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A K T U A L I T Y 
Kassiteritovo-scheelitovo-volframitová asociácia v Dlhej doline 

v Spišsko-gemerskom rudohor í 

PAVOL MALACHOVSKÝ 

A cassiterite-scheelite-wolframite association from Dlhá dolina valley, 
Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia 

New finding of scheelite and wolframite completed the so far known 
cassiterite occurence in Dlhá dolina valley to a complex tin — tungsten mi
neral association, related to stadial development in country rocks of both 
granite and greisen composition. 

V Spišsko-gemerskom rudohorí sa na známych Sn-výskytoch a na ložisku Hnilec 
doteraz konštatovala iba kassiteritová mineralizácia. a to tak v greisenoch, ako aj 
v žilnom type. Sprievodnými minerálmi kassiteritu sú: turmalín, apatit, topás, sľudy, 
fluorit, arzenopyrit, pyrotín, rýdzi bizmut, stanín, sfalerit, chalkopyrit, molybdénu, 
volframit a scheeiit (E. D r n z í k et al. 1973). 

Svojrázna asociácia minerálov je na polymetalickom ložisku Alžbeta v Bystrom 
potoku (v asociácii minerálov stratiformného zrudnenia — pyritu, sfaleritu, galenitu, 
pyrotínu, arzenopyritu a chalkopyritu — sú typické vysokotermálne minerály — 
kassiterit, cinvaldit, apatit, muskovit; O. F u s á n — J. K a n t o r 1953), ktorého 
zaradenie do niektorej z rudných formácií je problematické. 

Na lokalite Dlhá dolina sme okrem kassiteritu, ktorý vystupuje v kremeňovoseri
citickej mase v greisenoch a kremeňových žilách, našli aj scheeiit a volframit. Nález 
týchto volfrámových minerálov v asociácii s kassiteritom rozšíril nielen škálu mi
nerálov vysokoternálnej formácie, ale aj zvýšil ekonomickú hodnotu ložísk. 

Scheeiit a volframit v asociácii s kassiteritom sme zistili v mladších kremeňových 
žilách, presekávajúcich a miestami tmeliacich tektonicky porušenú kremeňovoserici
tickú horninu a masívny kremeňovokassiteritový greisen. V žilách sme okrem toho 
zistili sericit, Fedolomit, Bijamesonit. pyrit, Biboulangerit (?), chalkopyrit, tetra
edrit a arzenopyrit. 

Kassiterit vytvára zrná veľké niekoľko mm až 1 cm. Je tmavohnedý až hnedo
čierny, silne kataklázovaný a vyhojený kremeňom. Obsahuje inklúzie minerálov Nb 
a Ta (bližšie neidentifikované). Podľa výsledkov merania na elektrónovej mikrosonde 
v kassiterite prevláda Ta nad Nb. Spektrálne analýzy zistili zvýšený obsah Ti a Fe, 
a to do 1 %, W, Nb, In, Sc, Mn do 0,1 °'0. 

Volframit vytvára ojedinelé zrná a zhluky veľké v priemere do 2 cm. Je čierny, 
má silný kovový lesk a veľmi dobrú štiepatelnosť. Miestami je tesne priestorovo 
spätý so scheelitom, ktorý ho zatláča. Je mladší ako kassiterú. Identifikovala ho rtg 
a spektrálna analýza. Podľa spektrálnej analýzy ide o ferberit (obsah Mn je do 
0,1 % ) . 

Scheeiit vystupuje často v okolí volframitu. Vytvára ojedinelé zrnká a šmuhy, ale 
aj veľké zhluky (až 5 x 3 cm). Je svetlohnedý a perleťového lesku. Zatláča a obaľuje 
volframit. Identifikovali sme ho pomocou UVsvetla a potvrdila ho rtg a spektrálna 
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analýza. Spektrálnou analýzou sa zistil zvýšený obsah fosforu, vyvolaný inklúziami 
apatitu. 

Podľa doterajšieho veľmi nekompletného mineralogického spracovania gemerid
ných granitov sa predpokladalo, že jednotlivé telesá sú z hľadiska vysokotermálnej 
mineralizácie metalogeneticky špecializované ako cínonosné a volírámonosné. Kassi
teritovovolframitovoscheelitová asociácia sa zistila na podrobnejšie skúmaných lo
kalitách, čo signalizuje, že Sn a W zrudnenie v gemeridných granitoch môže vystu
povať spoločne. Kasi.iteritovo(scheelitovo)volframitová asociácia je relatívne mlad
šia ako greisenová-kremeňovokassiteritová asociácia. Tento stav môže odrážať vývo
jové štádiá granitovej intrúzie, resp. poukazovať na viacfázovosf intrúzie gemerid
ných granitov. 

Geologický prieskum 
geologická oblast 

Košice 

Nález scheelitového zrudnenia vo Vajskovej doline 
(Nízke Tatry) 

MIROSLAV PULEC 

Occurence of scheelite mineralization in the Vajsková dolina valley, 
Nízke Tatry Mts. (Middle Slovakia) 

A detailed panning prospection during 1978 revealed the continuation of 
known scheelite mineralization occurences from the area of JasenieKyslá 
on southern slopes of the Nízke Tatry Mts. as far as the Vajsková dolina 
valley on the northern side of the mountain range. The mineralization 
occurs along a tectonic belt. Analyzed samples revealed 0.05 to 4.95 % of 
tungsten by an average of 2.04 % in the primary rocks. Results point to 
economic importance of mineralization. 

Pri vymedzovaní perspektívnej oblasti na volfrámové zrudnenie na južných sva
hoch v západnej časti Nízkych Tatier (M. P u 1 e c 1978) sme poukázali na to, že 
tektonická línia prebiehajúca od Sopotnickej doliny až do oblasti južne od Vrbic
kého plesa je významná tým, že sa okolo nej vyskytuje scheelítové zrudnenie. Tento 
predpoklad sme overovali šlichovacími prácami a úlomkovou prospekciou na liste 
Vrbické pleso (mierka 1 : 25 000) so zameraním na záver Vajskovej doliny. Výsledky 
šlichovacích prác v tejto oblasti ukázali na mnohých miestach anomálny obsah 
scheelitu (zrná aj nad 3 mm), ktoré svedčili o blízkosti primáru. Úlomkovou prospek
ciou zameranou na scheeiit sme zistili početné úlomky hornín so scheelitovým zrud
nením v sutine a náplavoch v potokoch, ako aj primárny východ. Obsah volfrámu 
v desiatich analyzovaných vzorkách bol od 0,05 do 4,95 % a priemerný obsah vol
frámu analyzovaných vzoriek 2,04 ° n. 

Volfrámové zrudnenie vo Vajskovej doline doteraz nie je overené v celom 
rozsahu. Nachádza sa v obdobných priaznivých štruktúrach ako v oblasti Jaše
nie—Kyslá, v ktorej sa už zistili polohy s volfrámovým zrudnením, a to mocnosťou 
aj obsahom volfrámu ekonomicky významné. Preto je predpoklad zistiť volfrámové 
zrudnenie ekonomického významu aj vo Vajskovej doline. Tejto úlohe budeme ve
novať pozornosť v blízkej budúcnosti. 

Doručené 28. 5. 1979 
Geologický ústav D. Štúra 

Bratislava 
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