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Rudná mineralizácia v Javorí 
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Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 809 40 Bratislava 

(10 obr. a 1 tab. v texte) 
Doručené 16. 11. 1981 

Pv;uiasi Mimepa-iinanuH rop Hisopne 

B ropax ílBopHC, B paťioHe cpe^HeanoBauKHX HCOBVJiKaHMTOB, .nerajib-
HbiM M3yqeHHeM MJmepanonmecioix BonpocoB nopo/j npoóypcHHbix CKBa-
JKHHaMw B 3TOM paŇOHe 6HJIH onpeflejieHbi cJieflyiomMe py^Htie MimepaJiM: 
ajiaOaHflMH, aHTMMOH, aHTMMOHMT, apceHonwpHT, KOBCJUIHH, SHaprMT, rajic
HMT, réTMT, reiviaTMT, xaJibKonHpHT, MJiivieHHT, KOSaJiTHH, MartteTHT, Mapxa
3HT, MOJIMÔfleHWT, nHpMT, IIHpOTHH, KHHOBapb, pyTMJI n ccpaJienMT. Mime
paJtM OTHOCÍJTCH K 3Tany ManviaTMiecKO, riiÄpoTepMajtbHOro n rMnepreHHOro. 
npwBeaeHa raioKe M HX KpaTKaa xapaKTepucTHKa, B3an.\tHbie OTHOIUCHIIH, 
TeKcrypHbie u crpyKTypHMe 3HaKM. 

Ore mineralizations in the Javorie Alls. (Middle Slovakia) 

Detailed mineralogical investigations of drilling core samples from the 
Javorie Mts. in the Middle Slovakian neovolcanic area led to the identi
fication of the following ore minerals: alabandme. antimonite, arseno
pyrite, chalcopyrite, cinnabarite. cobaltite, covellite, enargite. galena, 
goethite, haematite, ilmenite, magnetite, marcasite, molybdenite, pyrite, 
pyrrhotite. rutile and sphalerite. These minerals originated during 
a magmatic, hydrothermal and hypergenous stage of mineralization. The 
paper gives short characteristics of each mineral, their mutual relations 
and the textural and structural framework. 

V poslednom období sa v rámci kom Podľa V. Konečného — A. Mihálikovej 
plexného výskumu metalogenézy stredo (1977) možno v Javor í vyčleniť periférnu, 
slovenských neovulkanitov venuje zvýšená prechodnú a centrá lnu vulkanickú zónu. 
pozornosť aj východnému okraju neovul Periférna vulkanická zóna zaberá pod

kanitov stredného Slovenska — Javor iu . s ta tnú časť Krupinskej vrchoviny a tvorí 
Vulkanický komplex Javoria je zvyškom ju prevažne redeponovaný vulkanoklastic

rozsiahleho komplexného s t ra tovulkánu. ký mater iá l (cpiklastické brekcic, konglo
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meráty. epikiasticky vulkanický piesko
vec). Prechodná vulkanická zóna buduje 
vlastný masív vrchov s výrazným morfo
logickým reliéfom, ktorý mierne upadá 
na J od Krupinskej vrchoviny, a predsta
vuje ju striedanie lávových prúdov a vul-
kanoklastických hornín. Centrálna vulka
nická zóna bola vymedzená na severných 
svahoch Javoria (širšia oblasť Kalinky — 
Slatinské Lazy). Charakterist ické sú pre 
ňu hydrotermálne premenené horniny 
a intruzívny komplex. 

V rámci vulkanotektonických š t ruk tú r 
boli vulkanické komplexy postihnuté 
hydrotermálnymi premenami pri súčasnom 
vzniku propylitizovaných a silicifikovaných 
zón. Uprostred hydrotermálne premene

ných vulkanických hornín identifikoval 
J. Valach (1965) malé intrúzie typu amfi

bolickopyroxenických a pyroxenických 
dioritových porfýrov a granitoidných di

ťerenciátov. s ktorými spája prejavy alka

lickej metasomatózy. V podloží neogén

neho vulkanizmu leží predterciérny horni

nový komplex (kryštalinikum veporika. 
mladšie paleozoikum. mezozoikum). 

