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HoBbie cBejeniia o nojiesomnaTOBOM cwpbe CnitnicKO-re.MepCKOro py/joro-
PJIH M B03MOXHOCTH erO HCnOJIbTOBaiUlH 

KaK B03M05KHMM MCTOHHMK0M nOJieiTOinnaTOBOrO CbipbH, Ha OCHOBaHHIl 
reojiorMMecKOň M opMeirrMpoBoiHO-TexHononmecKOM oueHKe noflBeprjmcb 
pa3JiHHHwe BMflU nOJieBOiunaTOBbix nopofl BOCTOMHOM nacrn CnHinCKO-
reMepcKOro py^oropiia. MHTCH3MBHO ajib6nľra3jfpoBaHHbie rpaHHTU M aiuíM
TH B03MOJKHO HCII0JIb3OBaTb B CMDOM BHflfi KaK KaHeCTBCHHOe Cbipbé BBIÎ C 
npwMecH fljia KepaMjwecKMx H3fleJiMň ôejioň OKpacKM. SjiHDBManbHbie rpa
HMTOBwe necKM M MerapMOJiMTbi, TO ecTB cupbe reojiorwHecKM caMoe nep
cneKTMBHoe, noKa MOJKHO wcnojib30BaTb jiMuib fljia MeHee KaMecrBeKOň npo
K/Kumt. 

New knowledge on felsparbearing raw materials of the Spišskogemerské 
rudohorie Mts. and possibilities of their use 

Geological reconnaissance and pioneering technological assessment was 
made on several rock varieties with higher felspar content from the 
Spišskogemerské rudohorie Mts. representing possible sources of 
felsparbearing raw materials. Strongly albitized granite and aplite 
varieties may be used already in natural state as quality raw for 
ceramics with white body, into glazes etc. whereas elluvial granite sand 
and metarhyolite, both rock varieties of large surficial extent, may be 
used for modest purposes. 

V ostatnom období (Dianiška, 1977, grani toidov a hornín ich plášťa, t. j . hor

1979: Malachovský et al.. 1983) sa vo vý niny s prevahou sodného živca nad ostat

chodnej časti Spišskogemerského r u d o  nými minerá lmi . Spolu s produk tmi po

horia zistili t aké t ypy hornín, ktorých vrchového zvetrávania granitoidov a me

chemické a minerá lne zloženie dáva pred taryol i tov staršieho paleozoika gemer ika 
poklad na ich využit ie ako živcových sa podrobili petrografickomineralogické

surovín. Sú to predovše tkým produk ty m u a or ientačnému technologickému vý

postmagmatickej albitizácie var iských skumu s cieľom overiť ich prakt ickú vy
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užiteľnosť. Možnostiam získavať živcové 
suroviny v Spišskogemerskom rudohorí 
sa doteraz venovala len malá pozornosť 
(Kubíni, 1971). 

Geológia výskytov živcových hornín 

Horniny s vysokými obsahmi alkálií 
sme skúmali na dvoch výskytoch, a to 
v širšom okolí Poproča (granitové teleso 
a jeho plášť) a J od Prakoviec (meta

ryolit). 

Popročské granitové teleso 

Najväčšie granitové teleso v Spišskoge

merskom rudohorí je odkryté na ploche 
približne 10 km2. Plášť telesa tvoria hor

niny staropalezoického veku. reprezento

vané metaklastikami a kyslými metapyro

klastikami. JV časť telesa je prikrytá 
neogénnymi sedimentmi košickej štrkovej 
formácie. 

Najrozšírenejším horninovým typom 
telesa je strednozrnitý leukogranit s bio

titom. Menej časté sú hrubozrnné dvoj

sľudové granity až leukogranity s bioti

tom, príp. aj muskovitom. Zriedkavé sú 
žilné telesá granitových porfýrov, drobno

zrnných leukogranitov a aplitov. 
Všetky typy granitoidov sú kyslé až 

ultrakyslé (cca 73—77 % Si02). Charakte

ristická je pre nich výrazná prevaha K20 
nad NaL»0 a relatívne nízke obsahy kyslič

níkov femických prvkov. Suma Fe2Ojtot + 
+ MgO sa pohybuje v rozmedzí 0.3—0.6 °,Q. 
V horninách prevláda Kživec a kremeň 
nad plagioklasom. Tmavé minerály (biotit 
a turmalín) dosahujú maximálne 5 % obj. 

