozsah serpentinizácie a steatitizácie. Hornina má masívny charakter. 
V zmysle názoru D. H o v o r k u (1967) peridotit považujeme za ultrabá
zický diferenciát bázických ofiolitových vulkanitov jarabskej série. Vychádza
júc z doterajšieho prehladného štúdia, pri ktorom nebola zistená azbestová mine
ralizácia, v ďalšom problematiku tohoto výskytu neuvádzame. 

2. K r a k l o v s k é p á s m o v e p o r í d . Ultrabázické horniny v tejto
jednotke veporidného kryštalinika sú známe z oblasti Filipova, Pohronskej Pol
hory a Beňuša (obr. 1, lok. 2 — 4) . Ide o horniny charakteru amfibolických pe
ridotitov, amfibolovcov, chloritovcov a serpentinitov. Ide pritom o masívne ŕ brid
Jičnaté typy s charakteristickými mnohonásobnými vzájomnými prechodmi, pri
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Zoznam lokalít: 
1 - Veiká Lúka 
7 — Uhorské II, 
Ochtiná; 15 --
- Rudnik; 22 -
Podhradie, 28 -
Babinec 

O ' Q 2 □ 3 (•]«► 

1 — ťažené ložisko azbestu, 2 — Stredné vetké neťažené ložisko az-
hestu, "i — malé neťažené ložisko azbestu, 4 — ložisko neznámej 
veľkosti (neťažené). 

Obr. 1 
Prehlad výskytov ultrabázických hornín Západných Karpát 

2 — Filipovo; 3 - Polnonsk.i Polhora; 4 — Beňuš — Pôbišovo; 5 — Muránska Dlhá Lúka- 6 — Uhorské I; 
8 — Cinobaňa; 9 — MálincC; 10 — Os'rá pri Klenovci; 11 — Čierna Leho'a; 12 — Breznička; 13 - Ploské; 14 — 

Jelšava — Slovenska skala; 16 — Slavošovka; 17 — Dobšiná; 18 — Danková; 19 — Jaklovce. 20 - Sedlice, 21 
- Jasov; 23 — Hodkovce; 24 — Kom.irovce; 25 — Hačava — dolina Miglinc; 26 — Dvorníky: 27 - Krásnohorské 
Bretka; 29 — Coltovo; 30 - Mikotčany; 31 — Rozložná; 32 — Koheliarovo; 33 - Držkovce, 34 - Kyjatice; 35 — 



Figure 1 
Survey of Occurrences of Ultrabasic Rocks in the West Carpathians 
1 — Exploited deposit of asbestos. 2 — Unexploited deposit of medium sire 3 — Little 
unexploited asbestos depcsit 4 — Deposit of unknown sice (unexploited). 
List of Localities: 
1 — Veiká Lúka, 2 — Filipovo; 3 — Pohronská Polhora; 4 — Beňuš — PoblSovo 
5 — Muránska Dlhá Lúka; 6 — Uhorské I; 7 — Uhorské II: 3 — Cinobaňa; 9 — Má« 
línec; 10 — Ostrá pri Klenovci: 11 -Čierne Lehota: 12 — Breznička; 13 — Ploské; 14 
— Ochtiná; 15 — Jelšava  Slovenská skala; 16  Slavoška; 17 — Dobšiná; 18 — 
Danková: 19  Jaklovce; 20  Sedlice: 21  Rudnik, 22  Jasov; 23  Hodkov
ce; 24 — Komárcvce: 25 — Hačava — dolina Miglinc; 26 — Dvorníky; 27 — Krás
nohorské Podhradie: 28 — Bretka; 29 — Coltovo; 30 — Mikolčany; 31 — Rozložná. 
32 — Kobeliarovo; 33 — Držkovce; 34 — Kyjatice; 35 — Babínec. 

čom krajnými členmi sú monominerálne horniny. Pre serpentinity, na rozdiel od 
serpentinitov kohútskeho pásma veporíd i serpentinitov Spišskogemerského ru
dohoria, je typická prítomnosť amfibolov a zvýšený obsah chloritu. Na základe 
svojho minerálneho zloženia môžu byí označené ako amfibolické, resp. chlori-
tické serpentinity. Pre všetky uvedené typy metaultrabázitov kraklovského pásma 
veporíd je zároveň charakteristická zvýšená koncentrácia obecných sulfidov Fe 
a Cu. Metaultrabázity v zmysle D. H o v o r k u (1967) interpretujeme ako 
ultrabázické diferenciáty ofiolitových vulkanitov tejto jednotky západokarpatského 
kryštalinika. 

V metaultrabázitoch popísaného typu nebola zistená azbestová mineralizácia. 
Minerálna asociácia týchto hornín je odrazom podmienok panujúcich pri meta
morfóze komplexov kryštalických bridlíc, ktorých nedeliteľnou súčasťou boli i te
lesá ultramafitov. 

Z genetického hľadiska je zaujímavé teleso amfibolického peridotitu od Fili
pova (E. K r i s t, 1970). Podlá uvedeného autora ide o produkt neogénnej 
vulkanickej činnosti. Podľa našich pozorovaní teleso je staršie; bolo intenzívne 
postihnuté alpínskymi tektonickorekryštalizačnými procesmi. 

3. K o h ú t s k e p á s m o v e p o r í d . Ultrabáziká tejto jednotky sú repre
zentované drobnými telesami úplne serpentinizovaných hornín charakteru anti
goritických serpentinitov. Súborne boli zpracované D. H o v o r k a m (1965a). 
Najznámejšie telesá sú z oblasti Muránskej Dlhej Lúky, Ostrej pri 
Klenovci a Uhorského. Pre telesá tejto jednotky je charakteristická prítomnosť 
reakčnemetasomatických zón na okrajoch telies. Zóny smerom od ultrabáziká 
do okolných hornín (ruly — migmatity) sú tvorené mastencom, aktinolitom 
a chloritom. 

Na obr 2a je uvedený geologický rez telesom serpentinitu pri Muránskej Dlhej Lúke podľa 
J. K l u b e r t a (1955). Schematické znázornenie priestorových vzťahov hornín v reakčnej zóne 
medzi serptntinitom a okolnými horninami je znázornené na obr. 2b (D. H o v o r k a , 
1965a). Podlá tohoto autora serpentinizačné procesy a procesy tvorby uvedených zón („black
wa lľ ) nasledovali časové po sebe. 

V serpentinitoch kohútskeho pásma veporíd azbestová mineralizácia bola do
teraz zistená len na lokalite Uhorské I. Rozsah mineralizácie bol orientačne skú
maný v roku 1969. Na základe výsledkov geofyzikálneho merania (magnetome
tria, VES), usudzujeme, že smerná dĺžka telesa je asi 250 m, šírka telesa je 
70 m. Ultrabázikum je reprezentované antigoritickým serpentinitom bez zvyškov 
primárnych minerálov. Pozorované 1 — 5 cm žilky vyplnené silne zmastkovate
ným vláknitým silikátom boli popísané D H o v o r k o m (1965a) ako 
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serpentínový azbest. V priebehu orientačného prieskumu na tejto lokalite na 
okraji telesa boli zistené žilky vláknitého amfibolového azbestu — aktinolitu. 
Mocnosť žiliek kolíše v rozsahu O, X — 20 cm. Vlákna aktinolitu svetlej farby 
sú uložené paralelne s priebehom puklín, pričom maximálne zistená dĺžka je 
30 cm. Na základe vykonaného orientačného prieskumu nie je zatiaľ možné ro
biť podrobnejšie uzávery o rozsahu azbestovej mineralizácie. 
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Muránska Dlhá Lúka 
1  serpentinit, 2—mastenec, 3 — aktinolit, 4 — chlorit, 5 — granátický svor 

Muránska Dlhá Lúka 
1 — Serpentinite. 2  Talc. 3 — Actinolite. 4 Chlorite. 5 Garnet mica schist. 

Obr. 2 

Fig. 2 

V tabuľke 1 uvádzame základné údaje o ostatných ultrabázických telesách 
tejto jednotky. 