Oblasť Vígľašskej Huty (Kalinky) bola už 
v minulom storočí známa výskytom rvdzej 
síry (Markova — Stohl, 1978). W. Haidinger 
(1861) v tejto oblasti zistil vzácny minerál 
hauerit — MnS.. ktorý podrobne opísal 
M. Kuthan (1956). L. Czech (1887) na základe 
mineralogického bádania odtiaľ opísal kre

meň, sadrovec, anhydrit. pyrit, hauerit, real
gar, dolomit, síru a selenit. Na veľké množ
stvo pyritu v hydrotermálne premenených 
horninách upozornil až Szontagh (1885, in 
Kuthan, 1956). Detailnejšie sa oblasti venoval 
J. Valach. Vykonal v nej geofyzikálny a geo
chemický výskum. Na základe rozborov šli— 
chovej metódy v oblasti Vígľašská Huta — 
Stožok J. Valach (1964) opísal z rudných mi
nerálov pyrit a chalkopyrit a z nerudných 
baryt, karbonáty, fluorit, topás, turmalín, he
denbergit a i. 

V súčasnosti je oblast predmetom štúdia 
geológov GÚDS pod vedením J. Šlohla. 

Mineralogický sa zhodnotilo 17 vrtov 
(s h ĺbkou od 100 do 2020 m) z oblasti 
Vígľašská Huta — Klokoč. Stožok. Pstruša 
v rozlohe približne 35 km J (obr. 1). 

Rudná mineralizácia má vo veľkej mie

re rozptýlený charakter , ale vystupuje aj 
vo forme tenkých, často nepravidelných 
žiliek, odžiliek. zhlukov a šmúh. Mikro

skopickým štúdiom (aj pri použití umelých 
šlichov). rtg difrakčnou analýzou, diferen

ciálnou termickou analýzou a rtg mikro

analýzou sa zistili tieto rudné a sprie

vodné minerály: alabandín. antimón, ant i 

monit. arzenopyrit , alunit. covellín. dolo

mit, enargit . fluorit, galenit, goethit. he

matit, chabazit. chalkopyrit, ilmcnit, kal

cit, kaolinit. kobaltín, kremeň, lazulit, 
magnetit , markazit . molybdenit. pyrit, py

rotín. rumelka, rútil, sadrovec a sfalerit 
(tab. 1). 

Obr. 1, Lokalizácia vrtov 
v skúmanom území Javoria 
Fíg. 1. Localization of drillings 
in the investigated part of the 
Javorie Mts. 

; . KS-A 
KS-Í9 
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Rtg difrakčné záznamy vyhotovil R. Gaven
da z Geologického ústavu D. Štúra v Bra
tislave, rtg mikroanalýzu D. Jančula na Che
mickotechnologickej fakulte SVŠT v Bra
tislave na prístroji JEOL JXA5A a kvanti
tatívnu chemickú analýzu ortuti pomocou 
eschovej destilačnej metódy M. Duriš v la
boratóriách Geologického ústavu D. Štúra 
V Bratislave. 

Na základe detailného štúdia rudnej 
mineralizácie možno vo všeobecnosti vy

členiť minerály magmatického pôvodu (il

menit . magnetit) , minerály hydrotermál 

neho pôvodu (hematit, magnetit , pyrit , 
chalkopyrit . galenit. sfalerit. markazit . py

rotín. enargit . molybdenit. alabandin. ru

melka, kobaltín. arzenopyrit . antimón, 
antimonit) a minerály hypergénneho pô

vodu (covellín, goethit). 

Minerály magmatického pôvodu 

Reprezentuje ich magnetit a ilmenit, 
ktoré sú v skúmaných horninách bežnými 
akcesorickými minerálmi. Vystupujú v po

dobe alotriomorfne. menej idiomorfne vy

vinutých zŕn prevažne v rozptýlenej for

me. V i lmenite možno pozorovať aj zrasty 
zŕn, ale aj lamelovanie. Zastúpenie mag

netitu v porovnaní s i lmenitom je výraz

nejšie. P r e izomorfnú primes Mn a Al sa 
pri niektorých magnet i toch v miestach bo

hatších na tieto prvky prejavuje zonálnost 
zvýraznená nižšou odrazivosťou a anomál

nou anizotropiou. Vo vr te KON1 magne

tit obsahuje lamely odmiešania i lmenitu. 
ktoré sú produktom rozpadu tuhého roz

toku. 