Granitoidy a horniny plášťa v tesnej 
blízkosti kontaktu sú intenzívne albitizo

vané. Albitizácia je najčastejšia v naj

vrchnejších častiach endokontaktných zón 
granitoidov a v blízkom exokontakte. Al

bitizáciu charakterizuje plošný a okolo

puklinový vývin. Množstvo sekundárneho 

albitu v hornine dosahuje v priemere 
40—70 %. Extrémne vznikli až anchimo

nominerálne albitity (nad 90 %)• 
Podľa doterajších poznatkov dosahuje 

mocnosť albitizovaných zón v popročskom 
granitoidnom telese maximálne 10—20 
metrov, častejšie iba 4—5 m. Extrémne 
albitizované zóny tvoria len niekoľko cen

timetrov mocnú časť vnútri albitizovanej 
zóny. V exokontakte granitoidov je moc

nosť albitizovaných zón maximálne 8 až 
10 m. 

Geologickým mapovaním popročského 
granitového telesa sme zistili, že najviac 
albitizovaná je jeho SZ časť na ploche cca 
0,6 km. Keďže nie sú tu spoľahlivé odkry

vy, nie je možné posúdiť, či ide o plošnú 
alebo okolopuklinovú albitizáciu (preme

ny študoval Dianiška, 1983). Povrchovým 
zvetrávaním popročského granitového te

lesa vznikol eluviálny piesok. Ten sa sú

streďuje do miest, kde je teleso intenzívne 
tektonicky porušené, preto sú maximálne 
mocnosti nepravidelne rozmiestnené. Na 
základe prieskumných prác (ryhy, šachtice) 
sme vyčlenili tri súvislé oblasti eluviál

nych pieskov (obr. 1). Najvýznamnejšia 
z nich je oblasť v JZ časti telesa s roz

mermi asi 1,5X0,2—0,4 km. Granit na tejto 
ploche je porušený zlomami V—Z smeru, 
ktoré sú vyznievaním S okraja rožňav

ského pásma diskontinuity (Grecula — Ku

chárski. 1979) a násunovej línie medzev

ského príkrovu (Grecula, 1982). Túto ob

lasť charakterizuje znížený geoelektrický 
odpor (100—500 Í3m) s hĺbkovým dosa

hom do 130 m (Grecula — Kuchárski, 
1. c). Mocnosť eluviálneho piesku, ktorú 
sme zistili na prognóznej ploche Pl, je 
6—7 m a podobnú mocnosť predpokladá

me aj na prognóznych plochách P2 a P3. 

Metaryolity J od Prakoviec 

V Spišskogemerskom rudohorí sú me

taryolity hojne rozšírené. (Grecula 1. c. 
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Obr. 1. Schematická geologická mapa popročského granitového telesa (na základe 
geologických máp J. Kobulského, P. Greculu a P. Malachovského zostavil P. Malachov
ský, 1984). 1 — granit (nečlenený). 2 — vulkanickosedimentárny komplex staršieho 
paleozoika kontaktne termicky zmenený, 3 — produkty kontaktnometasomatickej 
premeny metaklastík a metapyroklastík (1—3 — gemerikum), 4 — košická štrková 
formácia, 5 — alúvium, 6 — albitizovaný granit, 7 — obsahy K pod 1,5 % podlá 
gamaspektrometrie (Kuchárski, 1978), 8 — eluviálny granitový piesok, 9 — násunová 
línia medzevského príkrovu, 10 — zlom: a — zistený, b — predpokladaný, 11 — 
šachtica PS2, miesto odberu vzoriek eluviálnych granitových pieskov, 12 — štôlňa 
Ferdinand — miesto odberu vzoriek albitizovaných granitov a metapyroklastík, 13 — 
a— prognózna plocha eluviálnych granitových pieskov (Pt — P3). b — predpokladaný 
výskyt eluviálnych granitových pieskov na podklade geofyziky (P/,?) 
Fig. 1. Schematic geological map of the Poproč granite body (based on the geological 
map by J. Kobulský, P. Grecula and own data drawn by P. Malachovský, 1984). 1 — 
granite (undivided), 2 — volcanosedimentary complex of Lower Paleozoic, con
tactthermally altered, 3 — product of contactmetasomatic alteration in meta
clastics and metapyrroclastics (1—3 — Gemeric unit). 4 — the Košice Gravel Forma
tion, 5 — alluvial beds, 6 — albitized granite, 7 — kálium content below 1.5 ° 0 
according to gammaspectrometry (Kuchárski, 1978), 8 — elluvial granite sand, 9 — 
thrust line, 10 — fault, a — proved, b — presumed, 11 — the NPS2 pit, sample 
site of elluvial granite sand, 12 — the Ferdinand adit, sample site of albitized gra
nite and metapyroclasties, 13 prognostic surface, a — Pi to P 3 category over elluvial 
granite sand, b — presumed elluvial granite sand area deduced from geophysical 
data (P4 category) 

