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HOBbie pc3yjibTaTW TonorpaipiiHecKOii Miinepa.iornii HH3KMX Taniep 

Ha 0CH0B3HMH MMHcpaJionmcccKoro M3yMCHna paňoHa Hccniic— 
Kwcjia B HM3KMX TaTpax ycTaHOBJíeHO, MTO B MecTe c npoHBJíc
HMHMii cyjibcpHflHbix MHHepaJiOB 6biji onpe^ejiéH H niipponiH. 
OônapyjKCH TaK c MHHepaJin3auiieií KaJibu,HTa, KaK H B accounau.nn 
c KBapiieM. Ho H npn STOM cocTaBjiaeT MejiKne HaKonjieHHH pa3
iMepaMu jj.0 oflHoro caHTH.vieTpa. B pe3yjibTaTe MarucTHTOBbix 
KOJIJIOHJJIOB H peHTieHO.MeTpimecKMx M3yMeHMH yaajiocb B 113y
MacMOM paúone onpe/;ejiHTb TOJibKo MOHOKjiHHHbie crpyKTypw 
nnppoTHna. 

Contribution to the topographic mineralogy of the Nízke 
Tatry Mts. 

In the course of a mineralogical investigation in the area 
of Jašenie — Kyslá, Nízke Tatry Mts., pyrrhotite has been found 
to occur in an overall sporadic occurence with other sulphidic 
minerals. Pyrrhotite occurs together with carbonate but the 
overwhelming part of it associates with quartz. At those lo
calities also, however, pyrrhotite forms tiny chambers attaining 
1 cm only locally. Using a magnetite colloid and Xray deter
mination, only the monoclinal structural form of pyrrhotite has 
been ascertained in the investigated area. 

O výskyte pyrotínov v oblasti Níz

kych Tatier, príp. o ich postavení 
v sukcesii sú iba skromné zmienky v li

t e ra túre zaaoberajúcej sa problemat i 

kou západokarpatských ložísk. Väčši

nou ide o veľmi stručné údaje a bez 
bližšej charakterist iky. Výnimku 
v Západných Karpatoch tvoria po

merne detailné podklady o š t ruk tú r 

nych typoch pyrotínov, ich vzájom

ných vzťahoch a genéze od J. K a n-

t o r a — J. Ď u r k o v i č o v e j (1974. 
1977). Význam minerálov pyrotínovej 
skupiny je okrem iného v pestrosti 
ich š t ruktúrnych modifikácií, ktoré 
zas závisia od genetických podmienok. 
Významné sú aj ich magnetické vlast

nosti. Keďže pyrotín je v študovanej 
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oblasti pomerne rozšírený a môže byť 
nositelom remanentnej magnetizácie, 
poznať jeho vlastnosti je mimoriadne 
dôležité aj pri interpretácii geofyzi

kálnych meraní . Uvedené dôvody nás 
viedli k záveru, že minerálom pyrot í 

ncvej skupiny t reba venovať zvýšenú 
pozornosť. Pyrotín v oblasti Jasenie

Kyslá patrí popri celkove sporadickom 
výskyte sulfidických minerálov medzi 
dosť rozšírené minerály a s pyri tom 
a arzenopyri tom vytvára v asociácii 
s ostatnými sulťidmi najstarší minerál 
v sukcesii. V paragenéze zrudnenia 
vystupuje jednak v súvislosti s karbo

nátovou mineralizáciou. kde ako n a j 

starší sulfidický minerál s pyri tom a 
chalkopyrilom preniká karbonátom, 
ale jeho najväčšie rozšírenie sa doteraz 
zaznamenalo v asociácii s kremeňom. 
Ale aj v takom prípade iba lokálne 
vytvára drobné zhluky do 1 cm. 

Na určenie jeho modifikácií sa po

užilo detailné mikroskopické š túdium 
kombinované s metódou magnet i to

vých suspenzií a rtg analýza. Metódu 
identifikácie pyrot ínu za použitia 
magneti tového koloidu, ako aj rônt

genografu podrobne rozvádza J. K a n

t o r — J. Ď u r k o v i č o v á (1974) 
a všetky práce sa v tomto smere vy

konali podra týchto autorov. 
Mikroskopickým štúdiom sa získal 

obraz o rozmiestnení pyrotínu a ďal

ších minerálov v asociácii, o ich vzá

jomnom genetickom vzťahu a kvant i 

ta t ívnom zastúpení. 
Na sledovanie prevládajúcich š t ruk

túr, a tým aj na zistenie monoklinic

kých pyrotínov sa systematicky zužit

kúvala metóda magnetitovej suspen

zie, ktorá je veľmi rýchla, spoľahlivá 
a citlivá. Použitím magneti tového ko

loidu bolo možno zistiť nielen kompli

kovanosť magnetických pomerov, ale 
aj deformáciu pyrotínu podľa mikro

vrások prevládajúcich š t ruktúr . Prie

beh prevládajúcich š t ruktúr (zložitý 
alebo jednoduchý) a prítomnosť viace

rých smerov magnetizácie sú zrejmé 
aj z mikrofotografií (obr. 1. 2, 3, 4, 5). 
Vo všetkých prípadoch to boli š t ruk

túry, ktorých domény čiarkovitého 

priebehu pokrývali pravidelne celé 
plochy naleštených zŕn pyrotínu. 

