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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

E r n e s t M c c h á č e k — F r a n t i š e k P e t r í k : Geochemickopetrogratický výskum slo
venských uholných ložísk (4. XI. 1971, Bratislava) 

Uholné sloje handlovskonováckej a juhoslovenskej uholné panvy — závod baňa Doliní patria 
geneticky k humitom, pričom dominantným typom sú detrily a zmiešané xylitickodetrické typy. 
Zriedkavo sa vyskytuje fuzit. 

Sloje terciérnych slovenských uholných ložísk zaradujeme všeobecne podľa stupňa preuhoľne
nia do hnedouhoľného štádia premeny, pričom v nich je zastúpená široká paleta preuholňovacích 
typov — od lignitu, ktorý predstavuje hemiíázu hnedouhoľného štádia až po metafázu a niektoré 
úseky hlavne v j a JV časti handlovského ložiska predstavujú prechody k čiernemu uhliu. Urče
nie stupňa preuholncnia sa urobilo na základe chemických analýz, petrografického charakteru 
a určenia svetelnej odrazivosti uhlia. Svetelná odrazivosť uhlia vykazuje hodnoty od 0,10 do 
0,41 %. 

Rozdiely v preuhoľnení medzi handlovským a nováckym ložiskom je možné vysvetliť rôznou 
mobilitou panvy (počet a mocnosti slojov) a vplyvom nadložných vulkanických masívov. 

Určité korelácie medzi stupňom preuhofnenia a mechanickými vlastnosťami (mikrot/rdosť) 
boli zistené pri skúmaní xylitickej zložky uhlia z Novák a Handlovej, pričom bol zistený ne
priamy vzťah preuheľnenia k tvrdosti uhlia. 

Otázka preuhoľnenia slojov v juhoslovenskej uholnej panvy je v podstate jednoduchšia, sloje 
sú v herni a čiastočne v ortofáze preuhoľnenia a ich geologický vývoj nevytvoril predpoklady 
k ich intenzívnej premene. 

Z uhoľnopetrografických mikrotypov všeobecne prevláda skupina humitu, v podradnejšom za
stúpení je bitumit a intertit. 

Mineralizácia slojí je nasledovná: okrem tufogénneho a ílovitého materiálu na nováckom lo
žisku v uhlí sa vyskytujú: pyrit, chalkopyrit?, realgár, auripigment, vadrovec a chalcedón, na 
handlovskom ložisku okrem prekremenenia sú konkrécie pyritu a markazitu. V rozplavenom uhlí 
ako syngendická primes sa zjavujú opracované zrnká kremeňa, biotit, muskovit, granáty, sad
rovec. Polohy pelosideritu sa vyskytujú predovšetkým v medzislojovom pásme. 

Asociácia minerálov v slojoch juhoslovenskej uholnej panvy je chudobná, okrem bežných mi
nerálov sírnikov a síranov bol popísaný vivianit. 

Obsahy mikroprvkov kolíšu v širokom rozmedzí hodnôt. Distribúcia prvkov je pri väčšine 
lognormálna s kladnou asymetriou. Maximá sú pomerne málo výrazné a predstavujú nám pri
bližne 25—40 % prípadov. 

Makropetrografické typy uhlia majú značne premenlivé a rozdielne obiahy mikroprvkov. Na 
handlovskom ložisku najbohatšie na mikroprvky sú xylitické typy uhlia (B, Ba, Sr, Cr, Ni, Co, 
Sn, Pb) a na nováckom ložisku detritické typy uhlia (B, Ba, Sr, Cu, Mo). Na bani Dolina 
rozmiestnenie prvkov v makropetrografických typoch uhlia je rovnomernejšie. Vo fuzitoch na
chádzajú sa zvýšené obsahy niektorých prvkov, predovšetkým Ni a Co. 

Uholné bridlice majú podstatne nižšie obsahy mikroprvkov, a to: obsahy B sú približne 10X, 
obsahy Ba, Sr, Ni, Co 2 až 2,5 X nižšie. 

Obsahy mikroprvkov so zvyšovaním obsahu popola v uhlí sa spravidla znižujú. V slojoch 
v Handlovej a Novákoch je táto závislosť pri všetkých prvkoch menej výrazná. Na bani Dolina 
táto závislosť je pri niektorých prvkoch veľmi výrazná. Vyplýva to i z hodnôt korelačných koefi
cientov. 

V profiloch slojoV majú mikroprvky tendenciu koncentrovať sa v horných alebo dolných čas
tiach sloja. Rozdiely medzi priemernými obsami nie sú veľké. 

Laterálne rozmiestnenie prvkov sme študovali v Handlovskonováckej uhoľnej pánve. Distri
búcia prvkov v priestore je veľmi nerovnomerná. V smere V —Z obsahy takmer všetkých prvkov, 
tak v handlovskom ako i na nováckom ložisku, klesajú. Obsahy niektorých prvkov v dolnom 
handlovskom sloji sú značne vyššie ako v oblasti výskytu melafýrových hornin (Cu, Ni, Co, 
Cr). V nováckych slojoch, kde sa v znosovej oblasti uplatnili vo väčšej miere i kryštalické hor
niny, 3Ú vyššie obsahy Ge a Pb. 
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