uvedené metaryol i ty opisuje ako j emno

zrnné bielosivé keratofýry a kremeni té 
keratofýry) . Podľa l i tostratigrafickej sché

m y P. Greculu (1. c.) vystupujú v dvoch 
strat igrafických úrovniach, a to v spod

nom a vrchnom pestrom vulkanickom 

horizonte. Z prakt ického hľadiska, s ohľa

dom na mocnosť a plošné rozšírenie, má 
väčší význam vrchný horizont. Meta

ryoli ty tohto horizontu niekedy tvoria 
na povrchu niekoľko m až desiatok m 
mocné a plošne rozsiahle pruhy. Jeden 
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z takýchto p ruhov sa t iahne z doliny 
Hrel ikovho potoka (J od Prakoviec) až po 
Kojšovskú hoľu v dĺžke cca 5 km a s moc

nosťou miestami až 100 m, ktorá sa na 
povrchu zväčšuje od Z na V (Fabian et al., 
1983). Metaryoli ty so zvýšeným obsahom 
albi tu vystupujú v spodnej časti kyslých 
metavulkani tov a v nadloží metapsami tov 
(obr. 2). Takú stratif ikáciu potvrdi l aj vr t 
SG2 (lokalizovaný v doline Hrel ikovho 
potoka 2,2 km J od Prakoviec), ktorý 
v hlbke 36,7 m prev ŕ t a l polohu týchto 
metaryol i tov s nepravou mocnosťou 55 m 
(Grecula et al., 1977). 

Opis a lokalizácia vzoriek 

Na petrografickomineralogický a orien

tačný technologický výskum upravi teľ 

nosti sme odobrali celkom 6 vzoriek živ

cových hornín, a t o : 3 vzorky albit izova

ných granitoidov, 1 vzorku albit izovaného 
kyslého metapyroklas t ika . 1 vzorku elu

viálnych grani tových pieskov a 1 vzorku 
metaryol i tu . 

Vzorka 1: Anchimonominerálny albitit. Far
ba horniny je mliečnobiela, textúra všesmer
ne zrnitá, aplitoidná. Zrnitosť sa pohybuje od 
0,3 do 1,0 mm. Minerálne zloženie: albit, 
akcesorický rútil, apatit, monazit, kalcit, zir
kón. Pukliny sú potiahnuté povlakmi limo
nitu. Lokalizácia: žilné teleso 1,4 m mocné, 
štôlňa Ferdinand, Rudník. 

Vzorka 2: Albitizovaný aplit. Farba hor
niny je bielosivá, textúra všesmerne zrnitá, 
masívna. Zrnitosť kolíše medzi 0,1 až 0,5 mm. 
Povlaky limonitu na puklinách sú zriedkavé. 
Minerálne zloženie: aibit > kremeň — mus
kovit. z akcesórií apatit. Lokalizácia; 4,5 m 
mocné žilné teleso v horninách plášťa, štôl
ňa Ferdinand, Rudník. 

Vzorka 3: Albitizované kyslé metapyroklas
tikum. Bielosivá hornina málo usmernenej 
textúry. Zrnitosť má prevažne medzi 
0,05—0,2 mm. Minerálne zloženie: albit > kre
meň, akcesorický muskovit, rútil, apatit. Lo
kalizácia: v plášti granitu, 7 m od kontaktu, 
štôlňa Ferdinand, Rudník. 

