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A K T U A L I T A 

Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci 
JÁN JAHN — PAVOL KOVÁČ 

MecropoHCfleHHe ona.ioBOií Miiuepa.iinaniiii B paiioiie IIorpoHCKOro IIHOBIKI 
3ana,uiwe KapnaTbi 

B HeoByjiKammecKMx nopo^ax ceBepoBacTOHHee «epeBHn Maxyjiiwue 
B norpoHCKOM MHOBite onajiniajiHT npeflCTaBJíaeT BbinojiHemm TpemnH 
B aH^e3MTax BBiifle Kanjieň n BiiHorpa^OMflHbix arperaTOB. BcTpetaiOTca 
M onajiOHOCHbie Kopw (1,5 CM TOJIIUHHM) H HajieTw. Onaji 6wBaeT npo3paH-
Hoŕi, ôejioii, >KejiTOBaTOii, opaH>KeBOH n KpacHOKopimHeBOH oxpacoK. Kpo
Me 3roro MecTopojK^eHMfl onaji oÔHapy>KeH n Ha flpynix HCTupéx Mecro
p05KfleHHHX. 

Occurrence of opal mineralization in the Pohronský Inovec Mts. (Wes
tern Carpathians) 

In neovolcanites NE of Machulince in the Pohronský Inovec Mts. opal
hyali te forms the filling of f rac tures in adensi tes in form of dripstones 
and botryoidal aggregates . Opal crus t s (1.5 cm th ick) and films also 
occur. Opal is clear, white, wine yellow, orange and auburn . Except this 
locality opal occur also in others . 

V osta tných rokoch sme skúmali rozšírenie 
minerálov postvulkanickej hydrotermálnej ak

tivity v západnej časti neovulkanického kom

plexu Pohronského Inovca. Usilovali sme sa 
lokalizovať primárny výskyt opálovej mine

ral izácie známej v minulosti zo sekundárnych 
nálezísk v povodí Žitavy. 

Územie tvoria lávové prúdy leukokratného 
pyroxenického andezitu striedajúceho sa s an

dezitovými pyroklas t ikami, ktoré patr ia ino

veckej formácii vrchnej stratovulkanickej stav

by št iavnického rudného rajónu (Burian et al., 
1985). Výskyt nízkotermálnej mineral izácie je 
známy zo Starej Huty (Láznička, 1965) a z 
Novej Bane (Karolusová, 1982). 

Výskyt opálov sme študovali v katas t roch 
obcí Obyce, Machulince a Opatovce nad 2i

tavou, a to v terénoch drenovaných potokmi 
povodia Žitavy. Podarilo sa nám lokalizovať 
nasledujúce pr imárne výskyty: 

1. Stenový etážový kameňolom ležiaci na 
severozápadnom a západnom úbočí kóty 
368 m, 750 m na SV od stredu obce Machu

lince. 

Opál — hyal i t sa vyskytuje na plochách 
odlučnos'á doskovitých andezitov, alebo tvorí 
výplň dis lokačných pášem v spodnej časti 
lomu. Dislokácie sú vyplnené tektonickými 
brekciami zloženými z andezi tových l i toklastov 
a hyal i tového tmelu. Minerál tvorí charakte

r is t ické kvapfovité a hroznovi té agregáty s 
guľovitým povrchom. Bežné sú povlaky a hya

litová kôra, plošne zaberajúce niekoľko cm2. 
Mocnosť kôry nepresahuje 1,5 cm. Jednotlivé 
vzorky sú číre alebo mierne do biela zakalené . 
Pri zvýšenom obsahu železa sú vínovožlté, sý

tooranžové až červenohnedé . 
2. Zárez lesných ciest severne od kóty 

397 m n a pravom brehu Kopanického jarku, 
východne od obce Machulince, v nadm. v. 
400 — 500 m. 

3. Osamotené bloky andezitov ležiace pod 
opusteným kameňolomom Benát na juhozá

padnom úbočí kóty 692 m, v ka tas t r i obce 
Opatovce nad Žitavou. 

4. Skalné suťoviská na pravom brehu 
Sviniarskeho potoka, 1,5 km južne od Cero

vého vrchu (548 m ) , východne od obce Obyce. 
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5. Hrebeň Pohronského Inovca medzi kóta
mi Krivá (712 m) — Drienka (756 m] — Malý 
Inovec (870 m), východne od Machuliniec. 

Na týchto lokalitách sme zistili podobné 
pomery ako v kameňolome Machulince. 

