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Nové údaje o izotopickom zložení olova z ložiska Zlatá Baňa (Slanské vrchy) 

RUDOLF ĎUĎA 

HoBbie uíĽ.iciiiiH o M30TonHOM cociar;e cBiiuua Ha MecTopow.ieiinji 
3.iaTa Kalia (t.iantKiie ropu) 

B nocjie#Hec BpeMa OMJIM nojiyqeHbi ncpBbie MHcbopiviaaMM o M30TOIIHOM 
codaBe CBHHna B raJiemiTe noJiwMeTaJiimecKOM MMHepaJin3au,HH B 3jiaToň EaHe. 
Pe3yjibTaTw cBHaexexibCTByioT o TPCTMHHOM B03pacre MMHepajiH3aiiwi H WBe-
HHJibHOM iipoMcxo>KfleHMM CBMHua. Bo3pacTM Bcex Tpéx ji3yiae.Mbix o6pa3iiOB 
OflMHaKOBbie, B npeflcjiax OIUIIQOK M30TonHoro aHann3a. 

First data on the isotopic composition of lead from the Zlatá Baňa deposit 
(Slanské vrchy Mts. Eastern Slovakia) 

The paper presents first information on the isotopic composition of lead 
in galenite samples. Results point to a juvenile source of lead as well as to 
Cainozoic age of mineralization on the deposit. Ages of three samples are 
the similar fluctuating only in limits of the analytical error. 

Zlatobanské rudné pole je súčasťou centrálnej vulkanickej zóny rozsiahleho vul
kanickoplutonického aparátu severnej časti Slanských vrchov. Vulkanickomagma
tickú činnosť a s ňou spätú mineralizáciu podmienil tektonický režim a stupeň dife
renciácie magmy. Časovo prebieha v štyroch oddelených etapách. Podľa chronolo
gického datovania niektorých hornín vulkanického aparátu (J. S l á v i k et al. 
1976) prebiehala v období spodný sarmat — spodný panón. M. K a l i č i a k (1977) 
vyčlenil v tejto oblasti štyri etapy vulkanickej činnosti a ich odrazom sú efuzívne 
a intruzívne členy hornín. Z metalogenetíckého hľadiska bola najvýznamnejšia II. 
a III. etapa (pyroxenické a pyroxenickoamfibolické andezity, dioritové porfyrity 
dajkovitého typu atóľ.), s ktorou je späté hydrotermálnometasomatické (žilníko
voimpregnačné) a hydrotermálne zrudnenie (brekciovité, žilné) polymetalického 
charakteru. 

Mineralizáciu vo vrchnej časti prevažne tvorí sfalerit, galenit, pyrit s prímesou 
tetraedritu, antimonitu, chalkopyritu, Agteluridov, Sb—Pbsulfosoli, markazitu atď. 
Z nerudných minerálov ich sprevádza kalcit, manganokalcit, baryt, kremeň, rodo
chrozit a chalcedón. V strednej časti má mineralizácia žilníkovoimpregnačný ráz 
(450—300 m) a tvorí ju prevažne sfalerit, pyrit s prímesou chalkopyritu, pyrotínu 
a galenitu. Galenit má zároveň tendenciu akumulovať sa v drobných kalcitovogale
nitových žilkách, iba zriedka hrubších ako 1 cm. Ojedinelé sú 0,2—0,3 m hrubé poly
metalické žily s rovnakým charakterom mineralizácie ako žilníkovoimpregnačnej 
časti (KSV5/573,0 m). V žilníkovoimpregnačnej zóne smerom do hĺbky sfaleritu 
ubúda a mineralizácia postupne dostáva pyritovopyrotínovochalkopyritový cha
rakter. Nad 900 m sa doteraz overilo prevažne len žílníkovoimpregnačné pyrito
vochalkopyritové zrudnenie ( ± sfalerit, galenit), pričom sa ojedinelé zistili aj 
drobné kremeňovomolybdenitové žilky. Pod touto zónou mineralizácie vrt KSV15 
dosiahol v hĺbke 1513,0 m znovu polymetalickú žilu hrubú 0,3 m, ktorú tvorí sfalerit, 
galenit a chalkopyrit. 