Vzorka 4: Albitizovaný granit. Farba hor
niny je sivobiela, textúra všesmerne zrnitá, 
masívna. Zrnitosť sa pohybuje od 0,7 do 
1,5 mm. Minerálne zloženie: albit > kre
meň — K živec — muskovit, akcesorický je 
prítomný biotit, zirkón, apatit, opakový mi
nerál. Lokalizácia: 1, 4 m mocná zóna v endo
kontakte granitu, štôlňa Ferdinand, Rudník. 

Vzorka 5: Eluviálny granitový piesok. Je 
žltohnedej farby, sypký s dobre uvolnenými 

Smer Pralcvc* */. 
1,6 km A r 

Obr. 2. Geologická mapa okolia vrtu SG2 (Grecula. 1977: Fabian et al.. 1983). 1 — 
metapsamit. 2 — metaryolit, 3 — porfyroid, 4 — kremenný porfýr, 5 — vrt SG2, 
6 — litologicka hranica, 7 — zistený zlom (a), predpokladaný (b) 
Fig. 2. Geological map of the SG2 drilling site (Grecula, 1977, Fabian et al., 1983). 
1 — metapsammite, 2 — metarhyolite. 3 — porphyroid, 4 — quartz porphyry, 5 — 
the SG2 drilling, sample site of metarhyolite, 6 — lithological boundary, 7 — fault, 
a — proved, b — presumed 
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zrnami minerálov. Zrnitosť sa pohybuje od 
0,3 mm až pod 0,04 mm. Zrnká kremeňa a 
živcov sú potiahnuté povlakmi limonitu. Mi
nerálne zloženie je uvedené v kapitole o tech
nologickej charakteristike. Lokalizácia: šach
tica PS2 Poproč. 

Vzorka 6: Metaryolit. Hornina bielej až 
sivobielej farby so zelenkavým odtieňom, ne
zreteľné bridličnatej celistvej textúry. Zrni
tosť základnej hmoty je v 0.0X mm. Zried
kavé porfyroblasty kremeňa a albitu dosa
hujú 1.5 až 2 mm. Minerálne zloženie: albit > 
> kremeň — sericit, akcesorický je prítomný 
apatit. Zriedkavo pozorovať hniezda, resp. 
žilky biotitu (chloritu) + pyrit. 0.0X — 1.5 mm 
mocné. Lokalizácia: vrt SG2 (55.0—56.0 m) 
Prakovce. Lokalizácia odberu vzoriek je na 
obr. 1 a 2. 

Technologická charakteristika skúmaných 
vzoriek 

Technologický výskum sa uskutočnil 
s cieľom zistiť, či tieto horniny možno bez 
úpravy alebo po úprave využiť v keramic

kom a sklárskom priemysle. Preto všet

ky typy hornín sa najskôr skúmali che

mickými a rtg difrakčnými analýzami. 
Minerálne zloženie jednotlivých vzoriek 
je v tab. 1 a bolo vypočítané z chemic

kých analýz s prihliadnutím na výsledky 
rtg difrakčných rozborov. 

Podľa uvedených dát obsahov živcov 
v skúmaných typoch hornín, s výnimkou 
eluviálneho granitového piesku, spĺňa po

žiadavku CSN 72 1370 pre živce a živcové 
suroviny, t. j . minimálny obsah živcov je 
nad 40 %. Technologicky najpriaznivejším 
typom živcovej suroviny je anchimonomi

nerálny albitit obsahujúci až 95 " o albitu. 
Priaznivé minerálne zloženie má aj albiti

zovaný aplit a albitizované metapyroklas

tikum s obsahom okolo 60 "o albitu. 
Menej priaznivé sú obsahy farbiacich 

kysličníkov (sumárne Fe20.) a Ti02). Pre 
kvalitné druhy živcových surovín pripúšťa 
uvedená CSN max. 0,25 % Fe20:) a 0,1 %, 
TiOj. pre ostatné suroviny určené pre me

nej náročné účely maximálne 1 ° D Fe20:i a 
0,2 " i, Ti02. To znamená, že albitizované 
granitoidy a metapyroklastiká, ktoré budú 

mať chemické zloženie ako nami sledova

né vzorky, môžu sa využívať v prírodnom 
stave (bez použitia prečisťovacej úpravy) 
ako tavivá do keramických zmesí, sklár

skeho kameňa, glazúr, smaltov, frit a pod. 
Metaryolity, ktoré majú zo všetkých skú

maných vzoriek najvyššie obsahy Fe 2 0 ; 
je možné využiť len pre menej náročné 
účely. 

