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Magnetic properties and paleomagnetism of the DK-1 borehole 
volcanites from the area of the Slanské vrchy Mts. 
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Volcanic rocks of the DK-1 borehole have 
been mostly hydrothermaly altered. The 
magnetic characteristics (r. and NRMP) of 
these rocks are relatively low, what corres
ponds to the idea that the important part of 
Fe has been released from the desintegrated 
opaque minerals by influence of H2S solutions. 
Results of laboratory tests have shown that 
stable component of RMP is linked on se
condary magnetic minerals. It means that 
remanent magnetic polarization of rocks 
originated during hydrothermal activity. 
Dependence of y. upon temperature shows 
that x increases expressively around 400 °C 
(fig. 3). This indicates replacement of 
FeSi by FejOv At the same time, the results 
support also the idea, that the hydrothermal 
activity is of mesothermal to epithermal 
character in the area under study (Slávik — 
Tózsér. 1984). 

The interval 30.0 m—74.2 m in the borehole 
DK-1 is represented by pyroxene andesite 
belonging to the Ošvárska complex of the 
Upper Badenian — Lower Sarmatian age. 
Alternatively normal and reversed polarity of 
RMP of individual rock samples has been 
detected in this interval. We assume that the 
reversed polarity of RMP could be a result 

of thermal metamorphism by dykes which 
have penetrated rocks in question, in case 
that dykes have reversed polarity of RMP. 

The two-pyroxene andezite body of the 
Sarmatian age represents the interval 74.2 to 
327.4 m. 48 rock samples of this interval show 
the normal polarity of RMP. The mean value 
of inclination of RMP for the andezitic body 
is I = 75.1°. Its high value indicates, that the 
two-pyroxene andesite body has been probably 
influenced by tectonic movements. We assume 
that the whole propylitized complex has re
latively subsided north of and rised south of 
the DK-1 borehole. 

The rhyolite body of the Upper Badenian 
age is a part of the rhyolite volcano-sedi
mentary complex. It has been identified in 
the interval 418.0 m — to 597.6 m. Its mean 
value of the inclination of RMP is I = 7.9°. 
It has been evaluated from 31 individual re
sults. We assume that the whole complex 
was in the horizontal position originally and 
the inclination of RMP of the complex was 
about 65°. The value I = 7.9° indicates that 
volcano-sedimentary complex is not in its 
original position. It has rotated about 50 — to 
57° around E—W horizontal axis from the 
lime of its origin. 

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

Ad r i á n P a n á č e k — I v a n D a ň k o — 
M i r o s l a v F i l o — J o z e f L a n e : Geo
fyzikálne metódy v rudnej prospekcii (Bra
tislava 21. 2. 1985) 

V prvej časti prednášky J. Daňko zhodnotil 
etapovitosf geofyzikálnych prác pri vyhľadá
vaní rudonosných štruktúr a rudných ložísk 
v Jeseníkoch. Hlavnú pozornosť venovali 
komplexnému geofyzikálnemu vyhľadávacie-
mu prieskumu polymetalického a drahokovo-

vého zrudnenia. Anomálne úseky, ktoré sa 
zistili metódou vynútenej polarizácie sa ďalej 
overovali spontánnou polarizáciou, magneto
metriou a odporovými meraniami. Na zákla
de výsledkov analýzy sa anomálne úseky roz
delili na produktívne s možným výskytom 
polymetalického a Auzrudnenia a neproduk
tívne s grafitickými bridlicami. Výsledky geo
fyzikálneho prieskumu sa doplnili geochemic
kými prácami a overili vrtmi. Dobrá spolu
práca geofyzikov, geochemikov a geológov 
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viedla k nájdeniu etalónov geofyzikálnych 
príznakov zrudnenia. 

Z matematicko-štatistického spracovania 
dostupných informácií vyplynuli ďalšie per
spektívne plochy, ktoré sa ďalej detailne pre
skúmali a navrhli na overenie. V tejto etape 
prác sa uplatnili niektoré metódy vrtnej geo
fyziky. 

O výsledkoch komplexného geofyzikálneho 
prieskumu antimonitového zrudnenia v kryš
taliniku Malých Karpát referoval J. Lane. 
Antimonitové zrudnenie sa viaže na grafitic
ké bridlice, ktoré sú vhodným objektom geo
fyzikálneho mapovania. Výsledky overova
cích technických prác potvrdili efektívnosť 
geofyzikálnych metód pri riešení geologickej 
stavby pezinskoperneckého kryštalinika a pri 
vyhľadávaní rudonosných grafitických bridlíc. 