Zastúpenie minerálov vo vrtoch 
Presence of minerals in boreholes 

Tab. 1 
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Minerály hydrotermálneho pôvodu 

Hematit. V bádaných horninách je po
merne zriedkavý. Identifikoval sa iba mi
kroskopicky vo forme spekularitových šu
piniek a alotľiomoriných zŕn. Pozorova

teľný je aj proces martit izácie: hematit 
zatláča magnetit pozdĺž štiepateľnosti. puk

lín aj od okraja zŕn (obr. 2). Podľa tex túr 

nych znakov možno hematit pokladať za 
najstarší minerál hydrotermálnej minera

lizácie. a to za predpokladu, že magnetit 
zatlačený hemati tom je magmatického pô

vodu. 
Magnetit. Na rozdiel od magmatického 

pr imárneho magnetitu, ktorý je v hornine 
rozptýlený, hydrolermálny magnetit vy

stupuje aj vo forme žiliek a zhlukov, a lo 
či už samostatných alebo spolu so sulfi

dickými minerálmi. Jeho výskyt je často 
úzko spätý s minerálmi, ktorými je pre

rastený (hematit, chalkopyrit. pyrit) a kto

ré sú produktom hydrotermálnej minera

lizácie. Vo vrte KJ12 možno v distribúcii 
magneti tu pozorovať vertikálnu zonálnosť. 
Vo vrchnejších partiách vrtu. kde je hojný 

pyrit, je zastúpenie magneti tu podradnej

šie, ale smerom do hĺbky jeho obsah stúpa 
na úkor pyritu. Pre hĺbkový rozsah pod 
500 m sú typické magneti tové hniezda veľ

ké až 4 mm. Magnetit tvorí s hemati tom 
prerasty a miestami ho zatláča až do tej 
miery, že sám vytvára pseudomordózy po 
hemat i te — mušketovit (obr. 3). 

Obr. 3. Mušketovit (sivý) s reliktmi hematitu 
(biely). Vrt: KON1/1712.5, zväčš. 160X 
Fíg. 3. Mushketovite (grey) with haematite 
(white) relics. KON1 drilling. 1712.5 m depth, 
magn. X160 

Obr. 2. Maríitizácia — hematit (svetlosivý) 
zatláča magnetit (tmavosivý) od okraja zŕn, 
pyrit (biely). Vrt KJ12 360,'zväčš. 440X 
Fíg. 2. Martitization of magnetite. Haematite 
(light grey) replacing magnetite (grey) from 
the rims and pyrite (white). KJ12 drilling, 
360 m depth, magn. X440 

Pyrit. J e najhojnejším sulfidickým mi

nerálom hydrotermálnej mineralizácie. 
ktorý sa vylučoval v širokom intervale na 
počiatku kryštalizácie sulfidov. Vystupuje 
vo forme rozptýlených zŕn. zhlukov, roz

lične orientovaných žiliek hrubých 0.006— 
2.5 mm. V niektorých prípadoch (KON1. 
KS29) tvorí až masívnu pyritovú rudu. 
Je pravdepodobné, že pyrit tvorí niekoľko 
generácií, ale sa nedali odlíšiť. Jedno 
z kritérií tohto predpokladu je forma zŕn 
pyritu. Starší pyrit je mechanicky značne 
porušený (kataklázovaný. korodovaný). 
pričom sú často pozorovateľné už len re 

likty pôvodných zŕn. ..Mladší" pyrit nie je 
tak intenzívne porušený a výraznejšie sa 
v ňom prejavuje idiomorfné obmedzenie 
(štvorcové, šesťuholníkové prierezy). Pyri t 
vďaka svojmu širokému intervalu kryšta
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lizácie vystupuje v paragenéze s t akmer 
všetkými sulfidickými minerálmi, pričom 
možno pozorovať š t ruk tú ry zatláčania, 
uzatvárania, prerastania (Rojkovičová. 
v tlači). Pyri t metasomaticky zatláča aj 
výrastlice horninotvorných Fe minerálov. 
Pomocou r tg mikroanalyzátora sa niekde 
v pyrite zistila izomorfná primes niklu a 
kobaltu. 

