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been investigated. Together with the deter
mination of chemical composition. the 
grain size of arsenopyrite and the gold con
tent on these deposits have been studied. 

The paper presents accurate stoichiometric 
formulae of arsenopyrites investigated, ho
wever, the main attention was paid during 
analyses realized using a Jeol X5a micro
analyzator to the determination of relative 
differences in contents of elements investi
gated (As, S, Fe) and to the relation between 
the As S coefficient and iron content 
(Tab. 1). 

More pronounced changes attaining up to 
20 % of the As S coefficient value were found 
to occur in arsenopyrite sampled on different 
localities. Such differences should be not 
explained by errors of measurement. Available 
observations point to independence between 
increasing content of arsenic, decreasing 
sulphur content and the almost invariable 
proportion of iron depending on the occurence 
of gold in the filling of deposits. 

All arsenopyrite samples contain but low 

amounts of cobalt. Locally found higher 
amounts of Bi. W, Cu, Sb and Au are caused 
by tiny inclusions of bismutits. scheelite, 
chalcopyrite, tetraedrite and native gold in 
arsenopyrite grains. These inclusions were 
confirmed by chalcographic investigation as 
well. 

Despite to unsolved questions remaining 
for further investigation (the influence of 
further elements, relations to the isotopic 
composition, to thermic conditions, etc.). the 
importance of the arsenic content for the 
presence of gold was confirmed in concor
dance with previous literature data (Kholmo
gorov 1977). Available results prove the re
lation between free visible gold content found 
by analytical methods in arsenopyrite and 
the grain size of arsenopyrite (Polák — Rak 
1979). Finegrained aggregate of arsenopyrite 
contains higher amounts of gold in compa
rison with coarsegrained varieties proved 
to be almost sterile for gold mineralization. 

Preložil I. Varga 

Z O 2 1 V O T A S P O L O Č N O S T I 

D. P o 1 a k o v i č : Zásady budovania geo
chemickej databanky (Bratislava 27. 2. 1981) 

V ostatnom čase sa aj v geológii prokla
muje potreba budovať databanky. Pritom sa 
v databankách vidí samospasiteľný prostrie
dok, ktorý umožní univerzálne a široké vy
užitie údajov získaných akoukoľvek formou, 
metódou alebo prostriedkom. 

Ale skutočnosť je iná. Jednoduchým zhro
maždením dát sa nedá získať nič, resp. veľmi 
málo. Datova základňa musí byt organickou 
súčasťou informačného systému. Každý in
formačný systém musí mať isté základné 
prvky, a to: stanovený cieľ, prostriedky na 
dosiahnutie cieľa (spracovanie dát. resp. data
banky), spôsob využitia prostriedkov, možné 
výsledky rozličných spôsobov spracovania, 
kritériá na odhad efektívnosti spracovania. 

Databanka má aj kritériá a medzi ne 
patri: uloženie údajov len raz, selektívny prí
stup k údajom, organizácia dát, výber infor
mácii podlá zvolených kritérií, hodnovernosť 
údajov. 

Postup pri budovaní databanky: 
a) výber vhodného programového systému 

a vhodného technického prostriedku 
b) prvotný výber údajov 
c) určenie spôsobu prípravy a spracovania 

vstupných údajov 
d) voľba systému poskytovania požadovaných 

údajov 
Už pri voľbe databanky je veľmi dôležitá 

otázka požiadaviek na výstup. Platí zásada, 
že informácia je na takej úrovni, na akej 
úrovni je formulovaná požiadavka na infor
máciu. 

V geológii k uvedeným všeobecným zása
dám pristupuje pri budovaní databanky ešte 
požiadavka presnej identifikácie v istom 
území. Najspoľahlivejším identifikačným zna
kom sú súradnice. Prijala sa zásada, že sa 
pre geologické databanky použijú mapové 
podklady JSTK M = 1 : 50 000 s príslušným 
súradnicovým systémom. Je to z hľadiska 
prepojenia účelových databank nevyhnutné, 
veď práve databanky majú umožniť interpre
tovať získané poznatky z geológie, geofyziky, 



Mineralia slov.. 13, 1981 

geochémie, petrografie atď. na istom pries
tore. Táto požiadavka je nevyhnutná aj pri 
budovaní geochemickej databanky. Geoche
mické údaje majú praktické využitie, ak sa 
spájajú s inými údajmi, napr. s petrogra
fickými. Je to druhá zásada pri budovaní 
geochemickej databanky. Množstvo údajov 
získaných nezávisle od petrografie má iba 
obmedzenú využiteľnosť. 