O problémoch a možnostiach využitia geo
fyzikálneho výskumu a prieskumu metalo
genetických zón v stredoslovenských neovul
kaniloch diskutovali M. Filo a A. Panáček. 
Na príklade hydrotermálne premeneného vul
kanického komplexu Skalky na Javorí pouká
zali na možnosť mapovať a rozlíšiť jednot
livé horniny podľa intenzity a charakteru 
premien (propylitizácia, argilitizácia, silicifi
kácia a sulfidizácia). 

Komplexnosť a etapovitost geofyzikálneho 
a geochemického prieskumu a následného 
vrtného overovacieho prieskumu pri vyhľa
dávaní CuPbZn zrudnenia zhodnotili na lo
kalite Rudno — Brehy — Pukanec. Metodický 
komplexný geofyzikálny a geochemický prie
skum na známom meďnatoporfýrovom ložis
ku Zlatno poukázal na možnosti geofyzikál
neho prognózovania ďalších perspektívnych 
lokalít v stredoslovenských neovulkanitoch. 

Na záver A. Panáček zhodnotil súčasný stav 
a možnosti uplatnenia geofyzikálneho prog
nózovania a hľadania etalónov jednotlivých 
typov zrudnenia. Zdôraznil potrebu uplatne
nia vrtných variant geofyzikálnych metód a 
komplexnosti v rudnej prospekcii. 

V l a d i m í r V y b í r a l — S a m u e l J a
n í k — I g o r P i n t e r — M a r g i t a S p e 
v á k o v á : Geofyzikálne metódy pri vyhra
dávani nerudných surovín (Bratislava 21. 2. 
1985) 

Široký okruh nerudných surovín sa zúžil 
na stavebné suroviny — stavebné a deko
račné kamene, tehliarske suroviny, štrkopies

ky a íly. Prieskum týchto surovín má veľa 
spoločných čŕt, ktoré podmieňujú podobnosť 
metodiky terénnych prác aj spracovania. 
Geofyzikálne práce majú charakter detail
ných až semidetailných meraní. Používajú 
sa rovnaké metódy — geoelektrické odporové 
profilovanie a sondovanie. magnetometria a 
na vyčlenené oblastí plytká refrakčná seizmi
ka. Rieši sa nimi najmä: priebeh priestoro
vého ohraničenia sledovanej suroviny, skrýv
kové pomery, vyčlenenie častí ložiska s naj
lepšou kvalitou a sledovanie vnútornej stav
by ložiska. 

Možnosť použitia geofyziky pri geologickom 
prieskume na stavebné suroviny sa demon
štrovala na štyroch akciách: 1. prieskum vá
pencov a korekčných ílov na lokalite Vajar
ská; 2. Krnišov — andezit; 3. Kráľova — 
štrkopiesky, riešenie skrývkových pomerov; 
4. prieskum čadičov v Camovciach. 

Hlavnou úlohou prieskumných prác na lo
kalite Vajarská bol prieskum vápencov 
vhodných pre cementáreň a vápenku Záhorí. 
V hustej sieti profilov sa premeral vrch Va
jarská. Po interpretácii terénnych prác sa 
zostrojili mapy mocností skrývky a štruk
túrno korelačná mapa s vymedzením úsekov 
s najlepšou surovinou. Súčasne s vápencami 
sa V širšom okolí sledovali korekčné íly pťe 
cementáreň. 

Pri prieskume andezitov v predpolí lomu 
KrnišovTeplička sa geofyzikálne práce uro
bili v dostatočnom predstihu pred vrtnými 
prácami. Na základe výsledkov sa vrty si
tuovali do miest s charakteristickými vlast
nosťami (vhodná surovina, nevhodná suro
vina, rozličná mocnosť skrývky a pod.). Vrtné 
práce potvrdili predpoklad, že celý lávový 
prúd má veľmi komplikovanú stavbu a vhod
ná surovina je sústredená iba v blízkosti 
lomu. 

Skrývkové pomery na ložisku Kráľováštr
kopiesky skomplikovala prítomnosť ílovitých 
sedimentov fácie mŕtvych ramien. Keďže 
štrkopiesok sa bude ťažiť po napustení vod
ného diela Kráľova, skrývka musí byť vo
pred odstránená. Podobné znalosti o jej moc
nosti a charaktere ovplyvňujú plán odkry
vu. Geofyzikálne terénne merania zreduko
vali plánované množstvo zemných vrtov, pre
tože boli situované do anomálnych miest. 

Na lokalite Camovce pomocou geoelektric
kveh metód, magnetometrie a plytkej ref
rakčnej seizmiky sa ohraničilo teleso olivinic
kého čadiča. Zistil sa jeho obrys, mocnosť a 
mocnosť skrývky. 