Hodnoty mikrotvrdost i pyri tu v š tudo

vaných vzorkách vykazujú pomerne širokú 
variabilnosť. Pohybujú sa od 700—1800 
kp .mm (6865—8826 MPa) pri závaží 
80—160 kp. Vysvetlenie veľkého rozsahu 
nameraných hodnôt možno hľadať vo va

riabilnom obsahu Co a Ni v pyrite. 
Pyrotín. Je pomerne častým minerálom, 

aj keď sa jeho výskyt viaže spravidla na 
veľmi malé. makroskopický nepozorova

teľné zrná. Najčastejšie vystupuje v po

dobe drobných kvapôčkovitých zŕn s m a 

ximálnou veľkosťou do 30 mikrónov, k to 

ré sú uzavreté v pyrite. V menšej miere 
tvorí rozptýlené hypidiomorfne aj alotrio

morfne vyvinuté zrná veľké 0.3 m m (obr. 
4). 

V úsilí rozlíšiť š t ruk tú rne modifikácie 
pyrotínu. ktoré závisia od genetických 

Obr. 4. Pyrotín (sivý) je zatláčaný pyritom 
(biely), časť pyrilu má kostroviý vývoj. Vrt: 
P6 568. zväčš. 440 X 
Fig. 4. Pyrrhotite (grey) replaced by pyrite 
(white) of partly skeletal habit. P6 drilling, 
508 m depth, magn. x440 

podmienok, sa použila metóda magnet i to

vej suspenzie podľa M. A. Grabovského — 
O. N, Zerdenka (1964). Na jej základe 
možno vysloviť predpoklad, že sa v báda

ných horninách vyskytujú dve modifikácie 
pyrotínu — hexagonálny a monoklinický. 
Hexagonálny pyrotín reprezentujú drobné, 
zväčša kvapôčkovité zrná uzatvorené v py

rite. Monoklinický pyrot ín tvorí agregáty 
zŕn zatláčané od okraja pyri tom. 

Markazit. Tvorí samostatné idiomorfné 
(lišty) a alotriomorfne obmedzené zrná 
(do 0.2 mm), nepravidelné aj radiá lne 
agregáty veľké do 3 X 3 mm. Jeho výskyt 
je úzko spätý s pyritom, s ktorým sa pre

rastá, obrastá ho. resp. j e v ňom uzavretý. 
Prerastá sa aj s pyrotínom a chalkopyri

tom. S výnimkou vr tu KS14 je markazi t 
pomerne zriedkavý. 

Chalkopyrit. V študovaných vrtoch vy

stupuje iba ojedinelé vo forme alotrio

morfne obmedzených zŕn veľkých do 
0.1 mm. Je poprerastaný pyritom, okolo 
ktorého tvorí aj lemy, rnarkazitom. pyrot í 

nom a magneti tom. Ako produkt odmie

šanía vystupuje v podobe drobných kva

pôčkovitých odmiešanín v sfalerite. 
Eaargit. Bol identifikovaný vo vr te 

KS14aKS10 , pričom vo vzorke KS10 123 
tvorí na pukline aj makroskopický vidi

teľné (1,5 mm veľké) stlpčekovité kryštá

liky s vert ikálnym ryhovaním. J e popre

rastaný pyritom a uzatvorený v m a r k a 

zite. Jeho identifikáciu potvrdila rtg 
difrakčná analýza (obr. 5). 