4. S p i š s k o  g e m e r s k é r u d o h o r i e . V tejto jednotke ide o sku
pinu výskytov, ktoré sa intenzívne študovali už v minulostí. Výskyt chryzotilo
vého azbestu miestami má (Dobšiná), resp. môže mať (Jaklovce, Breznička, Ja
sov) priemyselný význam. V prípade, že do tejto skupiny zaradíme aj teleso 
ultrabáziká od Sedlíc a v posledných rokoch navŕtané mohutné teleso pri Komá
rovciach, ide o pestrú škálu ultrabázických hornín, ktorých petrografický cha
rakter varíruje medzi peridotitmi až dunitmi a serpentinitmi. Ich stratigrafická 
pozícia je nejednotná. V dalšom podávame osobitne prehľad telies ultrabázických 
hornín v karbóne a v triase tejto jednotky. 

a) Telesá utrabázík v karbóne. Smerom od Z k V patria sem nasledovné te
lesá: Breznička, Ploské, Ochtíná, Jelšava — Slovenská skala a Slavoška (obr. 1, 
lok. 12 — 16). Pre telesá ultrabázik v karbóne je charakteristický vysoký stupeň 
serpentinizácie. V okrajových častiach niektorých telies pozorovať ich zbridlična
tenie, pričom na okrajoch telies serpentinitov sú prítomné produkty ich dynamic
kej a hydrotermálnej metamorfózy. Majú charakter usmernených hornín zlože
ných z mastenca, aktinolitu, chloritu a karbonátov. 

Typickým predstaviteľom je teleso pri Brezničke. V rokoch 1953 — 1958 a v ro
koch 1969—1970 na tejto lokalite boli urobené geofyzikálne práce i prieskum 
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Prehlad telies ultrabázik v kohútikom pásme 
Tabuľka 1 

lokalita 

Uhorské I 

Uho«ské II 

Muránska 
Dlhá Lúka 

Cinobaŕia 

Málinec 

Ostrá 

Čierna 
Lehota 

mocnosť (m) 

plocha 
(mxm) 

70 

250x70 

nezistená 

200x30 

50 

250x50 

50 

150x50 

nezistená 

nezistená 

nezistená 

10x20 

8 

smer 

sklon 

S Z  J V 

8 0  9 0 ' 

nezistený 

nezistený 

s  j 

7 0  8 0 " 

•S.J 

7 0  8 0 ° 

V  Z 

nezistený 

nezistený 

nezistený 

nezistený 
i 

50x8 | nezistený 

nezistená 

nezistená 

nezistený 

nezistený 

nadložie 

podložie 

pararuly 

pararuly 

diaftorizované 
migmatity 

diaftorizované 
migmatity 

granátické 
svory 

granátické 
svory 

granátické 
svory 

granátické 
svory 

diaftorícké 
svory 

diaftorické 
svory 

migmatity, 
pegmatity 

migmatity, 
pegmatity 

granátické 
svory 

granátické 
svory 

migmatitizované 
pararuly 

migmatitizované 
pararuly 

obsah úžitkovej 
zložky 

aktinolitový 
azbest najmä 
v okrajovej časti 
telesa 

doteraz nezistený 

doteraz nezistený 

doteraz nezistený 

doteraz nezistený 

doteraz nezistený 

doteraz nezistený 

doteraz nezistený 

stav prieskumu 

orientačný ge^ 
ologický prie
skum v roku 
1969 

nepreskúmané 

prieskum za
meraný na 
mastenec 

prieskum za
meraný na 
mastenec 

nepreskúmané 

nepreskúmané 

nepreskúmané 

nepreskúmané ' 

Figure 2 
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pomocou vrtov a chodieb na overenie azbestovej mineralizácie. Doterajšie poznat
ky o te.ese a o výskyte chryzotilového azbestu v ňom možno zhrnúť nasledovne, 
teleso serpentinitu patrí k najväčším doteraz známym telesám na Slovensku. 
Smerná dĺžka telesa je cca 1500 m, mocnosť kolíše od 50 do 250 m. Je strmo 
uložené; pod uhlom cca 70° upadá k JV. Jeho dĺžka po úklone nie je presne zná
ma, presahuje však 200 m. Podložie telesa je tvorené rôznymi typmi bridlíc až 
íylitov a metakvarcitov; v nadloží vystupujú rozpadáva seritickochloritické a se
ricitickokremité fylity až metakvarcity a chloritické bridlice. Podložné i nadlož
né horniny sú zaradované do karbónu. Serpentinit je tvorený jemnolístkovitým 
a lupenatýin antigoritom, chryzotilom, pikrolitom a rudnými minerálmi. Chry
zotilový azbest je rozmiestnený v hornine pomerne nepravidelne. Najrozšírenej
ší je pozdĺžne vláknitý typ chryzotilu; žily priečne vláknitého chryzotilu zlatožl
tej íarby sa pozorovali len zriedkavo. Dlžka vlákien chryzotilu kolíše v medziach 
1 — 10 mm; pomerne často dosahuje dĺžku 30 — 60 mm. Maximálna zistená 
dĺžka vlákien chryzotilu je 170 mm. Väčšie koncentrácie chryzotilového azbestu 
boli vrtnými a banskými prácami zistené v „pri pod ložnej" časti telesa. 

aoe 

200 

MO 

Priečny rez telesom serpentinitu pri Brezničke Obr. 3 
1 — serpentinit, 2 — serpentinit so zvýšeným obsahom žiliek chryzotilového azbestu, 3 — 
hydrotermálne premenený metabazit, 4 — bridlice, fylity a metakvarcity karbónu, 5 — aktinoli
tické a chloritické bridlice, 6 — mastenec 

Figure 3 
Transverse Section of the Serpentinite Body near Breznička 
1 — Serpentinite. 2 — Serpentinite with higher content of chrysotile asbestos veins. 3 — Meta
basic rocks altered hydrotrermally. 4 — Carboniferous schales, phyllites and metaquartzites. 
5 — Actinolite and chlorite schists. 6 — Talc. 

Základné údaje o ostatných výskytoch v karbóne uvádzame v nasledovnej ta
buľke (tab. 2). 
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Prehľad telies ultrabázik v karbóne 
Tabuľka 2 

lokalita 

Breznička 

Ploské 

Ochtiná 

Jelšava — 
Slovenská 
skala 

Slavoška 

mocnosť (m) 

plocha 
(mxm) 

5 0  2 5 0 

1500 x 
5 0  2 5 0 

1 0 0  3 0 0 

1000 x 
100300 

neznáma 

neznáma 

5 0  1 0 0 

300 x 
50—100 

neznáma 

300x200 

smer 

sklon 

svv— 
JZZ 

70° 

vz 
6 0  8 0 ° 

sw
JZZ 

nezistený 

J V V 
SZZ 

8 0  9 0 ° 

V  Z 

nezistený 

nadložie 

podložie 

bridlice, 
fylity, kvarcity 

bridlice, 
fylity, kvarcity 

fylity, 
bridlice 

fylity, 
bridlice 

fylity, 
bridlice 

fylity, 
bridlice 

fylity, 
bridlice 

fylity, 
bridlice 

fylity, 
bridlice 

fylity, 
bridlice 

obsah úžitkovej 
zložky 

v serpentinite 
sú polohy s bi
lančným obsa
hom chryzotilu 

zistené drobné 
žilky; bližšie 
neskúmané 

zistené urooné 
žilky; bližšie 
neskúmané 

doteraz ne/istený 

žilky chryzotilu 
zislené v haldova
nom materiáli, 
bližšie neskúmané 

stav prieskumu 

detailný geofy
zikálny prie
skum; I. etapa 
VP (ryhy, vrty, 
krátke chodby) 

doteraz neskú
mané; regionál
ne magnetomet
rické merania 

doteraz neskú
mané; regionál
ne magnetomet
rické merania 

detailný geofy
zikálny prie
skum 

regionálne mag
nctometrické 
meranie, kuta
cie práce na 
mastenec 

b) Telesá ultiabázik v mezozoiku. Vystupujú v bridličnatom komplexe spod
ného triasu (werfén), prípadne na rozhraní uvedeného súvrstvia s karbonatic
kými horninami stredného triasu. Do tejto skupiny patrí najväčší počet výsky
tov ultrabázik (obr. 1, lok. 17 — 35). V porovnaní telies v karbóne s telesami 
tejto skupiny pozorovať celkove nižší stupeň serpentinizácie. Telesá sú v tekto
nickej pozícii s podložnými a nadložnými horninami, pričom na styku sú často 
vyvinuté drvené a mylonitizované zóny. 