Na určovanie š t ruk túrnych typov 
pyrot ínov sa použili difraktometrické 
záznamy, ktoré patr ia medzi najspo

ľahlivejšie a najrýchlejšie metódy rtg 
analýz. Pyrot ín analyzoval R. Gaven

da z GtJDŠ prístrojom Mikrometa 
s goniometrom. Pracovné podmienky: 
25 k V. 10 m A. rýchlosť posunu gonio

metra 1 4'' min. posun registračného 
papiera 600 mm h. časová konštanta 
T = 16. Rôntgenové difrakčné zázna

my monoklinických pyrotínov sa vy

značujú dvojitým vrcholom (202) a 
(20 — 2) oproti hexa»onálnym. pre 
ktoré je charakteris t ický jeden in ten

zívny reflex (102). 
V š tudovanej oblasti sa nám poda

rilo identifikovať iba monoklinický 

Obr. 1. Systém magnetických domén 
s odlišnou orientáciou. Nábrus, magneti
tová suspenzia, 150 X 
Fig. 1. System of magnetic domains with 
different orientation. Polished specimen, 
magnetite suspension, magn. 150x 
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Obr. 2. Pomerne jednoduchý priebeh 
magnetických domén v monoklinickom 
pyrotíne. Nábrus, magnetitová suspenzia. 
150 X 
Fig. 2. Relatively simple course of mag
netic domains in monoclinic pyrrhotite. 
Polished specimen, magnetite suspension, 
magn. 150 x 

Obr. 4. Pravidelné štruktúry magnetic
kých domén. Nábrus, magnetitová sus
penzia, 300 X 
Fig. 4. Regular texture of magnetic 
domains. Polished specimen, magnetite 
suspension, magn. 150 x 

Obr. 3. Paralelný priebeh magnetických 
domén v pomerne hrubozrnnom mono
klinickom pyrotíne. Nábrus, magnetitová 
suspenzia, 150 X 
Fig. 3. Parallel course of magnetic 
domains in relatively coarse grained 
monoclinic pyrrhotite. Polished speci
men, magnetite suspension, magn. 150 x 

Obr. 5. Subparalelný priebeh prevláda
júcich štruktúr miestami „pilkovitého" 
rázu. Nábrus, magnetitová suspenzia, 
300 x 
Fig. 5. Subparallel course of dominating 
textures of „sawlike" nature. Polished 
specimen, magnetite suspension, magn. 
150 x 
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š t ruk tú rny typ pyrotínu. a to rôntge-
nometricky (obr. 6) a použitím magne
titového koloidu (obr. 1 2, 3, 4, 5). 

Prítomnosť monoklinického pyro

tínu v ostatných častiach Západných 
Karpát sa dáva do súvislosti (J. K a n

t o r — J. Ď u r k o v i č o v á 1977) 
s nízkotemperatúrnou minerálnou aso

ciáciou, výskytom v epigenetických 
hydrotermálnych žilách vzniknuvších 
za nízkych teplôt, pričom hexagonál

ny pyrotín v nich nie je ani v stopách. 
Môže sa však vyskytovať aj v ložis

kách iného, napr. vysokotermálneho 
typu. ak sú vystavené pôsobeniu nalo

žených nízkotemperatúrnych proce

sov. Neskorší vznik monoklinického 
pyrotínu, prejavy zatláčania hexago

nálneho monoklinickým (pozdĺž trhlín, 
okrajov zŕn a pod.) sa nespozorovali. 

Na záver t reba zdôrazniť, že aj keď 
sa pri doterajšom štúdiu mnohé ďalšie 
analytické metódy (termometria, sle

dovanie izotópového zloženia atď.) ne

použili, umožnil detailný mineralogic

ký výskum po konfrontácii s údajmi 
v l i teratúre načrtnúť aj niekoľko zá

verov týkajúcich sa genézy podstat

nej časti sulfidického zrudnenia na 
predmetnej lokalite. 
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Obr. 6. Róntgenový difrakčný záznam 
vzorky monoklinických pyrotínov z lo
kality JasenieKyslá 
Fig. 6. Xray diffraction record of mo
noclinic pyrrhotite specimen, Jasenie
kyslá locality, Nízke Tatry Mts. 
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