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Recent knowledge on mineralogy and geochemistry of granitoids 
in the Veľká Fatra Mts., West Carpathians 

Three main varieties of Variscan granitoids 
are known from the granitoid plutonic body of 
the Veľká Fatra Mts. crystalline: the Smre-
kovica tonalite, the Kantor granodiorite and 
the Ľubochňa leucogranite. Marginal atten
tion was hitherto paid to the Veľká Fatra Mts. 
crystalline by Štúr (1868), Matéjka (1925, 1927, 
1930, 1931), Bystrický (1955, 1956) whereas 
crystalline units have been studied by Kubi
ny (1954, 1955, 1958, 1962) and Kamenický 
et al. (1985). 

The paper summarizes detailed knowledge 
on granitoids (tab. 1) together with data on 
chemical composition of main rockforming 
minerals (tab. 2) and introduces 25 new che
mical analyses of granitoids (tab. 3) made by 

Xray fluorescency. The scheme of geological 
structure according to Kubiny (1954) is in 
fig. 1 whereas a geological profile of the 
investigated area is in fig. 2. 

It follows from the factographic material 
that after the generation and uprise of the 
magmatic chamber, the Smrekovica tonalite 
crystallized under quiet conditions. After 
a change of PT conditions, under kinetic 
conditions and mixing of more acidic diffe
rentiates with the already crystallized por
tions, the Kantor granodiorite crystallized 
with locally intrusive relations. In the last 
phase the leucocratic differentiated magma 
intruded into the entire crystalline complex. 

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

Fórum mladých 
(Spišská Nová Ves 12. 3. 1987) 

S. M é r e s : Problematika využitia gcolermo
metrie na príklade metasedimentov centrálnej 
zóny Západných Karpát 

V prácach rôznych autorov zaoberajúcich sa 
kryštalinikom centrálnej zóny Západných 
Karpát sa v geotermometrii najčastejšie vy
užíva minerálny pár granát — biotit. Vypo
čítané teploty sú často vyššie, ako by sa dalo 
očakávať, a v niektorých prípadoch odporujú 
uznávaným teoretickým a experimentálne po
tvrdeným záverom. Uvedenú skutočnosf môže 
vo všeobecnosti spôsobovať nepresná analýza 
(resp. selekcia výsledkov, napr. použitie vo 
výpočtoch analýz biotitov so sumami od 88 
do 97 % a pod), nesprávne definovanie rov
novážnych minerálnych asociácií, chyby 
v prepočtoch (najmä nezohľadnenie rôznych 
korekcií) a pod. 

Pri štúdiu pararúl Suchého a Malej Magury 
sa vyskytli problémy, ktoré bolo nutné zo
hľadniť pri riešení geotermometrických otá
zok: 1. problém prítomnosti textúrne a che
micky zonálneho granátu (Hovorka et al., 
v tlači), 2. problém prítomnosti troch typov 
biotitu v študovaných pararulách (sillimaniti
zované biotity, biotity koexistujúce s jadrom 
granátu a biotity koexistujúce s čírym lemom 
textúrne a chemicky zonálneho granátu. Pri 
dodržaní podmienok nutných na potvrdenie 

rovnovážnych minerálnych asociácií (Méres — 
Hovorka, v tlači) dospel autor k nasledujúcim 
výsledkom: a) jadrá granátov s priamym ty
pom chemickej zonálnosti vznikli pri teplote 
okolo 570 °C a ich okraje pri teplote okolo 
600 °C, b) jadrá granátov s obráteným typom 
chemickej zonálnosti vznikli pri teplote okolo 
650 °C a ich okraje v rozmedzí 550—590 °C. 

Uvedené výsledky potvrdzujú uplatnenie sa 
minimálne dvoch metamorfných cyklov v da
nej oblasti. Intenzita prvého dosiahla sillima
nitovú izográdu (t okolo 650 °C) a intenzita 
druhého staurolitovú izográdu (t do 600 °C). 

S. P r a m u k a : Prepočty štruktúrnych vzor
cov horninotvorných minerálov 

Bulach prepočítava kryštalochemické vzor
ce minerálov podľa niekoľkých metód: na zá
klade kyslíka, na základe časti kyslíka, kys
líkovou metódou (podľa náboja), metódou 
podľa katiónov. Prednáška uviedla postup pri 
jednotlivých prepočtoch a tiež koeficienty 
jednotlivých minerálov pre jednotlivé pre
počty. Opísal sa aj postup výpočtu Fe1 + , ak 
Fe20:! nebolo stanovené, tiež spôsob prepočtu 
Aľ"v a Alv l pre základné horninotvorné mine
rály. Načrtol sa spôsob výpočtu koeficienta 
pre OH skupinu a spätný prepočet na váhové 
% H20 pre minerály obsahujúce OH skupinu, 



338 Mineralia slor., 19, 1987 

pri ktorých sa H20 V analýze nestanovilo. 
Pre bezvodé minerály a minerály s OH sku

pinou, v ktorých sa H.O stanovilo, sa odpo
rúčalo použiť obyčajný prepočet na základe 
kyslíka. Pre minerály s OH skupinou, pri 
ktorých sa H20 nestanovilo, je vhodné použiť 
prepočet podľa katiónov, ktorý dáva zhodné 
výsledky s obyčajným prepočtom na základe 
kyslíka, a teda prepočty sú navzájom porov
nateľné. 