Do tejto skupiny zaradujeme aj teleso serpentinizovaného peridotitu od Ko
mároviec a teleso od Sedlíc. Komárovské teleso bolo zistené geofyzikálnym prie
skumom a navŕtané v podloží neogénu košickej štrkovej formácie (tortón? až 
pliocén). Teleso dunitu od Sedlíc vystupuje v pásme Čiernej hory z podložia 
paleogénu, spod ktorého v blízkosti sa vynárajú aj útržky severogemeridného 
mezozoika. 

Ako klasického predstaviteľa serpentinitov tejto skupiny uvádzame teleso 
z Dobšinej. Vystupuje na severnom okraji mesta nad súvrstvím pestro sfarbených 
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bridlíc s polohami jemnozrnného kompaktného vápenca tmavošedej farby (kam-
pil). Nadložie telesa je tvorené kvartérnymi hlinami; pri S a SV okraji lomu v nad
loží serpentinitu vystupujú doskovité slienité vápence žltohnedej farby, ktoré 
J. K a m e n i c k ý (1957), podľa vložiek pestrých bridlíc, považoval za kam
pil. Teleso má misovitý tvar; smerná dĺžka kolíše okolo 700 m, šírka od 200 do 
550 m. Maximálna mocnosť zistená prieskumnými prácami je 45 m. Časť telesa 
je vydobytá. V S a SZ časti ložiska bezprostredným tektonickým podložím ser
pentinitu a bridličnatého komplexu sú karbónske horniny. 

Pozdĺžny pez 

Vrlečny pez. 

soo 

'Eä 
Ložisko chryzotilového azbestu — Dobšiná Obr. 4 
1 — serpentinit, 2 — bridlice s polohami vápenca (kampil), 3 — slienitý vápenec (kampil — 
stredný trias ?), 4 — bridlice a diabázy karbónu 

Figure 4 
Deposit of Chrysotile Asbestos — Dobšiná 
1 — Serpentinite. 2 — Shales with layers of limestone (Campiiian). 3 — Marly limestone 
(Campilian — Middle Triassic?). 4 — Carboniferous schists and diabases. 

Farba serpentinitu je veľmi premenlivá. Prevládajú rôzne odtiene žltej a ze
lenej farby; masívny serpentinit je tmavozelený až čierny. K mineralogickým 
zaujímavostiam patrí prítomnosť 2 — 4 mm idiomorfných žltozelených granátov 
(J. Rakusz, 1924). Žilky chryzotilového azbestu tvoria v serpentinite nepravidel
nú sieť. Chryzotil má priečnu orientáciu, mocnosť žiliek kolíše v rozsahu O, X — 
30 mm. Priestorová lokalizácia úsekov serpentinitu s vyšším podielom chryzoti
lových žiliek sa doteraz podrobnejšie neštudovala. V minulosti sa ťažil serpenti
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nit s obsahom žilného chryzotilu od 1 do 4 %. V posledných rokoch sa spraco
váva celá vyťažená hmota serpentinitu, pričom základným produktom úpravne 
v súčasnosti je mikroazbest (dĺžka vlákna O, X mm). 

Mineralogickogeochemické pomery 

V dalšom uvádzame výsledky niektorých laboratórnych stanovení materských 
hornín ako aj chryzotilového a amfibolového azbestu. Rozsah práce, žiaf, ne
umožňuje urobiť interpretáciu výsledkov. Preto v dalšom sa obmedzujeme na 
uvedenie tabelárnych prehľadov. 

a) Chemizmus materských hornín azbestu. Tvorba žilného chryzotilu v mater
ských horninách je v podstatnej miere ovplyvňovaná ich chemickým zložením, 
ktoré je uvedené v tabuľke 4. I napriek tomu, že obsahy niektorých kysličníkov 
(AI2O3, MgO, H2O a iných) u reprezentantov ultrabázik z rôznych geologických 
jednotiek Západných Karpát uvedených v tabuľke 4 sa značne líšia, ich ultra
bázický charakter je evidentný. 

b) Chemizmus azbestových minerálov. V literatúre o Západných Karpatoch sa 
doteraz uvádzala len prítomnosť chryzotilového azbestu. V priebehu prieskum

Krivky DTA chryzotilového azbestu 
Obr. 5 

1 = Dobšiná (M. Souba  F. Urban, 1954), 
2  Jaklovce (J. Zlocha, 1970), 3 = Braz
nička (J. Zlocha, 1970), i = Jhorské (D. 
Hovorka, 1965a) 

Figure 5 
DTA Curves of Chrvsotile Asbestos 
1  Dobšiná (M. Šouba  F. Urban, 1954) 
2  Jaklovce (J. Zlocha, 1970) 3  Brez
nička (J Zlocha, 1970). 4  Uhorské (D 
Hovorka, 1965a). 

Krivky DTA amfibolového azbestu Obr. 6 
1  Jaklovce (J. Zlocha, 1970), 2  Uhorské 
I (J. Zlocha, 1970) 

Figure 6 
DTA Curves of Amphibole Asbestos 
1  Jaklovce (J. Zlocha, 1970). 2  Uhorské 
(J. Zlocha, 1970) 
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ných prác na azbest, v posledných rokoch, boli zistené aj amfibolové azbesty. 
V tab. č. 5 sú chemické analýzy chryzotilu a pre porovnanie aj chemické analýzy 
amfibolových azbestov. 

V tabuľke 6 uvedené výsledky spektrochemickčho stanovenia niektorých stopových prvkov 
v azbestových mineráloch. Aktinolit sa od analyzovaných chryzotilov výrazne líši najmä vyš
šími obsahmi Pb, Zn, Mn, Ti, Sr a nižšími obsahmi Ni a Cr. 

c) Rontgenometrické záznamy azbestových minerálov. V tabuľke 7 sú uve
dené vypočítané „d" hodnoty niektorých azbestových minerálov Západných Kar
pát. 

d) DTA azbestových minerálov. Krivky DTA chryzotilov na obr. 5 možno 
považovať za identické s krivkami chryzotilov uvádzaných v literatúre. Výrazný 
vrchol exotermickej reakcie pri cca 330° C u chryzotilu z Brezničky (krivka 3) 
je pravdepodobne zapríčinený vysokým obsahom Fe v tejto vzorke (tabuľka 5). 
Pre krivky DTA amfibolových azbestov (obr. 6) sú charakteristické exotermické 
vrcholy pri nízkych teplotách (250 — 300 °C). 

Stratigrafia urrabázik a genéza azbestovej mineralizácie 

Vychádzajúc z koncepcie členenia západokarpatského kryštalinika vypracova
nej J. K a m e n i c k ý m (1968, in M. Maheľ a kol.), ultrabázické horniny 
Západných Karpát vystupujú v komplexoch staršieho proterozoika ( = utrabá
zika kroklovského pásma veporíd), mladšieho proterozoika ( = ultrabáziká ko
hútskeho pásma veporíd), karbónu a mezozoika. V zmysle D. H o v o r k u 
(1967b) ultrabázické horniny Západných Karpát patria trom vývojovým cyk
lom: staroproterozoickému, mladoproterozoickému a mezozoickému. K posledným, 
uvedený autor, zaradil aj ultrabáziká v karbóne, ktoré pravdepodobne predstavu
jú ekvivalenty mezozoických serpentinitov Spišskogemerského rudohoria. Spod
ná stratigrafická hranica posledných je daná zistením termických kontaktov 
ultrabázik na werfénske, resp. strednotriasové komplexy pri Dankovej a Dobši
nej (J. K a m e n i c k ý , 1957). Vrchná stratigrafická hranica mezozoických 
serpentinitov Spišskogemerského rudohoria nie je jednoznačne vyriešená. 