Sjalerit. J e pomerne hojne zastúpený vo 
vrchných častiach vrtu KS7 v intenzívne 
hydrotermálne premenenom andezite vo 
forme alotriomorfných zŕn s maximálnou 
veľkosťou 1.5 mm. V hornine je prevažne 
rozptýlený. Vo vrte KON1 je zastúpený 
len v hlbších part iách (pod 1000 m). 
pričom je pozorovateľný aj mikroskopicky 
v rozptýlenej forme, ale aj vo forme vý

plne rudných žiliek. Vyvinutý je alotrio

morfne aj hypidiomorfne a jo veľký až 
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Obr. 5. Rtg-difrakčný záznam enargitu (E). 
Vrt: KS10,123 
Fig. 3. Xray diffraction record of enargite, 
KS10 drilling. 123 m depth 

2.5 mm. Často obsahuje drobné odmieša

niny chalkopyritu. Vystupuje v asociácii 
s pyritom, galenitom. chalkopyri tom: vy

pĺňa medzizrnové priestory medzi horni

notvornými minerálmi (obr. 6). V ostat

ných vrtoch územia je sfalerit zastúpený 
len sporadicky, prevažne tvorí spolu s py

ri tom prerasty. pyri t uzatvára, resp. je 
v ňom uzavretý. 

Mikrotvrdosť sfaleritu z vrtu KŠ7 vy

kazuje oveľa nižšie hodnoty — 131 kp mm 2 

(1285 MPa) ako sťalerit z vrtu KON1 — 
197 kp .mm (1932 MPa). Tieto v porovnaní 
so semikvant i ta t ívnym obsahom železa 
v sfaleritoch (KS7 = 1.74 %, KON1 = 
= 2.25 "o) poukazuje na priamu l ineárnu 
závislosť medzi mikrotvrdosťou a obsahom 
izomorfného železa. Na základe korelač

ných vzťahov mikrotvrdost i a obsahu Fe 
v sfalerite, ktoré uvádza C. Varček et al. 
(1968). možno teplotu, pri ktorej vznikal 
sfaleiit z vrtu KON1. približne určiť na 
240 °C. 

Galenit. Je zastúpený pomerne zriedka

vo. Výraznejšie sa koncentruje v hlbších 
častiach vr tu KON1 (pod 1800 m) v úzkej 
paragenéze so sfaleritom. Vo vrte KJ12 

a P6 vystupuje uzatvorený v pyrite. 
Alotriomorfne aj hypidiomorfne vyvinuté 
zrná dosahujú maximálnu veľkosť 0.1 mm. 
Hodnota mikrotvrdost i galenitu sa pohy

buje v rozmedzí 55—76 kp mm 2 (539—735 
MPa). čo je v súlade s údajmi, ktoré uvá

dza W. Uytenbogaardt — R. Búrke (1971). 
Izomorfnú primes Ag a Se elektrónová 
mikrosonda nepotvrdila. 

Kobaltín. Mikroskopicky bol identifiko

vaný vo vr te KON1. Jeho výskyt je úzko 
spätý s pyritom, v ktorom je uzatvorený 
vo forme idiomorfne obmedzených zŕn 
veľkých 0,02 mm (obr. 7). 

Alabanáín. Identifikovalo ho niekoľko 
laboratórnych metód vo vr te KON1 na 
pukline kremenného dioritového porfýru 
v hĺbke 389 m. Podrobná charakterist ika 
tohto pomerne vzácneho minerálu bude 
predmetom samostatnej práce. 

Rumelka. Tvort tehlovočervený povlak 
na hydrotermálne intenzívne premenenom 
andezite vo vrte KŠ7. Umelými šlichmi 
bolo možno získať aj samostatné zrná ru

melky a podrobiť ich detailnejšiemu š tú

diu. Priemerný obsah Hg v hornine je 
0.033 " ,i. pričom najvyšší obsah (0.11 " ,, Hg) 

Obr. 6. Sfalerit(svetlý) vypína medzizrnové 
priestory medzi kremeňom (sivý), pyrit (jas
nobiely). Vrt: KON1/1863,9, zväčš. 80X 
Fig. 6. Sphalerite (light) filling up intergra
nular space of quartz (grey) and pyrite 
(bright white). KON1 drilling. 1863.9 m 
depth, magn. X 80 
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sa zaznamenal v intenzívne silicifikovanej 
hornine až hydrokvarci te . 