S. P r a m u k a : Chemizmus minerálov bázic
kých metamorfovaných hornín vo fácii zele
ných bridlíc, Rudňany, 25. obzor 

Študovali sa 3 odlišné minerálne parage
nézv metapyroklastík: Qtz f Alb + r. m. + Ep: 
Qtz + Alb + Chl + Ms + r. m. + Ep; Qtz + 
Alb + Chl j Act j r. m. + Ep, ktoré boli zná
zornené v AFM diagrame pri projekcii z bodu 
draselného živca. Sledovaný muskovit nevy
kazuje výrazné rozdiely vo svojom zložení. 
Prevláda v ňom muskovitová zložka (70—83 %). 
Obsah seladonitovej zložky sa pohybuje od 10 
do 28 ° o, paragonitovej od 0 do 10 %. 

Chlority sú v poli brungsvigitu, pyknochlo
ritu a diabantitu (podľa Heya). Pozorujeme 
rozdielne typy chloritu v závislosti od pome
ru Fe/Fe + Mg. Tieto rozdiely potvrdila i rtg 
analýza. Projekčné body amfibolu sú V poli 
aktinolitu (podľa Leaka). 

Vo vzorkách s vyšším podielom Mg má ak
tinolit vystupujúci v chlorite zvýšený obsah 
Mg v zhode s chloritom oproti vzorkám so 
zvýšeným obsahom Fe v týchto mineráloch. 

Minerálne paragenézy poukazujú, že tieto 
horniny vznikli v podmienkach chloritovej 
zóny fácie zelených bridlíc. 

E. G u r i n o v á : Krasové bauxity sveta 

Prednáška bola zostavená na základe naj
novších literárnych údajov týkajúcich sa da
nej problematiky so zameraním na možnosť 
ich aplikácie na podmienky bauxitových vý
skytov v oblasti Markušoviec. 

E. G u r i n o v á : Petrografia bauxitových vý
skytov pri Markušovciach 

V obliakovom materiáli okolitých hornín sa 
opísali vulkanické horniny a ich metamorfné 
a alterované analogy. Z premien sa najčastej
šie uplatnila karbonatizácia, sericitizácia. 
saussuritizácia, leukoxenizácia, chloritizácia 
a albitizácia. Živce a kremeň boli často kata
klazované a sľudnaté minerály tlakovo defor
mované. 

DTA a rtg analýzy potvrdili, že hlavnými 
minerálmi pelitického materiálu bauxitových 
výskytov boli kaolinit a í 11ít. menej chlorit. 
Častá je klastická primes kremeňa, živcov, 

sporadická je organická hmota a zlúčeniny 
fosforu. Diaspór a bohmit sa potvrdili jedine 
vo vzorke MB90 z vrtu VMB42 z hĺbky 
52,5 m. 

Horniny eocénu pri Markušovciach vznikli 
v nestálych podmienkach a študované pelity 
nemožno začleniť ani k jednému typu bauxi
tov vyčlenených Kontom (1954). Ani typy pre
mien alumosilikátov danej oblasti nenasved
čovali, žeby tu mohli vznikať bauxitové mi
nerály. Opísané bauxitové nálezy sú zrejme 
produktmi remobitizácie lateritových polôh 
z južnejších oblastí. 

A. H r a d i c k á — Z. K o m o ň o v á : Mine
ralogickopetrografické štúdium z oblasti Slo
vinky — Gelnica 

Mineralogické práce sa zamerali na sledo
vanie prejavov mineralizácie a žilných štruk
túr. Na základe chemických analýz separova
ných minerálov a nábrusového materiálu sa 
zachytili žilné štruktúry zaradené k hlavným 
žilným štruktúram slovinskogelnického rud
ného poľa. Určili sa kremeňovosulfidické 
a sideritovosulfidické žilné štruktúry. 

J. V o z á r : Geochemická charakteristika si
deritu zo západného pokračovania nadložnej 
žily Droždiak a porovnanie so sideritom 
z bindtských žíl 

Siderit tu vystupuje jednak vo forme drob
ných žiliek, ojedinelé tvorí i väčšie akumulácie 
šošovkovitého charakteru. Jedná sa o stredno
zrnný až hrubozrnný siderit, ktorý vystupuje 
v paragenéze s kremeňom, zriedka s pyritom. 
V jednom prípade pozorovať siderit s rumel
kou a spekularitom. 

Karbonát predstavuje hlavne pistomezit, 
iba v jednej vzorke sa zistil sideroplezit. Ob
sah MgO v siderite smerom na západ sa 
oproti obsahom v oblasti jamy Mier zvyšuje. 

Siderit sa chemickým zložením líši od side
ritu hlavných žilných štruktúr. Možno pozo
rovaf isté kopírovanie polí V blokov. Porov
naním sideritu zo západného pokračovania 
žily Droždiak so sideritom z bindtských žíl 
sme zistili zhodu v chemickom zložení, ktorá 
sa týka hlavných aj stopových prvkov. 

J. S u c h ý : Analýza geochemických vzoriek 
metódou rôntgenovofluorescenčnej spektro
metrie (RFS) 

Prvá časť prednášky sa dotýkala princípu 
RFS, prípravy štandardov a zostrojovania ka
libračných kriviek jednotlivých prvkov. 

V druhej časti autor rozobral stanovenia As, 
Sb. Bi, Ba, Sr, Y, Zr, Nb, Ta. Sc, Ge a Ga 
a uviedol ich metrologické charakteristiky 
(hranica dôkazu, hranica stanoviteľnosti. sme
rodajná odchýlka). 