Pretože podstatná časť železa je via

zaná na tmavú sľudu (čiastočne muskovi

tizovaný biotit), hematit a prípadne mag

netit, ktoré po stuhnutí taveniny vytvá

rajú výtavky vo forme čiernych bodiek, 
pre posúdenie živcových hornín boli dô

ležité výsledky taviacej skúšky. 
Vzorky albitizovaných granitoidov a al

bitizovaného metapyroklastiká poskytli 
pri taviacej skúške (cca 1200 °C) biele, si

vobiele a krémové výtavky. Pri vzorkách 
2 a 3 boli výtavky farebne homogénne a 
pri vzorke 4 sa vyšší podiel biotitu preja

vil vo forme tmavých zrniek. Anchimono

minerálny albitit poskytol biely a prehľad

ný výtavok s nepatrným množstvom tma

vých zŕn, spôsobených prítomnosťou ru

tilu. Metaryolit poskytol farebne homo

génny výtavok krémovej až svetlohnedej 
farby. 

Prítomnosť čiernych zrniek môžeme 
v tavenine značne zredukovať, v niekto

rých prípadoch aj úplne vylúčiť, ak upra

víme živcovú surovinu vysokointenzívnou 
magnetickou separáciou. Táto metóda 
umožňuje zo suroviny takmer úplne od

strániť biotit. hematit a čiastočne aj vy

bielený biotit. Odstránenie limonitu, kto

rý je vo forme povlakov na zrnách živca 
a kremeňa (ako je to v prípade eluviál

neho granitového piesku), zostáva problé

mom a piesok aj po účinnej elektromag

netickej separácii dáva homogénny, ale 
tmavokrémový až hnedý výtavok. Limo

nit sa dá len čiastočne odstrániť otiera

ním zŕn, samomletím (atricia), avšak úpl

ne len chemickou úpravou. 
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tým kvalitné živcové koncentráty sme 
frakciu 0,04—0,25 mm flotovali v dvoch 
stupňoch. V prvom stupni sa v slabokys-

lom prostredí (pH = 6) vyflotovala sľuda 
(ako škodlivina) a v druhom stupni sa 
v kyslom prostredí (pH = 2,5) za prítom

nosti zberača dodecylamínu a peniča 
DP21 vyflotoval živec. Obsah živca bol 
cca 65 ° o a po flotácii sa obohatil na 98 n o 
pri prvom koncentráte s hmotnostným vý

nosom 18 "n a v druhom koncentráte na 
93 ° o s hmotnostným výnosom 30 ° p. Zod

povedá to výťažnosti 70.5 "o koncentrátu. 
Skúšky tavenia produktov úpravy (cca 

1250 °C) poskytli homogénny výtavok 
svetlohnedej farby, ktorú spôsobuje limo

nit. Elektromagnetickou separáciou sme 
dosiahli podobné výsledky aj v nemagne

tických podieloch. 
V súčasnej dobe je tendencia znižovať 

teploty vypaľovania keramických hmôt. 
Uvádzané živcové suroviny a koncentráty, 
aj keď obsahujú určitý podiel limonitu, 
mohli by sa uplatniť ako vhodné tavidlá 
do keramických hmôt všade tam. kde sa 
nevyžaduje biela farba črepu a do hne

dých a čiernych farebných glazúr a frít. 

Prognózne zhodnotenie živcových surovín 
v Spišskogemerskom rudohorí 

Prítomnosť živcových hornín v Spišsko

gemerskom rudohorí s vhodnými techno

logickými vlastnosťami na využitie v sklár

skom a keramickom priemysle dáva pod

net na ich prognózne zhodnotenie. Prog

nózy granitového piesku sme kvantifiko

vali. ale prognózne hodnotenie ostatných 
typov živcových surovín je len všeobecné, 
hoci sú vhodné aj pre náročné použi

tie. Pri ďalšom overovaní živcových hor

nín bude treba zvážiť i ďalšie kritériá 
(možnosť povrchovej ťažby, dostatočné 
zásoby, variabilitu kvalitatívnych para

metrov suroviny a pod.), ktoré podmie

ňujú ich praktické využitie. 