Molybdenit. Zistil sa vo vrte KON1 a 
KS29. Vo vr te KON1 bol identifikovaný 
vo forme 0.02 mm veľkých šupiniek (obr. 8) 
rozptýlených v hornine. Vo vrte KS29 je 
úzko spätý s pyritom, v ktorom tvorí 
drobné (5 mikrónov veľké) uzavreniny. Na 
možnosti výskytu molybdenitu združeného 
s pyritom v oblasti stredoslovenských neo

vulkanitov poukázal už J. Valach (1966). 
Rútil (leukoxén). V skúmaných horni

nách sa vyskytuje bežne a bol identifiko

vaný vo všetkých vrtoch. V hornine je 
rozptýlený vo forme drobných 0.1—0.01 mm 
alotriomorfných. menej hypidiomorfných 
zŕn. v menšej miere tvorí zhluky. Časť 
rutilu vznikla premenou i lmenitu v dô

sledku odnosu železa, čo viedlo k vzniku 
typických mriežkových š t ruk tú r rutilu 
(obr. 9). Bežne možno pozorovať aj gra

ťické a nepravidelné prerasty rutilu s pyri

tom (obr. 10). čo podľa F. Dimancha a 
P. Bartholoma (1976) možno vysvetliť pre

menou i lmenitu za prínosu roztoku HjS 
na zmes pyri tu a rutilu. 

Obr. 7. Kobaltín (svetlý) uzatvorený v pyrite. 
Vrt: KON1 1984.5, zväčš. 440X 
Fig. 7. Cobaltite (light) enclosed in pyrite. 
K O N I drilling. 1984.5 m depth, magn. 441) 

Obr. 8. Šupinky molybdenitu, pre silný dvoj
odraz sivá a svetlosivá. Vrt: KON1 1775.8, 
zväčš. 440X 
Fig. 3. Molybdenite flakes, grey to lightgrey 
due to the strong birefrigence. KON1 drilling. 
1775.8 m depth, magn. .,440 

Obr. 9. Mriežka rutilu. ktorá je produktom 
premeny štruktúry rozpadu tuhého roztoku, 
zatláčaná pyritom. Vrt: KON1 1847.3, zväčš. 
440 X 
Fig. 9. Grating texture of rutile originated 
bv solid solution disintegration being replaced 
by pyrite. KON1 drilling. 1347.3 m depth, 
magn. X440 

Arzenopyrit. antimonit a rýdzi antimón. 
Boli identifikované v ťažkej frakcii ume

lého šlichu vo vzorke KS29 79.1. čo zne

možňuje podrobnejšie skúmať ich parage

netieké vzťahy. Arzenopyrit vystupuje 
int ímne poprerastaný s pyritom. Dosahuje 
veľkosť 50 mikrónov. Antimonit je hypi

diomorfne vyvinutý do veľkosti 40 mikró

nov. Rtg mikroanalyzátorom sa v ant imo

nite zistila izomorfná primes arzénu. Rýdzi 
antimón je reprezentovaný idiomorfne ob

medzeným zrnom s veľkosťou 60 mikró
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nov a s izomorfnou prímesou okolo 1.4 " „ 
arzénu. 

Minerály hypergénneho pôvodu 

Predstavi teľom hypergénnych minerá

lov je covellín a goethit. Covellín je pro

duktom premeny chalkopyritu a goethit 
Fe a Fe—Cu minerálov. Pre tieto minerály 
sú typické š t ruk tú ry zatláčania primárnych 
minerálov. 

Nerudné minerály 

Lazulit. Bol identifikovaný pomocou 
umelého šlichu vo vzorke KS7 19. Je ty

pickej azúrovomodrej farby a tabuľkovi

tého tvaru . Rtg mikroanalýza potvrdila 
identifikáciu tohto minerálu (plošná dis

tr ibúcia Fe, Mg. Al a P), pričom sa zistila 
izomorfná primes Ti a Mn. Zastúpenie 
Ca je nepat rné . Pomocou pulzov rtg 
mikroanalyzátora sa obsah hlavných prv

kov lazulitu porovnával s lazulitom od 
Jakloviec, ktorý opísal S. Bajaník (1979). 
V porovnaní s ním lazulit z vrtu KS7 
obsahuje o niečo menej Al a Mg. 

