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accompanying minerals or intergrovvths. After the second separation, potash 
Another condition is the density stabili- feldspar samples achieving 96—99 p. c. 
zation of the applied heavy fluid with purity were obtained. The method allows 
a 0.005 gcm- J accuracy. The apparture also the separation of other minerals 
used is on the Fig. 1. being limited only by the used heavy 

A set of 25 separated potash feldspar fluid density (up to 4.2 gem-11 density 
samples selected from one hundred ones of the Clerici's fluid), 
has been prepared using the procedure. 
These samples represent almost all kinds 
of West Carpathian granitoids. Preložil I. Varga 

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

M B ô h m e r : Asociácia priemyselných typov ložísk v stredoslovcnskch ncovul
kanitoch (Bratislava 17. 4. 1980) 

Podľa súčasných poznatkov majú rudné obvody neogénnej až neskoroalpínskej 
metalogenetickej epochy Západných Karpát veľa rovnakých čŕt, a preto ich možno 
súborne charakterizovať. Rudné obvody a rudné polia sa spravidla viažu na cen
trálne vulkanické zóny s vyzdvihnutým predneogénnym podložím a intruzívnym 
komplexom gabrodioritov. dioritov. monzonitických dioritov. kremenitých dioritových 
porfýrov (dacitov). granitových porfýrov (ryolitov). Zrudnenie sa vyvíjalo s etapami 
vulkanoplutonickej aktivity v bádene až sarmate a s dozvukmi v panóne. Generálna 
vývojová tendencia procesu mineralizacie bola: polymetalické rudy — Au—Ag 
rudy — Hg rudy. Z hľadiska štruktúr a hĺbky vzniku možno rozlíšiť viaceré typy. 

1. Hlbinné vulkanické ložiská skarnových a porfýrových Cu rúd spätých s inter
mediárnymi intrúziami. Typickými predstaviteľmi sú banskoštiavnické typy žilní
kovoimpregnačných rúd a indície v intruzívnych telesách centrálnych vulkanických 
zón ďalších vulkanických vrchov Západných Karpát. Z hľadiska výskytu Cu rúd sú 
najperspektívnejšie. 

2. Subvulkanické polymetalické ložiská žilného a žilníkového typu s výraznou 
zonálnosfou. Najhlbšia zóna produkuje monometalické Cu rudy. Typickým predsta
viteľom sú štiavnické rudné žily polymetalickej zóny. 

3. Subvulkanické žilné a žilníkové Au. Ag ložiská vrchr.osarmatského veku 
viažuce sa na kyslé magmatické diferenciáty. Predstaviteľom sú kremnické rudné 
žily a časť rudných žíl štiavnickohodrušského rudného poľa. 

4. Vulkanické ložiská sú reprezentované mnohými výskytmi rumelky a niekoľ
kými preskúmanými ložiskami v Kremnických vrchoch. Slanských vrchoch a vo 
Vihorlate. Mineralizácia môže byť panónskeho veku. 

Územie neovulkanitov Západných Karpát pokladáme za perspektívne na Cu rudy. 
ako aj Pb. Zn. Au, Ag. Hg. pričom za najperspektívnejšie pokladáme žilníkovo
impregnačné typy rúd späté s neogénnymi hypoabysálnymi intrúziami. pretože sú 
pri nich splnené podmienky na vznik žilníkovoimpregnačných rúd včítane Cu rúd 
porfýrového typu. 