Rozšírenie opálovej mineralizácie presahuje 
uvedenú oblasť západnej časti pohoria a v 
nepatrných indíciách sa objavuje aj v južnej 
a východnej časti pohoria. 

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

M. D y d a : Sledovanie objemových zmien pri 
■■(■kryštalizácii malokarpatských metapelitor 
(Bratislava 17. 10. 1985) 

Detailnejšie sledovanie objemových zmien pri 
metamorfnej rekryštalizácii poskytuje údaje 
o priestorových zmenách a rozdielnostiach v 
rámci konkrétnych litologických horizontov. 
Komplexnosť metamorfného procesu vyžaduje 
pri hodnotení konkrétnych javov zjednoduše
nie, ktoré dovoľuje predvídať niektoré pocho
dy, prípadne spoznávať mieru jednotlivých 
zmien. Modelovanie niektorých procesov me
tamorfnej rekryštalizácie poskytuje zároveň 
úplnejší obraz o spätosti chemického zlože
nia minerálov rovnovážnej asociácie s ich 
modálnym množstvom aj fyzikálnymi vlastnos
ťami celej horniny, ktoré spolu navzájom sú
visia. 

Rozsah týchto zmien v teréne závisí od veľ
kosti chladnúceho magmatického telesa, s kto
rým súvisí aj veľkosť vznikajúcich pegmatic
kých kontraktačných puklín. Vznik puklino
vých pegmatitov však bude daný aj rýchlos
ťou kryštalizácie, hlbkovým horizontom tuh
nutia, tektonickými pohybmi, teplotným gra
dientom aj viskozitou zostatkovej taveniny, 
ktorá určuje difúziu do týchto zón. Do tých
to puklín s pravdepodobne vysokým vákuom 
sa môžu z okolia, ak to difúzia dovolí, 
nasávať zbytkové roztoky s obsahom úžit
kových zložiek. Ak pomalý proces kryštali
zácie a chladnutia umožní migráciu úžitko
vých zložiek v priestore chladnúceho telesa, 
v ktorom objemové zmeny kryštalizácie vy
tvorili kontraktačné pukliny, potom sa splna 
jeden z predpokladov ich úžitkovej koncen
trácie. Toto experimentálne a numerické pri
blíženie podporuje fakt, že v bratislavských 
granitoidoch sú častejšie puklinové pegma
tity než v modranských. Z termodynamického 

spracovania minerálnych asociácií peripluto
nických zón bratislavského granitoidného ma
sívu vyplýva, že periplutonické zóny sa meta
morfovali pri teplotách 520 — 580 °C a tlaku 
3 — 5,5 Kbar. Takýto tlak indukuje rekryšta
lízáciu v značných hlbkach (prepočty určujú 
hĺbku periplutonickej rekryštalizácie na 12 — 
18 km). Neskoršie vyzdvihnutie a erózia tých
to zón nesporne zotrela apikálne, nadložné 
časti tých granitoidných intrúzií, ktoré mohli 
byť aktuálne z hľadiska ich úžitkovosti. 

Teoretický prístup a modelové výpočty me
tamorfných reakcií dovoľujú predvídať zme
ny hustoty spojené s rekryštalizačným pro
cesom. Objemové zmeny v priebehu kryštali
zácie magmatických hornín majú značný vý
znam pri hodnotení potenciálneho výskytu 
puklinových pegmatitov v týchto horninách. 
Súhrnné hodnotenie objemových zmien v pro
cese magmatickej kryštalizácie a rekryštali
zácie metamorfných periplutonických zón 
umožňuje sledovať priestorové zmeny geolo
gického prostredia v dynamike jeho preme
ny. Termodynamická charakteristika rekryš
talizácie zároveň umožňuje aproximáciu hĺ
bok týchto procesov, pri ktorých k objemovým 
zmenám dochádza. Pri kryštalizácii malokar
patských granitoidov sa redukoval priestor 
približne o 12,6 — 13.6 %. Bratislavské gra
nitoidy podľahli väčším objemovým zmenám 
než modranské, čo zrejme podmienilo väčší 
výskyt puklinových pegmatitov práve v bra
tislavských granitoidoch. Redukcia metamor
fovaných periplutonických zón Vmax. = —6,5 

15,3 sledovaná numericky aj experi
mentálne na základe hustôt, je v zhode s mo
delovými výpočtami. 

Numerický prístup tak umožňuje detailnej
šie sledovať rekryštalizačný proces a pred
vídať objemové zmeny v priebehu magmatic
kej kryštalizácie aj rekryštalizačného procesu. 