Na výplni žiliek, puklín a dut ín sa z ne

rudných minerálov zúčastňuje kremeň, 
kalcit, dolomit, chabazit (chabazit v solía

tarovej oblasti stredoslovenských neovul

kanitov opísala Markova, 1980). sadrovec, 
fluorit, alunil a kaolinit. Na presnejšiu 
identifikáciu týchto minerálov sa použila 
r tg difrakčná analýza (Rojkovičová. 1978). 
Najhojnejší z nich je kremeň a kalcit. 
Kremeň vystupuje jednak v samostatných 
kremenových žilkách, miestami v asociácii 
so sulfidickou mineralizáciou (najmä s py

ritom), ale aj vo forme agregátov. Vo vr te 
KON1 tvorí prerasty s dolomitom, pre

niká pozdĺž klencov dolomitu a zatláča ho. 
Hrebeňovité agregáty kremeňa v dutinách 
vypĺňa dolomit. Vystupuje v okrajových 
častiach kremeňovodolomitových žiliek. 
Vo vr te KJ12 sa vyskytujú aj drúzy ame

tystu s kryštál ikmi veľkými 1—2 mm. Kal

cit tvorí na puklinách jemnozrnný až 
1.5 mm hrubý povlak — kôru bielej far

by. Na puklinách a v dutinách možno 
často pozorovať aj priehľadné a mliečno

biele klencové kryštály veľké 0.5 mm. Pre

tože nerudné minerály vystupujú prevažne 
samostatne, z doteraz bádaného materiálu 
nebolo možno jednoznačne určiť ich vzťah 
k rudnvm minerálom. 

Obr. 10. Grafické prerasty pyritu (biely s ru
lilom (sivý). Vrt: KONI 1934.5, zväčš". 440^ 
Fig. 10. Graphic intergrowths of pyrite (white) 
and rutile (grey). KON1 drilling, 1934.5 m 
depth, magn. X440 

Záver 

Podľa výsledkov podrobného výskumu 
rudnej mineralizácie Javoria možno v ob

lasti stredoslovenských neovulkanitov vo 
všeobecnosti vyčleniť: 

— Minerály magmatického pôvodu — il

menit . magneti t . Tie sú v sledovaných hor

ninách akcesorické a tvoria š t ruk túry roz

padu tuhého roztoku magneti t — ilmenit. 
— Minerály hydrotermálneho pôvodu — 

pyrit, markazit . pyrotín. chalkopyrit . enar

git. sfalerit. galenit . magneti t , hematit , 
molybdenit . alabandin. rumelka. arzeno

pyrit . antimón, ant imonit — pričom pri 
pyri te možno predpokladať niekoľko gene
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rácií. Pri pyrotíne možno rozlíšiť hexago

nálnu a monoklinickú modifikáciu. 
— Minerály hypergénneho pôvodu — 

covellín. geothit, ktoré sú produktom pre

meny primárnych minerálov. 
Z nerudných minerálov zúčastňujúcich 

sa na výplni žiliek, puklín a dutín je to 
kremeň, kalcit, dolomit, chabazit. sadro

vec, alunit, kaolinit a fluorit. 
Napriek tomu. že rudná mineralizácia 

v Javorí . podľa doteraz preštudovaného 
materiálu nedosahuje ekonomické koncen

trácie, identifikácia spomenutých minerá

lov rozširuje už známu paragenézu mine

rálov a môže poukazovať na metalogene

tickú perspektívnosť tejto oblasti. 

Recenzoval M. Bôhmer 
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Ore mineralizations in the Javorie Mts. (Middle Slovakia) 

ROJKOVIČOVÁ ĽUDMILA 

In the frame of complex metallogenetic 
investigations of the Middle Slovakian neo
volcanic area, accentuated atention is paid 
also to the Javorie Mts. occupying here 
eastern marginal position. 

The volcanic unit of the Javorie Mts. repre
sents only remnants of a more extensive 
complex stratovolcano (Konečný — Miháli

ková, 1977). Volcanic rocks underwent hydro
thermal alterations resulting in the develop
ment of propilitized and silicified zones. 
Small intrusive bodies and related alcaline 
metasomatism were identified amidst hydro
thermally altered volcanic rocks by J. Valach 
(1965). 

