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

B. C a m b e 1 : Predbežné výsledky geochemického výskumu kýzového a antimoni
tového zrudnenía v oblasti Malých Karpát (Košice 17. 2. 197!)) 

Osobitnou a zaujímavou otázkou pri určovaní primárneho zdroja antimónu bolo 
zisťovanie základného iónu obsahu antimónu v jednotlivých typoch hornín Malých 
Karpát Rovnako bolo treba ziskaf prehlad o obsahu ďalších polymetalických prvkov 
v horninách a radách. Išlo o Hg. Zn. Cu. Sb. Au. Osobitný vyznám malo porov
nanie obsahu tvchto prvkov v tmavých bridliciach z produktívnych zon, t. j . v su
vrstviach s pyritovým zrudnenírn. s ich obsahom v tmavých bridliciach mimo rudo
nosnvch (produktívnych) zón. . 

Osobitnému výskumu sme podrobili aj jednotlivé typy pyritových rad (kreme
ňovosulfidické, grafitickosulfidické a amfibolickosulfidické rudy). /. ktorých kazda 
vzorka bola rozložená na lahkú a ťažkú frakciu. Tieto frakcie, ako aj celková rud
nina sa analyzovali osobitne. Výsledky poskytujú informáciu, či sú študované prvky 
zložkami silikátovej (ľahkej), rudnej, resp. sulfidickej frakcie. Zaujímavé je porov
nanie obsahu antimónu v žulách. rulách a amfibolitoch s obsahom antimónu v tma
vých bridliciach produktívnych zón, v tmavých bridliciach mimo zon a v samot
ných radách. Tieto obsahy jasne svedčia o tom. že horniny a rudy produktívnych 
zon majú primárne, t. j . v procese ich sedimentačného vzniku, zvýšený obsah 
antimónu. Obsah Sb v horninách a rudách je v hodnotách ppm takýto (čísla v me
novateli znamenajú počet analýz, prvé čísla sú hodnoty získané neutrónovou akti
váciou, hodnotv v zátvorkách atómovou absorpciou): dvojsľudové žuly 0.55 33. bio
titické granodiority 039 20. ruly 0.8 7. biotitické bridlice a fylity 1.99 12. ílovitokre
mité metamorfitv spolu 1.56 19. amfibolity 1.74 2. tmavé bridlice produktívnych zon 
72 9 25 (23.6 34).' tmavé bridlice mimo zon 7.39 (1.56 23). priemer tmavých bridlíc 
spolu 33,7/63; (16.14 58), pyritové rudy alebo silne pyritizované tmavé bridlice 73.7 9 
(25.3 13). . 

Druhým a z hľadiska objasnenia genézy ložísk významným aspektom je geo
chemická analýza jednotlivých minerálov malokarpatských rúd syngenetickej a epi
genetickohvdrotermálnej genézy a porovnanie výsledkov. 

Osobitný vyznám má určenie zlata v pyrite zo syngenetických rúd v porovnaní 
s obsahom zlata v pyrite z hydrotermalnych rúd sprevádzajúcich antimonitové 
akumulácie Podľa konkrétnych výsledkov je jasné, že v hydrotermalnych pyritoch 
je obsah zlata vyše 100nasobne väčší ako v syngenetickom pyrite (syngeneticke 
pyrity majú obsah zlata spravidla v tisícinách ppm, hydrotermálne v desatinách 
ppm) Vvskum obsahu zlata v pyrite syngenetického pôvodu dokazuje, že aj tu 
odlišnosti spôsobili primárne, ale aj sekundárne faktory, napr. konkrecionalne pyrity, 
ako aj pvrity ktoré sa hromadia ako výplň žiliek a tvoria metamorfne premigro
vanú zložku.' pvrity z kremeňovosullidických rúd. ktoré pokladáme za syngene
ticky hydrotermálnosedimentarneho pôvodu s dokázateľným chemogénnym kre
meňom majú približne 10násobne zvýšený obsah zlata oproti pyritu z bežných 
grafitokremeňovosulfidických rúd. Z týchto výsledkov sa dá dedukovať, že sa 
obsah zlata pri remobilizácii sulfidov zvyšuje (priemerne do 0.0X ppm). Výsledky 
ďalej na/načujú, že na základe obsahu zlata možno podopne ako za pomocr obsahu 
Xi a Co študovať ai genetické aspekty študovaných pyritových agregátov, a to ako 
ich primárne genetické špecifickosti, tak aj ich dodatočné sekundárne premeny. 

Podľa obsahu antimonitu v bridliciach produktívnych zón možno predpokladať, 
že produktívne zóny s pyritovým zrudnenírn majú primárne zvýšený obsah Sb 
a mohli byt zdrojom jeho sekundárnej akumulácie. Autor predpokladá, že to bol 
variský žuiový granitový plutonizmus a naň sa viažuci metamoríný a hydrotermalny 
proces, ktorý bol príčinou vzniku Sbložísk. 

Zatiaľ nemožno presnejšie určiť podiel endogénnej a exogénnej síry pri tvorbe 
antimonitového zrudnenia. Týka sa to aj iných prvkov tvoriacich minerály v hydro
termalnych ložiskách Malvch Karpát. 

(C'.rem autora článku sa na práci zúčastnili: Ing. V. Streško, CSc. dr. I. Micuda, 
dr. M. Khun, O. Skerenčáková.) 