V prípade Záj>adných Karpát Slovenska ide o typické „alpínotypné" ultrabá
ziká (H. H. H e s s , 1938), pričom pre ultrabáziká v kryštalinických sériách 
možno aplikovať označenie „orogénotypné" ultrabáziká v zmysle J, R o s t a 
(1969). Obidve skupiny sa vyznačujú tektonickou pozíciou, pričom koreňové 
zóny jednotlivých telies ultrabázik nie sú známe. 

Otázka vzniku žiliek chryzotilového azbestu v ultrabázických horninách je 
jednou z najaktuálnejších otázok genetickej mineralógie. V súčasnosti vznik žil
ného chryzotilu sa vysvetľuje niekoľkými spôsobmi. Charakter tejto práce ne
umožňuje ich zhodnotenie, resp. aplikáciu. 

Ložiskové koncentrácie žilného chryzotilu sú viazané na peridotity a ich ser
pentinizované deriváty. Genetická zpätosť väčších ložísk chryzotilového azbestu 
s dunitmi a serpentinizovanými dunítmi je zriedkavá; v pyroxenitoch a serpen
tinizovaných pyroxenitoch sú známe len vcelku bezvýznamné koncentrácie azbes
ííl. Pre všetky uvedené prípady je charakteristické, že žilky chryzotilového 
azbestu nepokračujú do okolných hornín. Uvedená okolnosť vyplýva z chemic
kého zloženia materských hornín, pričom najdôležitejší je vzájomný pomer kre
míka a horčíka. V ultrabázických horninách skupiny peridotitu v harzburgitoch 
a íherzolitoch je pomer molekulárnych množstiev Mg : Si najvhodnejší, blíži sa 

304 



Prehľad telies ultrabázik v mezozoiku Spišskogemerského rudohoria 
Tabuľka 3 

lokalita 

Dobšiná 

Dankc 

mocnosť 
(m) 

plocha 
(mxm) 

max. 45 

700 x 
200  550 

sklon 

Jaklovce 

50 

1200 x 
5 0  2 0 0 

nad 100 

750 x 
150300 

S Z  J V 

mierny 
k j 

nadložie 

podložie 

kvartéi, 
slieniiý 
vápenec 

ílovité 
bridlice 
(kampil) 

S Z  J V 

30° 

S Z  J V 

70° 

nad 100 

1300 x 
500 

100 m 

500 
100 

50 

200x50 

S Z  J V 

1 5  4 0 

S Z  J V 

7 0  8 0 

kvartér, 
vápenec 
(anís) 

slienitý 
vápenec, 
bridlice 
(kampil) 

vápenec 
(anís) 
bridlice 
(kampil) 
bridlice 
(kampil) 
diabáz 
(v.eríén) 

vápene; 
(anis) 
bridlice 
(werfén) 
bridlice 
(werfén) 
diabáz 
(werfén) 

S Z  J V 

70 

vápenec 
(anís?) 
bridlice 
(werfén) 
bridlice 
(werfén) 

bridlice 
(werfén) 

bridlice, 
diabázy 
(werfén) 

obsah úžitkovej 
zložky s:av prieskumu 

žilky vlásočnicové
ho typu, typu ten
kej a hrubej sieťky, 
zriedkavo žilky do 
30 mm 

žilky vlásočnicové
ho typu, zriedkavo 
typu tenkej a hru
bej sieťky s dĺžkou 
vlákna do 10 mm 

ložisko preskúmané 
vrimi, ryhami, chod
bami a šachticami 
(1954) 

v serpentinite sú 
: is ené úseky s bi
lančným obsahom 
azbestu. Max. moc
nosť žiliek 20 mm 

v serpentinite sú 
zistené úseky s bi
lančným obsahom 
azbestu. Max. moc
nosť žiliek 15 mm 

hojné sú žilky 
vlásočnicového ty
pu; žilky mocné 
5 — 10 mm sú 
zriedkavé 

zistené žilky chry
zotilu do 10 mm 

ložisko preskúmané 
ryhami, vrtmi, šach
ticami a rozrážkami 
(1954, 1956); detailný 
geofyzikálny prieskum 

teleso preskúmané 
vrtmi, ryhami, šachti
cami a chodbami; de
tailné magnetické me
rania 

detailné magne'.ické 
profilovanie; teleso 
preskúmané vrtmi a 
šachticami 

detailne magnc ické 
profilovanie; krátke 
chodby 

detailné magnetické 
profilovanie; technické 
prieskumné práce ne
realizované 
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Tabuľka 3 — pokračovanie 

Lokalita 

Sedlice 

Rudník 

Jasov 

Hodkovce 

Komá-
rovce 

Hačava 
— dolina 
Miglinc 

mocnosť 
(m) 

plocha 
(mxm) 

nezistená 

neziMená 

max. 40 

200X50 

max. 74 

500X200 

presahuje 
250 

3000 X 
3000 

nad 600 

nezistená 

5 0  1 0 0 

1700 X 
5 0  1 0 0 

smer 

sklon 

nezis'ený 

nezislený 

V  Z 

1 5  3 0 

S V  j Z 

5  2 0 ° 

S Z  J V 

nezistený 

S Z  J V 

nezistený 

V  Z 

nezistený 

nadložie 

podložie 

pieskovce, 
zlepence 
(paleogén) 

pieskovce, 
zlepence 
(paleogén) 

pliocén, 
vápenec 
(anís) 

ílovité 
bridlice s 
polohami 
slieniíých 
vápencov 
(werfén) 

terrier, 
ílovité 
bridlice 
(werfén) 

ílovité 
bridlice s 
polohami 
slieníiých 
vápencov 
(werfén) 

piesky, štrky, 
íly (pliocén) 

nezistené 

piesky, štrky, 
íly (pliocén) 

ne:i stene 

pieskovce, 
bridlice 
(werfén) 

pieskovce, 
bridlice 
(werfén) 

obsah úžitkovej 
zložky 

ojedinelé drob
né žilky vlák
nitého chry
zolitu 

v opustenom ja
movom lome pozo
rovať žilky priečne 
vláknitého chryzo
tilu o mocnosti 
do 15 mm 

potvrdené polohy 
s bilančným ob
sahom chryzotilu. 
Max. mocnosť 
žiliek 20 mm 

ojedinelé 1 — 2 mm 
žilky priečne 
vlákni.ého 
chryzotilu 

žilky azbestu 
neboli pozorované 

drobné žilky 
priečne vláknitého 
chryzotilu 

stav prieskumu 

doteraz tech
nickými práca
mi nepreskú
mané 

preskúmané vrtmi 
a ťažené v rokoch 
19381945; v ro
koch 19461951. 
1956 a 196768 
skúmané vrtmi, 
šachticami a 
chodbami 

skúmané, vrtmi 
v roku 1956: a y 
rokoch 196768 
vrtmi, šachticami a 
krátkou chodbou. Bol 
urobený detail, geof 
zikálny prieskum 

skúmané orientačne 
na azbest vrtmi v 
roku 1964; bol uro
bený magnetomeiric
ký prieskum 

regionálne 
magnetické 
meranie 

detailné magneto
metrické meranie; 
technickými prácami 
doteraz nepreskúmané 
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Tabuľka 3 — pokračovanie 

lokalita 

Dvorníky 

Krásno
horské 
Podhra
die 

Bretka 

Coltovo 

Mikol
čany 

Rozložná 

Kobelia
rovo 

mocnosť 
(m) 

plocha 
(mxm) 

cca 150 

800 x 
100200 

nezistená 

nezistená 

nad 200 

1200 x 
700 

nad 100 

300 X 
200 

max. 27 

nezistená 

nad 100 

700 X 
100 

max. 27 

250 X 
140 

smer 

sklon 

V  Z 

7 5  8 5 

nezistený 

nezistený 

S V  J Z 

cca 30° 

S V  J Z 

nezistený 

V  Z 
nezislený 

V  Z 

40° 

V  Z 

cca 10° 

nadložie 

podložie 

bridlice 
(meliatská 
séria?) 