Celkový vývoj mineralizácie v zlatobanskej vulkanotektonickej depresii mal veľký 
časový a termálny rozsah, pričom sa jednotlivé etapy vzájomne zastierali a ovplyv
ňovali. Na spresnenie poznania časového vývoja mineralizácie sa odobrali tri vzorky 
z rozličných typov zrudnenia. Prvá vzorka sa odobrala z polymetalickej žily (vrt 
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KSV-5, 573 m), ktorá sa nachádza v žilníkovo-impregnačnej zóne. Žila je tvorená 
sfaleritom, galenitom, pyritom (± chalkopyrít). Druhá vzorKa je z polymetalickej 
žily (vrt KSV-15, 1513 m). Táto žila, zložená zo sfaleritu, chalkopyritu a galenitu 
(+ pyrit, pyrutín), leží v podloží žílníkovo-impregnačne.i zóny. Tretia vzorka 
(KSV-7.289,9 m) zodpovedá polymetalickej mlneralízácii brekciovitého typu. Skladá 
sa zo sfaleritu, galenitu, pyritu (± chalkopyrít, tetraedrit atd.). 

Izotopický rozbor galenitu vykonal Legierski na ÚUG v Prahe podlá metodiky 
publikovanej v starších prácach. Výsledky zhŕňa tab. 1. Poukazujú na terciérny vek 

Tab. 1 

V r t 

KSV-5 573,0 
KSV-15/1513,0 
KSV-7/289,9 

Fb2 0 4 

18,90 
18,87 
18,93 

p b 207 

Pb2 0 ' ' 

15,83 
15,81 
15,37 

pb20S 
P b 2 K 

39,18 
39,33 
39,30 

zrudnenia a približne zodpovedajú analýze z terciérnych zrudnení Európy. Modelový 
vek podľa metódy, ktorá sa používa na ÚUG, sa pohybuje od 10—70 mil. r. Zároveň 
sa zdá, že tu nejde ani o regenerované staršie zrudnenie (varíske), ani o zrudnenie 
mobilizované z okolitých hornín. Všetky tri vzorky poukazujú na rovnaký zdroj 
olova. Vek všetkých vzoriek je rovnaký a je v medziach chýb izotopického rozboru. 
Je prirodzené, že rozbor treba doplniť o dalšie typy mineralizácie lokality Zlatá 
Baňa, resp. o neovulkanity východného Slovenska. 
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By.'KammecKiie nopo/iw B Kncymcoií cepnii rnieininCKOro yTécoBoro nonca 

HaxojK^eHMe ByjiicaHKTOB aH/ieauiTOBOro cocraBa 6bijio o6Hapy>KeHO B KepHe 
ôypoBoň CKBa>KHHbi, KOTOpaa iipoôypmia KwcyuKyio cepnio miemiHCKoro yTé-
coBoro noaca. npMBeflCHa KpaTKasi MHiicpajioíMMecKaa xapaKTcpwcTHKa M XM-
MM êcKMň cocraB STHX nopofl. 3TO Haxo>KfleHne ByjiKaHtiTOB ôbijio yeraHOBncHO 
Ha MccTopo>K ênMM TopHe CpHbC. 

Volcanic rock in the Kysuca group of the Pieniny klippen belt 

An occurence of volcanic rock having andesite composition has been 
found in a drill-hole located in the Kysuca group of the Pieniny klippen 
belt. Brief mineralogy and results of chemical analysis are given. The 
locality is on the Horné Srnie cement raw material deposit. 

Na ložisku Horné Srnie boli počas prieskumných prác na overenie geologicko-
technologických vlastností cementárskej suroviny situované vrty aj v kysuckej 
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