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A K U A L I T A 

Revízia sekundárnych minerálov lazulitovej paragenézy z po
horia Tríbeč 

ZBENÉK DOUBEK. JÁN JAHN 

Pťiiii nm BTopnwiibix MHHepajiOB .na iv.iiiTOHoio napaicuejnca rop Tpiiäewa, 
i.iiKi.iiu.iu KapnaTbi 

OMHaJibHbiM npo^yKTOM BbiBeTpiiBaHiia jia3yjinTa aBnsercst c.Mecb Kaojin
Hina n KBapua. MHor/(a n Bapiua earn TOT 6WJI B nepBimHoň accomiamm. 
nepBHHHaH MiiHepa^onmecKaa accoíriiaHMJi npo»CMJiKOB B KBapiuiTax HII>K
Hero Tpnaca cjio>KeHa Jia3yjniTOM, cneKyJiapiiTOM H JIHMOHHTOM. 

Revision of secondary minerals of lazulite paragenesis from the Trí
beč Mts., West Carpathians 

The final product of lazulite weathering is the mixture of kaolinite 
and quartz, baryte also occurs locally, when it was present in the primary 
assemblage. The primary mineral assemblage of veinlets in the Lower 
Triassic quartzites consits of lazulite, specular hematite and limonite. 

V ostatných rokoch sme sa zaoberali vyhľa
dávaním lokalít a opisom minerálov lazulito
vej paragenézy v pohorí Tríbeč (Jahn, 1976, 
1978, 1979, 1984). Na viacerých lokalitách sme 
popri primárnej mineralizácii identifikovali 
sekundárne zmesi, ktoré mali vzhľadom na 
nehomogénne zloženie rozličný charakter. 

Východiskovým podnetom boli priekopnícke 
práce o lazulite z lomu Lupka v Nitre (Se
kanina. 1957). Zo zvetraného lazuli tu sa tu 
uvádza žltobiela a nahnedlá, makroskopický 
celistvá a mäkká hmota. Na základe mikro
skopického štúdia sa v nej konštatoval znečis
tený baryt. Premena lazulitu sa tu opísala 
v smere vzniku bližšie neznámeho šupinatého 
alumosilikátu. 

Revíziu sekundárnych minerálov sme usku
točnili opticky, spektrálnou analýzou a čias
točne rôntgenograficky na vzorkách z okolia 
obce Zirany v skupine Zobora. Pôvodná loka
lita v kameňolome Lupka (Sekanina, 1957) je 
zavezená komunálnym odpadom a neprí
stupná. 

Nami študovaný odkryv sa nachádza v opus

tenom lome ležiacom 200 m na Z od cesty 
do obce Zirany, 1250 m na V od Vápenníka 
(kóta 531 m), v telese spodného triasu tríbeč
skej série. 

Prevládajúcim horninovým typom sú tak
mer celistvé svetlé kremence s vložkami ze
lenkastých arkózovitých kremencov a serici
tických bridlíc postihnutých dynamometamor
fózou. V pravých žilách prestupujúcich sever
nú a západnú lomovú stenu sa identifikoval 
lazulit, hematit — spekularit, limonit (Jahn, 
1976). 

Pre laboratórne spracovanie sme vybrali 
4 reprezentačné vzorky s bohatými koncentrá
ciami sekundárnych minerálov viditeľných aj 
makroskopický. 

Vzorka 1 — výplň dutiny v žilnom kremeni 
s početnými zátekmi limonitu a goethitu. Se
kundárny produkt je bielej farby, makrosko
pický celistvý, na omak jemný, práškovitý, 
s tvrdosťou 1 (podľa Mohsa). Pod mikrosko
pom je zmes homogénna, s ojedinelými klast
mi kremeňa, jemne šupinkovitá. Vyskytuje sa 
vo forme izolovaných závalkov (nahrádza 
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TAB. 1 
Spektrálna analýza sekundárnych minerálov lazulitovej paragenézy (%) 

Spectral analysis of secondary minerals of lazulite paragenesis 
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úplne rozložený lazulit), alebo v jemných 
mikrožilkách prestupuje zvetrané lazulitové 
zrná. 

Vzorka 2 — lazulitové zrno s hustým sieti
vom sekundárnych čiastočne limonitizovaných 
produktov bielej farby. Sekundárna hmota vy
pína vo forme žiliek priestory medzi rôzne 
zvetranými segmentmi primárneho lazulitu. 
Premenu sprevádza farebný efekt. Vo svetlo
modrej rozloženej hmote sú dosiaľ nepreme
nené tmavomodré zrná maximálne 0,1 mm 
veľké. Vo farebnej škále sa objavuje svetlo
modrý, modrozelený, zelený až biely odtieň. 

Vzorka 3 — vyseparovaná práškovitá zmes 
žltobielej farby zo zvetraného lazulitového 
zrna. 

Vzorka 4 — práškovitá zmes hnedej farby. 
Z výsledkov spektrálnej analýzy a na ňu 

nadväzujúceho optického výskumu konštatu
jeme, že vo vzorkách 1 a 2 sa ako podstatná 
zložka identifikoval kaolinit, často znečistený 
kremeňom, predstavujúci konečný článok 
vetrania lazulitu. V lazulitovej paragenéze 
z pohoria Tríbeč sa dosiaľ neopísal. 

Vzorky 3 a 4 predstavujú jemnozrnný zne
čistený baryt, intímne prerastajúci lazulitové 
zrná, vyskytujúci sa aj v primárnej asociácii. 
Migrácia stanovených prvkov zo sekundár
nych zmesí poukazuje na variabilné zloženie 
primárnych členov lazulitovej asociácie, naj
mä barytu a hematitu. Na lokalite sa nezistil 
pyrit, hoci jeho prítomnosť predpokladáme 
vzhľadom na výsledky prevedených analýz, 
rozličné formy koloidných kysličníkov Fe 
a príbuznosť študovanej lokality s ostatnými 
známymi výskytmi v mezozoiku Tríbeča. 