Eluviálny granitový piesok 

Eluviálny granitový piesok sme zistili na 
popročskom granitovom telese. Po jedno

duchej úprave je vhodný pre nenáročnú 
keramickú výrobu. Najperspektívnejšie sú 
tri plochy 1. stupňa nádejnosti (Pi — P3). 
ktoré sme vyčlenili na základe výsledkov 
geologického mapovania, ľahkých technic

kých prác a geofyzikálnych meraní. Prog

nózna zásoba P:i je cca 6 mil. m3 (plocha 
1 km, mocnosť 6 m). Štvrtú prognóznu 
plochu (P/,) sme vyčlenili len na základe 
geofyzikálnych údajov (Kuchárski. 1978). 

Eluviálny piesok je známy aj na hni

leckom granitovom telese (Drnzík et al.. 
1982). ale jeho úložné pomery a technolo

gické a chemické vlastnosti sa zatiaľ ne

skúmali. 
Prednosťou granitového piesku oproti 

ostatným živcovým surovinám je ekono

micky výhodná ťažba (povrchová, bez roz

pojovania suroviny). 

Metaryolity 

Tento typ živcovej suroviny môžeme 
pre vysoký obsah farebných kysličníkov 
v prírodnom stave využiť len pre menej 
náročné účely (ako prídavok do keramic

kých hmôt s farebným črepom, na výroou 
režných dlaždíc a obkladačiek). Predpokla

dáme, že jednoduchou úpravou (elektro

magnetickou separáciou chloritu a biotitu) 
by bolo možné získať aj kvalitnejšiu su

rovinu, vhodnú pre náročnejšie využitie. 
Výhodou týchto hornín je, že sú pomer

ne časté na povrchu (pruh Prakovce — 
Kojšovská hoľa, V od Opátky. S od Pra

koviec. záver Zlatej doliny S od Medzeva 
a inde). Podľa výsledkov vrtu SG2 môžu 
dosahovať mocnosť až niekoľko desiatok 
metrov, avšak nedostatočné údaje o ich 
chemickej variabilite (pravdepodobne me

niace sa vertikálne i horizontálne) ne
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umožňujú presnejšie posúdiť ich vhod

nosť. 
Časté výskyty živcových horn ín tohto 

typu v asociácii s metavu lkan i tmi dávajú 
podnet na preskúmanie vývoja celej plo

chy kyslých vulkani tov staršieho paleo

zoika gemerika . 

Produkty albitizácie granitoidov a hornín 
plašia 

Podľa doterajších poznatkov tieto hor

niny predstavujú najkval i tnejš iu živcovú 
surovinu v Spišskogemerskom rudohorí . 
Produk ty albitizácie (hlavne anchimono

minerá lne albi t i ty a albi t izované aplity) 
môžeme využiť už v pr í rodnom stave (bez 
úpravy) ako kval i tnú surovinu v kerami 

ke s bielym črepom, do glazúr, frít, smal

tov a pod. 
Vzorky albit izovaných hornín sme skú

mali z popročského grani tového telesa, ale 
podobné typy sú pre skúmané aj v zlato

idčianskom, hummelskom, bet l iarskom a 
hnileckom grani tovom telese a zistili sa 
aj vr tom DD3. lokalizovanom v Dlhej do

line pri Gemerskej Polome (Malachovský 
et al., 1983). 

Najväčšie rozšírenie albit izovaných hor

nín sme zaznamenal i v popročskom gran i 

tovom telese a v Dlhej doline. Okolopuk

linový charak te r procesu albitizácie po

pročského grani tového telesa nevedie ku 
vzniku mocnejších zón týchto produk

tov (prevažne od niekoľko cm do 5 m). 