bridlice 
(meliatská 
séria?) 

vápenec 
(anís) 

bridlice, 
zlepence 
(karbón) 

vápenec, 
(anís) 
bridlice 

nezistené 

štrky, piesky, 
íly (neogén) 

nezistené 

piesčité 
bridlice 
(werfén) 

pieskovce, 
bridlice 

(meliat. sér) 

vápence 
(anís) 

graíi'kké 
bridlice 
(meliat. sér ) 

hlina, sutina 
(kvartér) 

piesčitý 
vápenec, 
bridlice 

obsah úžitkovej 
zložky 

ojedinelé tenké 
žilky priečne 
vláknitého 
chryzotilu 

nezistené 

zistené žilky 
vlásočnicového typu 
zriedkavejšie 
typu tenkej sieťky 
o mocnosti 5 — 10 
milimetrov 

zistené žilky 
vlásočnicového 
typu zriadkavej
šie typu tenkej 
sieťky o mocno
sti 5—10 mm 

zriedkavé žilky 
priečne vláknitého 
chryzotilu mocnosti 
1 — 5 mm 

zriedkavé žilky 
priečne vláknitého 
chryzotilu mocno
sti 1 — 8 mm 

miestami zistené 
polohy s bilanč
ným obsahom chry
zotilového azbestu. 
Mocnosť žiliek 
1 — 15 mm 

stav prieskumu 

detailné magneto
metrické meranie 
(1969); technický
mi prácami neskú
mané 

technické práce 
doteraz ne.ykonané 

detailné magneto
metrické profilova
nie, vrty, chodba 
(1969) 

detailné magneto
metrické profilova
nie, vrt (1969) 

detailné magneto
mefrické profilova
nie, ryhy, vrty, 
šachlica 
(19681969) 

detailné magneto
metrické profilova
nie, vrty (1968 — 
1969) 

detailné magneto
metrickč profilo
vanie, ryhy, vrty, 
šachtice, rozrážky 
( 1 9 6 7  6 9 ) 
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Tabuľka 3 — dokončenie 

lokalita 

Držkovce 

Kyjatice 

Babinec 

mocnosť 
(m) 

plocha 
( m m ) 

nezistená 

nezistená 

nezistená 

nezistená 

nezistená 

nezistená 

smer 

sklon 

nezistený 

nezistený 

nezistený 

nezistený 

nezistený 

nezistený 

nadložie 

podložie 

pieskovce, 
bridlice 
(werfén) 

pieskovce, 
bridlice 
(werfén) 

bridlice 
(werfén) 

bridlice 
(werfén) 

bridlice 
(werfén) 

bridlice 
(werfén) 

obsah úžitkovej 
zložky 

pomerne časté 
žilky priečne 
vláknitého chryzo
tilu o mocnosti 
3 — 5 mm 

v malom odkryve 
zistené drobné 
žilky priečne 
vláknitého chry
zotilu 

nezistené 

stav prieskumu 

technické práce za 
účelom vyhľadáva
nia azbestu dote
raz nevykonávané 

technické práce za 
účelom vyhľadáva
nia azbestu do
teraz neuskutočnené 

technickými prácami 
doteraz 
neskúmané 

hodnote 1,5. Táto hodnota zodpovedá teoretickému pomeru týchto katiónov 
v chryzotile a serpentíne. Preto v uvedených typoch ultrabázik môže nastať ser
pentinizácia a vznik azbestov bez prínosu, resp. odnosu niektorého z uvedených 
kritických katiónov. Pre dunity je pomer Mg : Si blízky 2, preto pre vznik chry
zotilu je potrebný prínos Si, alebo odnos Mg. U pyroxenitov je situácia opačná. 

Primárne silikátové minerály sa v serpentinitoch Spišskogemerského rudo
horia zachovali len v podobe silne rozsorbovaných reliktov. Určenie typu ma
terských hornín serpentinitov môže sa urobiť predovšetkým štúdiom ich chemic
kého zloženia. 

Na základe porovnania prepočítaných chemických analýz serpentinitov kohút
skeho pásma veporíd a Spišskogemerského rudohoria so strednými hodnotami 
rôznych typov ultrabázik podlá Daiyho (1933), J. K a n t o r (1956). J. K a m e
n i c k ý (1957). D. H o v o r k a (1965a) a J. Z l o c h a (1970) dospeli k zá
veru, že materské horniny serpentinitov uvedených jednotiek sa svojim zložením 
najviacej približovali k harzburgitom a k Iherzolitom. Z uvedeného vyplýva, že 
serpentiníty kohútskeho pásma veporíd i serpentinity mezozoika a karbónu Spiš
skogemerského rudohoria majú vcelku vhodný chemizmus pre vznik chryzotilu 
žilného typu. 

V záujme poznania charakteru materských hornín serpentinitov, na obr. 7 
v trojuholníku podľa A. I. M a l a c h o v a (1966), sú vynesené projekčné body 
analyzovaných hornín (tab. 4). Výsledky sa zhodujú s názormi vyššieuvedenýcb 
autorov. 
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Riešenie zdroja a veku serpentinizácie ultrabázik v kryštaliniku je najzložitej
šie. Na tomto mieste sa obmedzíme na uvedenie názoru jedného z autorov 
(D. H o v o r k a , 1965a), podlá ktorého serpentinizácia ultrabázik kohút-
skeho pásma je spôsobená kombinovaným účinkom H2O z okolných sedimentov 
a tektonometamorfnými procesmi. Pritom serpentinizácia prebiehala pred ich 
ďalšími premenami (steatitizácia, amfibolizácia, chloritizácia, karbonitizácia). 

Obr. 7 
Rozdelenie peridotitov podľa I. A. Malachova 
(1966). Vrcholmi trojuholníka sú Zavarického 
hodnoty a, m, f. 1 — dunity, 2 — olivinické 
harzburgity, 3 — olivinické lherzolity, 4 — 
olivinické wehrlity, 5 — harzburgity, 6 — 
lherzolity, 7 — .verhlity; VI — amfibolický 
peridotit z Veľkej lúky, PP — amfibolický 
serpentinit od Pohronskej Polhory, B — ser
pentinit od Brezničky, U — serpentinit od 
Uhorského, D — serpentinit z Dobšinej, J — 
serpentinit od Jakloviec 

Figure 7 
Distribution of Peridotites according to I. A. 
Malachov (1966). 
The tops of the triangle are Zavarickij's 
valeus a', m', f. 1 — Dunites, 2 — Olivine 
harzburgites, 3 — Olivine Iherzolites, 4 — 
Olivine wehrlites, 5 — Harzburgites, 6 — 
Lherzolites, 7 — Wehrlites; VI — Amphibole 
peridotite from Veľká Lúka, PP — Amphibole 
serpentinite from Pohronská Polhora, B — 
Serpentinite from Breznička, U — Serpentinite 
from Uhorské, D — Serpentinite from Dobši
ná, J — Serpentinite from Jaklovce. 

Za zdroj serpentinizácie ultrabázických hornín Spišskogemerského rudohoria 
J. K a m e n i c k ý (1957) považoval vodu zo súvrstvia, do ktorého intru
dovali ultrabázické hmoty. Otázka zdroja serpentinizácie nie je však zatiaf jed
noznačne vyriešená. K vzniku žiliek chryzotilu došlo však ešte pred umiestnením 
ultrabázik v ich terajšej pozícii: často totiž pozorovať drvené zóny serpentinitu 
aj so žilkami chryzotilu. 