Pri výbere údajov sa musí rešpektovať zá
sada ukladať len potrebné údaje a tie sa 
musia vybrať podľa zvolených cieľov. Ak sa 
buduje databanka na prospekčnú geochémiu, 
dôležité sú anomálie vo zvolených prvkoch. 
Laboratórne výsledky sa musia porovnávať 
s istou hodnotou, tzv. etalónom platným pre 
skúmaný región. Preto súčasťou geochemic
kého výskumu istej oblasti by malo byt aj 
stanovenie etalónov z tejto oblasti. Možno 
povedať, že obsah databanky, ako aj systém 
musia byt známe už pri vypracúvaní projektu 
výskumnej úlohy. Vlastné riešenie úlohy musí 
zabezpečiť údaje na naplnenie databanky po
trebnými údajmi. Tak sa stane databanka 
užitočná už pri vlastnom riešení úlohy v istom 
priestore, ako aj V následnom riešení väčšie
ho rozsahu. 

Zo starších údajov má význam ukladať len 
také. ktoré zodpovedajú súčasným stanove
ným kritériám. Databanky sa musia budovať 
účelovo. Geochemická databanka môže mat 
niekoľko samostatných čiastkových účelových 
databank spracovaných systémami zabezpe
čujúcimi ich prepojitelnosf. V štádiu výberu 
údajov, teda na začiatku budovania data
banky, je najvýhodnejšie spracovať údaje 
z vymedzeného malého územia, napr. z jed
ného mapového listu JSTK M = 1 : 50 000. 
Vyskúšať treba operácie, ktoré zvolený svstem 
umožňuje. Treba zhodnotiť postup a výsledky 
a navrhnúť definitívnu formu databanky. Na 
overenie vlastností navrhovaných údajov 
v geochémii a v petrochémii by sa mal vy
brať jeden list JSTK. napr. 3633 Banská 
Štiavnica. 

Čiastkové geochemické databanky by sa 
budovali v organizáciách. V Geofonde by 
bola centrálna databanka, ktorá by zachytá
vala už len anomálie, teda výstupy z čiast
kových databank. Z týchto výsledkov by sa 
mali urobiť mapy geochemických anomálií, 
ktoré by sa dali veľmi dobre využiť pri ďal
šom výskume a prieskume. Teoreticky aj 
prakticky je dokázané, že najväčšiu infor
mačnú hodnotu majú graficky spracované in
formácie. Vyžadujú málo nosnvch médií a ob
sahujú veľkú škálu údajov aj s ich závislos
tami. To by malo byť istým vodidlom aj 
pri spracúvaní geochemických informácií. 

Co sa týka použitia vlastného systému na 
riadenie geochemickej bázy dát. javí sa v sú
časnosti ako najvýhodnejší IDMS. Je to sys
tém zakúpený od IBM a na Slovensku jeho 
využitie zabezpečuje Datasystém. n. p.. Bra
tislava. Dá sa použiť pri počítačoch s operač
nou pamäťou min. 512 Kb. to znamená 
EC 1033 a vyššie, resp. IBM. SIEMENS a pod. 
Jeho cena je 164 tis. Kčs. Vzhľadom na roz
dielnosť technického vybavenia jednotlivých 
organizácií a nevyjasnenost počítačového vy
bavenia rezortného výpočtového strediska 
SGÚ". nemo/no tento systém odporučiť jed
noznačne. Bude asi treba hľadať systémy 
s menšími požiadavkami na operačnú pamäť. 

V súčasnosti možno problém geochemickej 
databanky riešiť takto: 
s) budovať v organizáciách účelové databanky 
b) budovať centrálnu databanku, a to: 

alebo 
bi) na PFUK. vo výpočtovom stre

disku VS. 
b2) v Laboratóriu nerastnvch suro

vín BF SVŠT v Košiciach. VO 
výpočtovom stredisku VST. 

Riešiteľ úlohy by bol aj koordinátorom 
prác na území SSR. Výber základných úda
jov by mala schváliť Komisia pre vyhľadá
vanie a využívanie surovinovej základne 
SSR. v ktorej sú zastúpené všetky geologické 
inštitúcie. 