V Dlhej doline sa vr tom DD3 v apikalnej 
časti granitového telesa overila cca 110 m 
mocná zóna kremenných až anchimonomi

nerálnych albititov s pr iemerným obsahom 
7,8 "d Na^O. Sivobiela farba, minerá lne 
(kremeň — albit) a chemické zloženie 
horniny (Fe20.') 0,01—0,05 %, TiOj 0.01— 
0,08 %, FeO 0,30—0,64 %) potvrdzujú, že 
ide o vysokokvali tnú surovinu. Vyššie ob

sahy FeO spôsobujú rudné minerá ly (pyrit, 
kassiterit . tantalokolumbit) . Nevýhodou 
výskytu v Dlhej doline je hlbka uloženia 
— 454,5 m od povrchu a preto živcové 
suroviny (ako sprievodné) bude možné 
využiť len v prípade, ak sa zistia v gra 

nitoidnom telese a v plášti bilančné ob

sahy rudných prvkov (Sn, Ta, Nb, W 
a i.). 

V popročskom grani tovom telese, ako 
sme už uviedli, v štôlni Ferdinand sa zis

tila okolopuklinová albitizácia. V SZ časti 
telesa albitizované pásmo charakter izujú 
na povrchu znížené gamaspek t romet r ic 

ké obsahy K (pod 1,5 %, obr. 1). Pr í tom

nosť plošne rozsiahlej negatívnej K ano

málie môže nasvedčovať na plošnú albit i

záciu hornín. 
Z ostatných teliesok grani tov v Spiš

skogemerskom rudohorí z hľadiska pr í 

tomnosti albitových hornín navrhu jeme 
venovať pozornosť okrajovým fáciam hni 

leckého a betl iarskeho grani tového telesa. 
Prítomnosť rôznych typov živcových 

hornín dáva pomerne široké možnosti pre 
vyhľadávanie a prieskum. 

Recenzoval I. Varga 
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New knowledge on felsparbearing raw materials of the 
Spišskogemerské rudohorie Mts. and possibilities of their use 

IVAN DIANIŠKA — PAVOL MALACHOVSKÝ — JÁN KOZÁC 

Recent findings of various felsparbearing 
rock varieties in the eastern part of the Spiš
skogemerské rudohorie Mts. motivated their 
pilot testing for practical use in stoneware 
manufacturing and glass industry. Three ty
pes of felsparbearing rocks were subject to 
investigations and coming from two localities 
in the mountain range, namely: 

a) Metasomatic albitized Variscan granite 
and aplite rock of the Poproč granite body 
including rock varieties from the mantle of 
the intrusive (acidic metapyroclastics), 

b) Alluvial granite sand over the same 
granite body (developed as the cover of the 
body), and 

c) Acidic metavolcanite with rich albite 
content from the Early Paleozoic Gelnica 
Group southernly from Prakovce village. 

Results proved that the highest quality raw 
material is represented by albitized granite 
and metapyroclastics. The largest areal extent 
of such rock varieties is in the Poproč gra
nite body as well as in the granite body of 
the Dlhá dolina valley near Gemerská Polo
ma. The fissurenear nature of albitization 
in the first locality prevented the develop
ment of larger albitized bodies, or zone, and 
albite rich zones are but several cm to 5 m 
thick there. To the contrary, a 110 m thick 
albitized zone has been found in the apical 
part of the granite on the second locality, 
where the average Na20 content is 7.8 %. 

The greyishwhite colour o£ the rock species, 
its simple albitequartz composition and the 
low iron content (total iron as Fei03 = 
= 0.2—0.3 %) as well as low titanium oxide 
contents (0.01—0.08 °.'o) prove that this rock 
variety represents a high quality raw mate
rial with possibility to use it already in na
tural state as raw for stoneware manufactur
ing (white body ceramics) or into glazes, 
sintered glass and enamels. 

The elluvial granite sand represents, after 
a simple treatment, potential raw for modest 
purposes in stoneware industry as fluxing 
agent into ceramic body as well as for brown 
and black coloured sintered glass and glaze. 
Prognostic reserves of this raw amount over 
6 mil. m3 and the advantages of its utiliza
tion are mainly in the possibility of economi
cal surficial exploitation (without the needs 
of disintegration). 

Albite rich metavolcanics, due to their high 
iron content, may be used only for modest 
purposes as additive into ceramic batches of 
coloured body, for the production of raw tiles 
and ceramic bricks. The advantages represent 
its frequent and large surficial extent in 
thicknesses attaining several tens of metres. 

The finding of several genetic types of 
such felsparbearing raw materials gives 
broad possibilities for their further prospec
tion in the area. 

Preloiil I. Varga 