Ťažba, úprava a použitie 

Použitie chryzotilového, resp. amfibolového azbestu je podmienené ich vlast
nosťami. Chryzotilový azbest má tenkovláknitú stavbu. Okrem schopnosti rozvlák
ňovať sa, dôležitými technickými vlastnosťami sú pevnosť, ohyb, zlá elektrická 
vodivosť, ohňovzdornosť, zásadovozdornosť, vysoká adsorbčná aktivita a schopnosť 
tvoriť stále zmesi s rozličnými väznými látkami — cementom, bitúmenmi 
a plastickými hmotami. Amfibolové azbesty (krokydolit, aktinolit, antofylit, amo
zit) majú v podstate tie isté vlastnosti ako chryzotilový azbest, sú však menej 
mechanicky .pevné. Oproti chryzotilovému azbestu sa vyznačujú vysokou zásado
vzdornosťou a kyselinovzdornosťou. 

Vlákna chryzotilového azbestu z ložiska v Dobšinej sa získavajú spracovávaním „azbestonos
ného" serpentinitu v úpravni suchou cestou. Vyťažená hornina sa drví v čelusťovom dvojspernom 
drviči so štrbinou 64 mm. Po vysušení v sušiacom bubne na maximálnu vlhkosť 2%, surovina 
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sa znova drví v čelusťovom granulátore s výpustnou štrbinou 1000X20 mm a postupuje do 
prvého dezintegrátora s protismernc rotujúcimi rotormi. Rozomletá hornina sa dalej dopravuje na 
dvojsitný vibračný triedič, kde sa uvolnené vlákna odsávajú Podsitný podiel sa dopravuje do 
druhého dezintegrátora, kde — po rozpojení horniny — sa uvoľňujú aj drobné žilky azbestu. 
Z meliva sa vláknitý azbest a mikroazbest separuje na rotačnom pneumatickom drviči. Mikro
azbest ako medziprodukt dalej postupuje do tretieho dezintegrátora. Zmes vlákien a prachových 
častíc po treťom dezintegrovaní je odsávaná a dalej triedená, čistená a klasifikovaná na triedy 
Ma 750, 650, 550 a 450. Odsávaný vláknitý azbest sa triedi na sitách na triedy M4, M5, 
M6. 

Prehľad chemizmu ultrabázických hornín Západných Karpát 
Tabuľka 4 

váh. % 
kysl. 

Si0 2 
Ti0 2 
A120, 
Fe 2 Oj 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na 2 0 
K2O 
p2o5 
H2O + 
H 2 O 

CO2 
S 
SOj 
NiO 

Ľ = 

Veľká Lúka 

amfibol, 
peridotit 

43,07 
0,05 

15,08 
4,07 
7,30 
0,17 

18,98 
7,16 
0,60 
0,13 
0,04 
1,98 
0,03 

Pohron. 
Polhora 

amfibol, 
serpentinit 

40,87 
0,80 
9,57 
6,51 
6,24 
0,48 

20,96 
4,99 
0,43 
0,33 
0,17 
6,44 
1,52 
0,28 
0,10 
0,03 

99,56 100,02 

Uhorské I 

scerpentinit 

37,93 
0,35 
5,92 
3,69 
8,30 
0,07 

29,75 
2,18 
0,18 
0,10 
st. 

10,79 
0,12 

100,35 

Breznička 

serpentinit 

40,47 
0,03 
2,56 
8,92 
0,00 
0,15 

35,82 
0,42 
0,12 
0,18 
0,09 

11,72 
0,15 

100,84 

Dobšiná 

serpentinit 

38,58 
0,09 
0,97 
9,84 
0,58 
0,05 

30,06 
9,05 
0,03 
0,04 
0,00 

10,36 
0,54 

100,19 

Jaklovce 

serpentinit 

36,90 
0,00 
3,14 
4,68 
2,73 
0,07 

38,77 
0,33 
0,15 
0,10 
0.00 

11,28 
0,61 

0,16 

99,76 

Analýza amfibolického serpentinitu od Pohronskej Polhory je z práce D. Hovorku (1967), 
analýza serpentinitu od obce Uhorské z práce toho istého autora (1965a) a analýza serpentinitu 
z Jakloviec z práce J. Kamenického (1957). 

Upravený chryzotilový azbest 3. 4. 5. a 6. triedy sa najviacej využíva v azbes
tocementovom priemysle na výrobu pokrývačských materiálov, vláknitých dosiek, 
velkorozmerových dosiek, stenových panelov, tlakových a odpadových rúr. Obsah 
azbestu v azbestocementovej hmote sa riadi odskúšanými postupmi pre tenktorý 
výrobok. Približné zastúpenie azbestu podľa tried pri výrobe azbestocementových 
materiálov je nasledovné: trieda 3 — 30 %, 4  30 %, 5 — 35 % 6  5 %. 
V papiernictve sa azbest 3. až 6. triedy používa na výrobu azbestového kartónu 
a papiera, na výrobu tesniacich vložiek a filtrov (tab. 8) . 

V ČSSR je jediné ťažené ložisko serpentinitu s obsahom chryzotilu v Dobši
nej. Ťaží sa od 4. IV. 1928. V nasledujúcej tabuľke je uvedená ťažba podľa dru
hov suroviny (tab. 9) . 
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metodiky prieskumu, vzorkovania a stanovovania obsahu azbestu z laboratórnych vzoriek Z nižšie 
uvedeného prehľadu vykonaných technických prác na jednotlivých lokalitách vidieť že sa nai
viace, pouziv.li vrtné práce Banské práce  chodby, prekopy, a äachtice sa pri prieskume 
azbestov v minulosti využívali nedostatočne. 

Podľa pôvodných zámerov, vrtmi, okrem vyhľadávania serpentinitových telies a riešenia ich 
úložných pomerov sa mali zisťovať úseky mineralizované chryzotílovým azbestom a zabezpečovať 
prírastky zásob. Výsledky prieskumu azbestov v rokoch 19461964 nezodpovedali predpokladom, 
vynaložené, prací a teoretickým možnostiam. Pri vŕtaní, vo väčšine prípadov, nebol získaný 
dostatočný výnos jadra Vzhľadom na charakter azbestovej mineralizácie (rôzne mocné žilky 
priečne a pozdlzne vláknitého chryzotilu) hodnoverné výsledky o obsahu vláknitého azbestu 
v materskej hornine mohli poskytnúť len vrty so 100% výnosom jadra a dostatočnom priemere. 
V praxi i napriek rôznym technickým opatreniam takéto výsledky sa nedosiahli Materská hor
nina, serpentinit, je rozpukaná, pomerne mäkká, zložená v podstate z minerálov serpentínovej 
skupiny Pri rotácii vrtnej korunky hornina sa láme, drobí a rozomieľa. Azbestové žilky sú slabo 
zrastené so stenami puklín materskej horniny. Pri vŕtaní sa žilky uvoľňujú, roztierajú a skracujú. 
Vynášanie vlákien výplachom sa pozorovalo na všetkých lokalitách a bolo potvrdené zachytáva
ním a analyzovanm kalu na lokalite Breznička (tab. 11). 

