


Podia makroskopického pozorovania možno rozlíšiť dva druhy dickitu. Dickit 1 
tvorí masívne, voskovité agregáty bielošedej farb> so zelenkastým odtieňom. Aku
muluje sa na stenách puklín v podobe tenkých povlakov. Oproti dickitu II. má ne
patrné zastúpenie. Dickit H. pripomína škrobovitú až práškovitú masu s hodvábno
perletovým leskom. V prstoch sa roztiera a je mastný. V imerznom prepráte v pre
chádzajúcom svetle vystupuje vo forme jemných šupiniek hexagonálneho obmedzenia 
a velkosti radové v desattisícinách mm. Vo výbruse (obr. 1) je vo forme monomine
rálnej, jemne kryštalickej až kryptokryštalickej masy, ktorá tmeli sprievodné mine
rály a koroduje siderit a baryt. 

Dickit z Lacemberskej doliny (štôlňa RJ—Z—12) tvorí ojedinelé akumulácie v trh
linách a dutinách sideritu a ankeritu. Je v tesnej asociácii s kremeňom. Dickit vy
pĺňa volné priestory dutín a trhlín a intenzívne koroduje siderit a ankerit. Makro
skopický je snehovobiely až priezračný. Agregáty sú celistvé, jemne šupinkovité, 
Iahko rozpadávé, prípadne až práškovité. Šupinky sa Iahko rýpu nechtom a majú 
perleťový lesk. V prechádzajúcom svetle, v imerznom preparáte, minerál sa pre
javuje nepravidelnými šupinkami, ktoré ojedinelé sú izometrické s hexagonálnym 
obmedzením. Šupinky v priemere neprevyšujú rozmer 0,01 mm. Vo výbruse (obr. 2) 
pozorovať zhluky a vejárovité agregáty zrastené po spodovej ploche. 
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Tab. č. 1 

Kysličníky 

Si0 2 

AI2O3 

FC2O3 

CaO 

MgO 

H2O+ 

Suma 

Obsah vo váh. % 

1 

45,84 

38,26 

0,73 

0,57 

0.12 

13,25 

98,77 

2 

43,56 

37,34 







14,07 

95,29 

Prepočet na 100 % 

1 

46,41 

38,74 

0,74 

0,58 

0,12 

13,41 

100,00 

2 

45.87 

39,32 







14,75 

99,94 

Molek. množstva 
( X 10000) 

1 

7723 

3800 

46 

103 

30 

7443 

2 

7634 

3857 







8187 

Koeficienty 

1 

4,02 

3,96 

0,05 

0,05 

0,00i 

7,75 

2 

3,92 

3,96 







S.26 

Výsledky chemických analýz dickitu a výpočet kryštalochemického vzorca. 
1 Dickit, Rudňany, Zlatnícka žila X. horizont, analyzoval: Dulovič, 

Spišská Nová Ves. 
2 Dickit, iMcemberská dolina, štôlňa RJ-Z-12, analyzoval. Dulovičová 

prieskum, n p., Spišská Nová Ves. 

Geol. prieskum, n. p., 

Rystiliaková, Geol 

Obr. 3. Termogramy dickitu. 1. Lacemberská dolina, štôlňa RJ  Z — 12, 2. Rudňanv, Zlat
nícka žila, X. horizont. 
Fig. 3. Thermographs of dickite. 
1. The Lacemberská dolina Valley, RJ — Z — 12 Gallery. 
2. Rudňany, tlie Zlatnícka žila Vein, X. level. 

310 







Termické krivky dickitov (obr. 3) zaznamenávajú endotermický efekt v rozmedzí 
640-735 °C a 550-760 °C s vrcholmi 700 °C a 690 °C. Exotermický vrchol sa zazna
menáva pri teplotách 1010 °C a 995 °C. Podľa literárnych údajov je pre dickit charak
teristické teplotné maximum endotermického efektu blízke 700 °C, na rozdiel od 
kaolinitu, pre ktorý je typické maximum blízke 600 °C. 

Charakter výskytu, paragenéza minerálov a forma vystupovania dickitu nám do
voľuje predpokladať jeho hydrotermálny pôvod. 

Prítomnosť dickitu na hydrotermálnych žilách popisujú viacerí naši i zahraniční 
autori. P .V. Z a r i c k i j (1960) popisuje dickit zo žilného ložiska ortute v Nikitovke. 
Uvádza jeho výskyt s kremeňom a sulfidmi Pb a Cu v periférnych častiach hydro
termálnych žíl. G. M. U t e c h i n a F. V. S t a r i c y n (1968) popisujú dickit z ortu
ťového ložiska severozápadného Kaukazu. Konštatujú prítomnosť zón s dickitovou 
mineralizáciou a poukazujú na možnosť použiť ju ako jedno z kritérií pre vyhľadá
vanie oblastí s hydrotermálnymi účinkami a hlavne pre vyhľadávanie Sb—Hg ložísk. 
Možnosť použiť tento minerál pre vyhľadávanie Sb—Hg ložísk vyzdvihol F. V. C u c h
r o v (1970) na sympóziu o výskume a použití ílov a ílovitých minerálov. 

Výskyt dickitu na hydrotermálnych žilách severnej časti SGR a prítomnosť samo
statných rumelkových žiliek na ložisku Rudňany poukazuje na možnosť existencie 
samostatnej rumelkovej mineralizácie. Túto skutočnosť možno použiť pre vyhľadávanie 
nízkotermálnej Sb—Hg mineralizácie nielen v paleozoických komplexoch, ale aj v me
zozoiku a mladších útvaroch. 

Doručenŕ: 18. V. 1972 Geologický prieskum, n. p., 
Doporučil: Pavol Grecula Spišská Nová Ves 
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K článku L. D r n z í k o v á 
S[iišsko-gemerského rudohoría. 

J. H u r n ý : Dickit na hydrotermálnych žilách v sev. časti 

Obr. 1. Relikty sideritu (Si) v jemnozmnej dickitovej tnase (D) . V ľavom dolnom rohu sú> 
zrna kremeňa (Q) . Rudňany, zlatnícka žila, X. horizont, XN, zväčšené 88,5 X-
Fig. 1. Sidcriíe relicts (Si)' in the fine-grained dickite matrix t.D). On the left, in the lower 
part quarl/ grains (Q) can he seen. Rudňany, The Zlatnícka žiia Vein, X. level, Nicols crossed,. 
X 88,5. 
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Obr. 2. Dickitová masa (D) vyplňujúca puklinu a intenzívne zatlačujúca 3iderit (Si). Lacember* 
ská dolina, štôlňa R J — Z — 12, XN, zväčšené 88,5 X-
Fig 2. Dickite matrix (D) filling the joint and intensively, replacing siderite. The Lacemberská 
dolina Valley, RJ - Z — 12-Gallery, Nicols crossed. X 88,5. 


