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A K T U A L I T A 

Eš te raz o c h a p m a n i t e z P e z i n k a 

STANISLAV POLÁK 
Mýtna 39, 811 05 Bratislava 

Doručené 2. 11. 1987 

Em.é pa3 o man.ManHTe paŕfona í le JIIHOK, 3ana r inaa OioBaKHfl 

B pe3yjibTaTe HOBWX HCCJieflOBaHHM, Biononaa PTr , CHOBa ÔMJIO ycra
HOBjíeHo HTO uianiviaHHT npnypoieH no««e rMnepreHHoň 30HM cypbMa
MbmibflK30JIOTOM MMHepajIH3aU.HH MeCTOpOaCfleHJM IIe3HHOK, COnpOBO)K
flaeiworo CHflepHTOBhiMH npoaouiKaMH oflHHaKOBoro nponcxo>KfleHMÄ. Ba>K
Hyio pojib npM STOM wweiOT CJIOH HépHbix cnaHijeB. 

i 

Once more on chapmanite from Pezinok, Western Slovakia 

The previously described occurance of chapmanite has been confirmed 
by new discoveries and Xray identification in the close underlier of the 
supergenous zone on the Pezinok SbAsAu ore zone, accompanied with 
siderite veinlets of similar supergenous origin. The active function of 
beds of black shales for precipitation of these minerals has been stressed. 

Už v roku 1983 (Mineralia slovaca 15 6) sme 
informovali o náleze chapmanitu — nového, 
pre slovenské antimónové zrudnenia nezná
meho Sb minerálu zisteného v banských die
lach na rudnom ťahu Pezinok — Kolársky 
vrch. Už vtedy sme predpokladali, že ide 
o „lokálny produkt z tesného podložia tunaj
šej hypergénnej zóny", ktorý nesúvisí s hlav
ným primárnym Sb zrudnením. 

O existencii a určení tohto u nás neob
vyklého minerálu — v Čechách je známy 
z niekoľkých lokalít — boli však z viacerých 
strán vyslovené určité pochybnosti. Súčasné 
ďalšie nálezy v úvodnom prekope novorazenej 
štôlne Sirková v juhovýchodnej časti spomí
naného rudného ťahu, ako aj nálezy tohto 
minerálu na novom obzore Stanislav v ob
lasti ťažobného závodu Pezinok jednoznačne 
potvrdzujú pôvodné určenie a temer zhodné 
genetické postavenie. 

V stredisku špeciálnych prác pri Geologic

kom prieskume, š. p., Spišská Nová Ves boli 
pomocou rtg rozboru identifikované dve po
zične rozdielne nové vzorky. Spektrálna ana
lýza jednej z nich jasne potvrdila aj zodpo
vedajúci chemizmus (nad 1 %: Sb, Si, Mg, 
Fe; 1—0,1 %: Al; 0,1—0,01 »/„: Ni, Mn, Ca, 
As, Na, K, P). 

Z geologickoložiskovej situácie v štôlni 
Sirková jasne vyplýva, že skutočne ide o mi
nerál vytvárajúci pod vlastnou hypergénnou 
zónou v puklinách rôznych hornín (najmä 
čiernych bridlíc) zelené povlaky. Descendent
ný pôvod potvrdzujú v okolí aj žilky sekun
dárneho sideritu (!) s mocnosťou 1—3 cm, 
tmeliace prípadné brekciovité úlomky okoli
tej horniny. V dutinách väčšej šírky (okolo 
10 cm) možno dokonca badať symetrickú 
výplň: od okraja do stredu siderit — biely, 
namodralý, sklovitý povlak vzhľadu hyali
tu — biela ílovitá hmota vzhľadu alofánu — 
otvorený priestor v strede. 
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O veľmi podobnom supergénnom siderite 
z podložia hypergénnej zóny pezinských py
ritových ložísk sme už referovali v roku 1955 
(Geologické práce, Zprávy, 2). Aj tu ide zrej
me o určitý anomálny hypergénny režim, 
ktorého jedným z produktov — okrem iných 
zaujímavých členov — je aj náš chapma
nit. 

Nesporná je aj indikačná hodnota chapma

nitu pri vyhľadávaní zrudnení, ako aj pri 
analýze niektorých hypergénnych antimóno
vých litogeochemických aureôl. Na druhej 
strane vývoj takýchto produktov v prostredí 
čiernych bridlíc svedčí o aktívnom spolupô
sobení čiernych bridlíc pri precipitácii obsa
hu descendentných vôd, ale možno i pri vzni
ku primárnych Sb minerálov v primárnej 
zóne na jednotlivých rudných štruktúrach. 

S t a v e b n ý k a m e ň n a loka l i te M a r i a n k a 

ANTON NAHÁLKA, MARIA GRÓFOVA 
Geologický prieskum, š. p., geologické stredisko, Geologická 18, 825 52 Bratislava 

V roku 1985 sme na lokalite, ktorá je sú
časťou kryštalinika Malých Karpát, ukončili 
1. podetapu prieskumných prác. Ich cieľom je 
zabezpečiť perspektívu ťažby a výroby drve
ného kameniva lomu Marianka (Západoslo
venské kameňolomy a štrkopiesky, n. p., Bra
tislava). Ťažená hornina všeobecne nedosahuje 
potrebné mechanické vlastnosti stavebného 
kameňa a uvedená ťažba je ojedinelá. 

Mikropetrografickými rozbormi výbrusové
ho materiálu sa zistilo (vrt MV2, 4), že hor
nina, tzv. kvarcitické fylity, zodpovedá chlo
ritickosericitickému fylitu až epidoticko
chloritickosericitickému fylitu a biotiticko
sericitickému fylitu až epidotickobiotiticko
sericitickému fylitu s lokálnymi prechodmi 
do metaarkóz. 

Chemické zloženie: Si02 60,64—67,98, ALOi 
13,55—16,87, Fe203 4,79—7",63, CaO 1,11—3,18, 

MgO 1,99—3,38, Ti02 0,58—0,87, P20, 0,16—0,23, 
MnO 0,075—0,128, Na20 0,86—2,76, K.O 
2,20—3,90, SO., 0,02—0,15, Cu 0,0016—0,0079, 
Pb 0,0001—0,0021, Zn 0,0067—0,0111, Cd stopy, 
As stopy — 0,01. 

Fyzikálnomechanické vlastnosti pozitív
nych vrtov MV1,2 (hĺbka 10,0—110,0 m; 
10.0—105,0 m): objemová hmotnosť 2,640— 
2,778 g cm3, merná hmotnosť 2,767—2,805 g cm3, 
pórovitosť 0,55—4,90 0/0, nasiakavost 0,20—1,80 
hmôt. "o, otlkavost (LA) 15,90—28,10 °'0, mra
zuvzdornost 0,10—0,60 %, trvanlivosť 0,10— 
0,90 %, pevnosť v tlaku v MPa (valčeky) za 
sucha 25,0—87,0, po nasiaknutí 13,0—74,0, po 
zmrazení 14,0—72,0. 

Vďaka svojej štruktúre majú fylity (ťažená 
surovina) vysoké mechanické vlastnosti a po
skytujú vhodnú surovinu na výrobu drveného 
kameniva. 