Stopové prvky v azbestových mineráloch Západných Karpát 
(v ppm) 

Tabuľka 6 

Pb 
Cu 
Zn 
Mn 
Ti 
V 
Ni 
Co 
Sc 
Cr 
Ba 
Sr 

Dobšiná 

chryzotil 

0 
12 
0 

214 
68 
13 

1354 
63 
11 

1324 
0 
0 

Kobelia
rovo 

chryzotil 

0 
6 
0 

480 
63 
14 

1484 
67 
9 

1704 
0 
0 

Rudník 

chryzo íl 

0 
4 
0 

308 
23 
12 

1442 
58 

0 
2812 

4 
0 

Jaklovce 

chryzo.il 

3 
14 
0 

253 
62 
13 

1393 
111 

4 
350 

31 
0 

Breznička 

chryzo il 

2 
42 

134 
508 
198 
59 

1976 
212 

15 
237 

0 
137 

Breznička 

pikrolit 

0 
7 
0 

622 
94 
40 

1106 
113 

5 
0 
0 
0 

Uhorské I 

aktinolit 

39 
21 

291 
4836 

127 
38 
69 
80 
24 
0 
3 

202 

Vychádzajúc z poznatkov získaných v rokoch 1960—1970 pri vyhľadávaní 
a prieskume telies serpentinitu navrhujeme pri dalšom prieskume nasledovný 
postup: 

a) Telesá ultrabázických hornín známe z malých odkryvov, prípadne indiko
vané plošne rozsiahlymi regionálnymi anomáliami s vyššími hodnotami verti
kálnej zložky magnetického poľa, preveriť detailnými geofyzikálnymi meraniami. 
Vzdialenosť profilov voliť maximálne 100 m s krokom merania na profiloch 10 
až 20 m. V prípade veľmi členeného anomálneho poľa zahustiť profily na 50 m. 

b) Pri podrobnom geologickom mapovaní riešiť vzťah ultrabázických telies 
k podložným a nadložným horninovým komplexom. Detailne zaznamenávať všet
ky výskyty žilného chryzotilu. Posúdiť geologickú stavbu širšieho okolia každého 
telesa, najmä v súvislosti s výskytmi mladších kyslých vyvrelých hornín. 

c) Mapovacími vrtmi preveriť hlbku uloženia ultrabázických hornín pod po

http://pouziv.li
http://chryzo.il


vrchom a potvrdiť ich plošné rozšírenie. Profilom hlbších vrtov vyriešiť úložné 
pomery telies a zistiť ich mocnosť. Pri vŕtaní v serpentinite sledovať výskyt a roz
šírenie azbestových žiliek vo vrtnom jadre. Kal zachytávať na sitách. Obsah 
azbestu stanovovať laboratórne z jadra i z kalu. 

d) Z východov ultrabázických hornín a z vrtného jadra odobrať vzorky na 
mineralogickopetrografické štúdium. Určovať pôvodné horniny serpentinitov a 
sledovať stupeň ich serpentinizácie vo vertikálnom i horizontálnom smere. 

e) Zistené indície už v etape vyhľadávacieho prieskumu ^preverovať banskými 
prácami — šachticami, rozrážkami, chodbami a prekopmi. Úseky mineralizované 
chryzotilovým azbestom (resp. amfibolovým azbestom) vzorkovať plošne v čel
be alebo z boku banského diela. Získané prvotné vzorky o váhe do 1000 kg 
spracovať na laboratórnej úpravníckej linke. Zo získaného azbestu určiť jeho 
technologické vlastnosti. 

Rontgenometrická identifikácia azbestových minerálov 
Tabuľka 7 

chryzotil 

G Brown 
1961 

I d 

10 7,36 
6 4,56 
8 3,66 
2 2.66 
4 2,604 
6 2,594 
1 2.547 
6 2,500 
2 2,456 
7 2,451 
1 2 285 
2 2.282 
2 2,215 
1 2,212 
4 2,093 
2 1,828 
4 1,746 
8 1,536 
7 1531 

Breznička 

1 d 

10 7,219 
10 4.560 
9 3 616 
7 2,653 

5d 2 587 
3 2,53 

Id 2,443 

4d 2,177 
4 2 083 
2 1,776 
b 1,731 
5 1,551 
8d 1,531 
3 1,498 

Dobšiná 

I d 

9 7,31 
8 4,54 
8 3,63 
4 2,64 

3 2,579 
5 2.520 
1 2,479 

9 2,437 

1 2,276 

2 2,199 
4 2 079 
2 1816 
5 1.748 
s 1,536 
1 1.464 

Jaklovce 

I d 

9 7,25 
8 4,52 
8 361 

4 2,58 

3 2.49 

9 2,44 

4 2,07 

4 1,73 
6 1,51 

aktinolit 

ASTM 

I d 

10 4 89 
14 4.50 
2 4,18 
8 3,86 

16 3,38 
6 325 

16 3,11 
6 2,94 

100 2,70 
40 2,58 
60 2 53 
14 2,33 
6 2 27 

14 2,15 
4 2,03 
6 2,01 
4 1,86 

10 1,68 
6 1,64 
4 1,61 

18 1,53 
16 1 51 

Uhorské 

I d 

9 4 870 
8 4,514 

8 3.864 
9 3,373 
7 3,270 
8 3.113 
8 2,933 
9 2,696 
8 2,587 

10 2,527 
6 2.331 
7 2,266 
7 2,159 
3 2,034 
3 2,009 
7 1.857 
8 1,677 
5 1 641 
7 1.612 
9 1,570 
9 1,519 

Jaklovce 
(z diabázu) 

I d 

9 4,870 
8 4 525 
1 4,197 
9 3,872 
9 3,379 
8 3,276 
8 3,124 
8 2,952 
1 2,744 
9 2,597 

10 2.533 
7 2,339 
7 2.274 
4 2,179 
6 2,046 
7 2,015 
7 1,863 
8 1,681 
7 1,646 
8 1,616 
9 1,575 
9 1,510 

Vzorky pre róntgenometrické snímkovanie sú identické so vzorkami, ktoré boli analyzované 
chemicky (tab 5) Hodnoty pre chrvzo'.il z Dobšinej sú prevzaté z práce J. Hruškovej — 
J. Kouŕimského (1968). 

Snímkovanie a vyhodnotenie vzoriek chryzotilu z Brezničky a Jakloviec urobili v ÚNS Kut
ňa Hora (Zelený — Ševcú) na prístroji Mikrometa II (komora Guinier — de Wolff), expozič
ná doba 7 hod , žiarenie Cukor, 30kV, 18 mA. Pri snímkovaní amfibolových azbestov z Jaklo
viec a Uhorského boli nasledovné podmienky: prístroj Mikrometa I (komora Guinier — de 
Wolff), expozičná doba 8 hod , žiarenie CUKa 30 kV, 22 mA. 
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Prehlad použitia azbestov v ČSSR 
Tabulka S 

druh výroby 

azbestotextilné 
výrobky a materiály 

azbestocementové 
výrobky 

azbestové a azbes
togumové listy 

azbestové teploizo
lačné materiály 

azbestobituminózne 
a azbestosmolové 
materiály 

azbestové plastic
ké materiály 

ostatné výrobky 

druh a trieda 
azbestu 

chryzo'.il 
AK, 1, 2, 3, 
krokydolit 

chryzotil 
tr. 3, 4, 5, 6; 
krokydolit 

chryzotil 
tr. 3, 4, 5. 6 

chryzotil 
tr. 3, 4 

chryzotil 
tr. 5, 6, 7 

chryzotil 
tr. 5, 6, 7 

chrvzotil 
tr. 3, 4, 5 

chryzoiil 
tr. 6, 7, 8 

výrobky 

brzdné pásy, pletené a tkané 
tesniace vložky, elektroizolačné 
pásy a šnúry 

pokrývačské doštičky, vlnité 
dosky, velkorozmerové dosky, 
stenové panely, tlakové a odpa
dové rúry, obkladačky, elektro
izolačné materiály a i. 

azbestový kartón, azbestový 
papier, tesniace vložky, filtre, 
obloženie kotúčových spojok 

azbestová vata, teploizolačné 
šnúry .azbestový vlnitý kartón 

výrobky zo zmesi azbestu 
( 2 0  3 0 % ) a surovín malej 
objemovej hmotnosti 

azbestová dechtová lepenka, 
azbestoasfaltové a azbestosmolové 
obkladačky, cestné krycie vrstvy 

teplovzdorné a plastické hmoty, 
lisované brzdné vložky 

štukatérske a nástrčkové hmoty, 
rímsy, obrubníky, parapetné 
dosky, obkladové dosky, farby, 
laky, lepenky, asfaltované sklené 
rohože, podlahoviny, plnidlá 
a dalšie výrobky 

spracovatel 

CZGP Gottwaldov 

CEVA Trenčín, 
CEVA Radotín, 
ACZ Nitra, 
ACZ Puchov, 
Českomoravské 
eternitové závody, 
n. p., Šumperk 

CZGP Gottwaldov, 
Moravské 

chemické závody, 
n. p., Ostrava 

Azbestos, n. p., 
Zvéŕínek, 
CZGP Go'twaldov 

Juhoslov. celulózky 
a papierne, n. p , 
Štúrovo, 
Farby —laky, n. p., 
Praha 

Rohoplast Praha. 
CŽGP Gottwaldov 

Poz. stavby Košice, 
Bra'islava. Poprad, 
Farby —laky, n. p., 
Praha 
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f) Pozitívne lokality s dostatočne velkými telesami serpentinitov, pri ktorých 
je možné - na základe zistenej azbestovej mineralizácie a rozsahu serpentini-
tových telies — predpokladať zabezpečenie požadovaného množstva bilančných 
zásob, navrhnúť na dalšie preskúmanie v etape podrobného prieskumu. Pritom 
je nutné použivať najmä banské práce. 