The ore mineralization in the Javorie Mts. 
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has been investigated from drilling core 
samples t(ab. 1) of the Kalinka. Vígľašská 
Huta. Klokoč, Stožok and Pstruša localities 
covering about 35 sq . km surface (fig. 1). Ore 
minerals are mostly disseminated but also 
stockworks. chamber and schlieren concen
trations do occur in volcanites. 

The following minerals were identified in 
the investigated area: alabandine. antimonite. 
arsenopyrite, calcite. chabasite. chalcopyrite. 
cinnabarite. cobaltite. covellite. dolomite, 
enargite. fluorite, galena, goethite, gypsum, 
haematite, ilmenite. kaoiinite. lazulite. mag
netite, marcasite. molybdenite, pyrite, pyrrho
tite, quartz, rutile and sphalerite. 

Minerals of the magmatic stage are repre
sented by magnetite and ilmenite both pre
sent as common accessory and disseminated 
minerals in the investigated rocks. Ilmenite 
is generally less frequent than magnetite. 

Several ore minerals originated during the 
hydrothermal stage. Haematite, identified 
only under microscope, occurs as flakes of 
specularite or in allotriomorphic grains. So
metimes haematite originates by martitization 
of magnetite (fig. 2). 

Magnetite is frequently disseminated in 
rocks, it creates veinlets or aggregates frequ
ently in association with sulphides. Magne
tite pseudomorphoses also haematite (mush
ketovite. fig. 3). 

Pyrite is the most common sulphidic mine
ral and it occurs probably in several gene
rations associating with almost all sulphides 
by what the textures of metasomatism, inter
growth and of inclucions appear (Rojkovičo
vá. 1981). Also the rock forming ferrous phe
nocrysts are metasomatized by pyrite. 

Pyrrhotite is present only as tiny inclusions 
in pyrite. Subordinated it creates dissemina
ted hypidiomorphic grains replaced by pyrite 
(fig. 4). On the base of their magnetic do
mains, both hexagonal and monoclinal mo
difications of pyrrhotite were stated. 

Marcasite and cobaltite are closely related 
to pyrite creating frequent intergrowths with 
or iclusions in it (fig. 7). 

Raie chalcopyrite occurs in intergrowth 
textures or as rims around marcasite. pyrrho
tite and magnetite. Chalcopyrite occurs also 
as unmixing product in sphalerite. 

Enargite was proved by Xray diffraction 
data (fig. 5). Prismatic crystals of it (1.5 mm 
long) have vertical striations (sample from 
the KS10 drilling). 

Disseminated allotriomorphic sphalerite is 
relatively frequent in strongly altered ande
site whereas fine stockworks of it are less 
common. Sphalerite associates with pyrite, 
chalcopyrite and galena or it fills up inter
granular spaces in the gangue (fig. 6). 

Galenite is generally rare except for sam
ples coming from the KON1 drilling. 

Alabandine was found to occur in crevice 
filling in quartz diorite porphyrite country 
rock. 

Cinnabarite creates brickred coatings in 
strongly altered andesite. The average mer
cury content of the rock is here only 0.036 p. c. 
and the highest value (0.11 %) was found in 
strongly silicified andesite to hydroquartzite. 

Molybdenite creates disseminated flakes 
(fig. 8) in the host rock or it occurs as tiny 
(up to 5 nm size) inclusions in pyrite grains. 

Rutile. as common accessory mineral of the 
host rocks, originated also by alteration of 
ilmenite (by the removal of iron) and 
creating typical grating texures (fig. 9), 
or. the graphic intergrowths of rutile and 
pyrite (fig. 10) may be explained as ilmenite 
alteration product under the simultaneously 
yield hydrogen sulphides influence (Diman
che — Bartholomé, 1976) 

Arsenopyrite, antimonite and native anti
mony were identified only in the heavy trac
tion of a rock concentrate similarly as lazulite 
with typical azureblue colour. 

Gangue minerals present in crevice and ca
vity fillings or in fine stockworks are quartz, 
calcite. dolomite, chabasite, gypsum, fluorite, 
alunite and kaoiinite. Their relations are not 
yet overall clear. 

Preložil I. Varga 