Prehľad ťažby v Dobšinej 
Tabulka 9 

rok 

1929 

1930 

1940 

1949 

1950 

1955 

1960 

1965 

1968 

ťažba serpentinitu 

t 

cca 64300 

cca 71400 

cca 100000 

81460 

85500 

77970 

113670 

111190 

92000 

výroba vláknitého 
azbestu 

t 

1800 

2000 

3000 

1849 

1408 

1323 

2318 

1154 

453 

% 

2 8 

2,8 

3,0 

2,27 

1,64 

1,69 

2,04 

1,04 

0 50 

výroba míkroazbestu 

t % 

-

- -

výroba 

t 

-

-

1000 1 0 

6S5 0,84 -

1166 1,36 1 2130 

3422 4,38 

8532 7.50 

10088 9.07 

16084 17,46 

8930 

11970 

31472 

30383 

drtí 

% 

-

-

í 
l 

2,5 

115 

10,5 

28,3 

32 9 

Spotreba azbestu v ČSSR v roku 1969 
Tabulka 10 

azbestocementový priemysel 

gumárenský priemysel 

chemický priemysel 

26 346 ton, t. 

3 205 ton, t. 

1 371 ton, t. 

104 ton, t. 

celkove ČSSR (1969) 31026 ton 

84,9 % 

10,3 % 

4,5 % 

0,3 % 
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Obsah azbestu v serpentinite a kale — Breznička 
Tabulka 11 

vzorkovaný úsek 

5 5  6 5 m 

6 0  6 5 m 

65  7 0 m 

7 0  7 5 m 

obsah azbestu (váhové %) 

nad 0,7 mm 
(vláknitý) 

0,33 
6,58 

0,44 
5,46 

0,21 
6,27 

0,45 
2,00 

0,250,70 mm 
(mikroazbest) 

0,22 
2,56 

0,75 
0,96 

0,57 
2,60 

0,71 
0,56 

analyzované 

jadro 
kal 

jadro 
kal 

jadro 
kal 

jadro 
kal 

g) Z ekonomického i teoretického hľadiska dôležité je komplexné vyhodnotenie 
materiálov získaných prieskumnými prácami na azbest. V budúcnosti pôjde naj
mä o komplexné zhodnotenie skúmaných lokalít ultrabázických telies ako mož
ných nositeíov Cr — Ni mineralizácie, mastencov, amorfných magnezitov a i. 
Aspoň orientačne sa zamerať na stanovenie distribúcie obsahov kovov platinovej 
skupiny v ultrabázikách. 

Záver 

Chryzotilový azbest v Západných Karpatoch je známy najmä z telies serpenti
nitov mezozoika Spišskogemerského rudohoria. V posledných rokoch azbestová 
mineralizácia žilného typu bola zistená aj v telese serpentinitu v kryštaliniku 
kohútskeho pásma veporíd (D. H o v o r k a, 1965a). Prieskumom telesa pri 
Brezničke, ležiacom v karbóne, boli zistené nádejné koncentrácie azbestu (T Z 1 o
c h a , 1970). 

V danej etape vyhľadávacieho prieskumu azbestov bol zistený nový typ azbes
tovej mineralizácie — aktinolitový azbest. Ide zatiaľ o výskyty viazané na teleso 
serpentinitu pri Uhorskom a výskyty v diabáze pri Jaklovciach. Z posledného 
zistenia vyplýva, že okruh problematiky vyhľadávania azbestov v Západných Kar
patoch bude potrebné rozšíriť aj o sledovanie ich výskytov v dalších horninových 
typoch. 

Jedným z predpokladov úspešnej realizácie prieskumu telies azbestonosných 
serpentinitov je voľba vhodnej metodiky a náväznosti prieskumných prác. Ide 
najmä o používanie veíkopriemerových vrtov v etape vyhľadávacieho prieskumu 
a používanie banských prác vo väčšej miere ako to bolo doteraz. 
Doporučil: Milan Ťapák Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves 

— geologické stredisko Rožňava 
Katedra peirografie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského, Bratislava 
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Chrysotile Asbestos in the West Carpathians 

JOZEF ZLOCHA - DUŠAN HOVORKA 

Chrysotile asbestos in the West Carpathians is bound to ultrabasic rocks. These are 
known from various geological units; they are of various stratigraphic position. 

The oldest ones are probably small bodies of amphibole peridotites and various types 
of serpentinites in the Jarabá Group (Earlier Proterozoic?). The serpentinite bodies in 
the Veporide Kohút zone belong to the Kokava Group (Later Proterozoic?). The grea
test number of ultrabasic bodies is in the area of the Spišsko-gemerské rudohorie 
Mts. A part of them is present in the Carboniferous, the majority in the Lower Triassic 
respectivelly at the contact of the Lower and Middle Triassic. 

Asbestos mineralization in serpetinites of the Kohút zone is known from the loca
lity Uhorské only. The asbestos is of two types: highly steatitized serpentine asbestos 
forms the veinstuff; elongated filamentous amphibole asbestos is bound to the margin 
of ultrabasic body. The extension of asbestos mineralization of chrysotile and amphi
bole type has not been so far known. In future exploration work is scheduled at this 
locality. From the bodies in the Carboniferous that near Breznička is most promising 
as to the occurrence of chrysotile asbestos. Serpentinite in the nearcontact zone con
tains a layer with increased content of chrysotile. 

Chrysotile asbestos is known from the most localities of serpentinites in the Meso
zoic of the Spišskogemerské rudohorie Mts. To this group of occurrences also the onlr 
exploited chrysotile asbestos deposit in Czechoslovakia in Dobšiná belong. At present 
mainly microasbestos is being exploited there (length of filaments up to 0,7 mm). 
Other areas are also promising for the occurrence of chrysotile asbestos: Jaklovce (four 
serpentinite bodies with chrysotile) and the area of Rudnik. For the future detailed 
geological investigation is scheduled at these localites. 

The question of the source and age of serpentization processes in ultrabasic rocks 
of the West Carpathians has not been unambiguously solved so far. Solution of this 
problem is considerably complicated also in that there are typical alpinotype ultraba
sic rocks (H. H. HESS, 1938), the root zone of which is not known as they are found 
in secondary tectonic position. 

Serpentinization of ultrabasic rocks of the Veporide Kohút zone is masked with later 
processes (steatitization, amphibolization, chloritization and carbonatization) These are 
probably connected with metamorphic processes of crystalline groups, in which they 
are present (D. Hovorka, 1965a). As source of serpentinization of ultrabasic rocks of the 
Late Paleozoic and Mesozoic in the Spišskogemerské rudohorie Mts. J. KAMENICKÝ 
(1957) has considered water of the aquiferous complex, into which ultrabasic masses 
penetrated. So far we mention here that processes of serpentinization and formation of 
chrysotile veins were preceding location of ultrabasic bodies in their present position. 
At the margins of asbestosbearing serpetinite bodes zones of crushing and mylo
nitization are frequently to be observed. 
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