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Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitoch 
a apiitoch kryštalinika Západných Karpát 

MIROSLAV PULEC 

Geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina L 817 04 Bratislava 

(Doručené 3. 12. 1987. revidovaná verzia doručená 14. 11. 1988) 

Occurrence of crystalline graphite in paragneisses. granitoides. pegmatites and aplites of the crystalline 
complev of the West Carpathians 

The paper evaluates the occurrences of crystalline graphite in the Malá Fatra Mts. and the Low 
Tatras. which was found in paragneisses. granitoides. pegmatites and aplites of the crystalline complex 
ol the West Carpathians for the first time. Graphite in paragneisses originated, according to its stage of 
crystallization, at temperature of 690 °C. and graphites in granitoides and pegmatites at temperatures 
from 725 °C to 740 °C. It originated by metamorphosis of organic matter, which was present during 
metamorphosis and granilizalion in carboniferous formations. 

Úvod 

Pri geologickoIožiskových výskumoch v kryštalini

ku Malej Fatry a Nízkych Tatier sme v pararulách. 
granitoidoch. pegmatitoch a apiitoch našli kryštalický 
grafit, ktorý sa v uvedených horninách Západných 
Karpát doteraz nezistil. Grafit vznikol pri teplotách 
od 690 °C do 740 °C. Teplotu kryštalizácie grafitu 
sme určovali pomocou Šengeliovho grafitového ter

mometra (Šengelia et al.. 1976. 1977). V oblasti 
Západných Karpát sa grafitový termometer prvýkrát 
použil na stanovenie stupňa regionálnej metamorfózy 
hornín veporického kryštalinika (Šengelia et al.. 1978: 
Bezák. 1982). Grafity vo vzťahu k metamorfóze 
a zachovaniu sporomorf podrobnejšie študoval Mo

lák et al. (1986). Zistilo sa (1. c), že tmavé paleozoic

ké metasedimenty v Nízkych Tatrách (stratigrafícké 
zaradenie komplexu do vrchného silúru až spodného 
karbónu robila Planderová in Molák. Gorek. 1983: 
Pulec et al.. 1984a. b. c a Planderová. 1986). ktoré sú 
súčasťou staropaleozoického nízkometamorfovaného 
komplexu (zelené bridlice, droby. metavulkanity). 
boli postihnuté premenou, ktorá nepresiahla P—T 
podmienky strednej časti fácie zelených bridlíc. Podľa 
typovej lokality v Bukovskej doline tento staropaleo

zoický komplex označujeme ako Matúšovské sú

vrstvie. 
Hoci Šengelia et al. (1978) aplikovali metódu 

výpočtu hodnôt c ako geologického teplomera pre 
grafity metamorfného pôvodu, podrobili sme separo

vané grafity z pegmatitov. granitoidov. aplitov. ako aj 

z pararúl analýzam a výpočtu ich hodnôt c. Grafitový 
termometer na stanovenie P—T podmienok vzniku 
grafitu použil na ložiskách v Mozambiku Blúml et al. 
(1985). Preto sme pri štúdiu kryštalických grafitov 
z oblasti Západných Karpát ako porovnávací mate

riál použili grafit z Mozambiku zo vzorky, ktorú nám 
poskytol Hvožd'ara z PF UK. 

Rozšírenie grafitu 

V lúčanskej časti Malej Fatry má kryštalický grafit 
regionálne rozšírenie v komplexe kryštalických brid

líc, kde sa vyskytuje v pararulách rôzneho typu a 
v granitoidných. pegmatitov ých. aplitových a aplito

vokremenných žilách, ktoré cez pararulový komplex 
prenikajú. V menšom množstve sa grafit zistil 
v hybridných granitoidoch budujúcich centrálnu časť 
Malej Fatry, kde je tiež viazaný pravdepodobne na 
žilný typ hornín. Výskyty kryštalického grafitu sa 
našli na východných svahoch Malej Fatry v dĺžke cca 
10 km a v šírke 0.5—2.5 km na 45 lokalitách. Tieto 
výskyty netvoria v pararulách súvislé pruhy väčších 
mocností, ale len tenšie polohy. Často sa vyskytujú 
spolu so sulfidmi (pyrit, pyrotín. ojedinelé chalkopy

rit). Predpokladáme, že grafity vznikli rekryštalizá

ciou organickej hmoty, ktorá sa nachádzala v starších 
uhlíkatých formáciách, vulkanosedimentárnych kom

plexoch. 
V Nízkych Tatrách sme kryštalický grafit zistili na 

viacerých miestach v oblasti Jašenie—Kyslá. Nachá

dza sa severne od scheelitovozlatonosného ložiska. 
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v Špíglovej a Gelfúsovej doline (východne od štôlne 
Štefan), kde sa grafit vyskytuje v rulách a v granitoi
doch. ktoré prerážajú rulový komplex vo forme 
tenších žíl. Okrem toho sa enklávy rúl s kryštalickým 
grafitom našli v prašivských granodioritoch. 

Zhodnotenie výsledkov 

Kryštalický grafit sa v pararulách vyskytuje vo 
forme menších, makroskopický dobre viditeľných 
lupienkov, najčastejšie vo veľkosti 0. X mm. ale často 
sa vyskytujú lupienky (vločky) a vločkovité agregáty 
rozmerov 4—6 mm. ojedinelé do 1 cm. Väčšie lupien

ky sa vyskytujú v miestach intenzívnejšieho prekre

menenia pararulového komplexu. V granitoidoch. 
pegmatitoch. apiitoch a aplitovokremenných žilách 
sa vyskvtuje grafit v priemere väčších rozmerov 
a tvorí častejšie vločkovité agregáty. Ich veľkosť je 
maximálne 1 cm. Je pravdepodobné, že grafit kryšta

lizoval medzi poslednými minerálmi. V niektorých 
vzorkách (Rojkovičová. ústne oznámenie) sa zistili 
prípady obtekania pyritu grafitom. Charakter kryštá

likov a zhlukov grafitu, ako aj inklúzii v ňom 
v kremeňovoaplitovej žile je na obr. 1. 2 a v tab. 1. 
V pegmatitoch sa okrem grafitu, ktorý tvorí výplň 
medzi kryštalizujúcimi minerálmi, vyskvtuje grafit, 
ktorý' tvorí makroskopický viditeľné inklúzie v živ

coch. 
Pôvodný tvar grafitu sme študovali vo vzorkách 

z rôznych typov hornín tak. že sme horninv rozpustili 
v kyseline fluorovodíkovej. Individuálne kryštáliky sú 
obyčajne homogénne, väčšie kryštáliky alebo agregá

ty tvoria spravidla pretiahnuté útvary. Väčšie kryštáli

ky sú niekedy na koncoch rozstrapatené. Zriedkavo 
sa našli kryštáliky s hexagonálnym obmedzením. 
Grafit má výrazný kovový lesk. Svojím vzhľadom sa 

tak podobá na molybdenit. že pri terénnych pozoro

vaniach si ho s ním možno aj zmýliť. Identifikoval sa 
rôntgenom a metódou DTA. V grafitových koncen

trátoch a v samostatnej hornine sme sledovali zastú

penie stopových prvkov. 
Róntgenografické analýzy grafitu (tab. 1) sa robili 

na GÚDŠ (Gavenda). Presnosť výpočtu parametra 
c zvýšilo použitie kremíkového štandardu, ktorý nám 
poskytla Durkovičová z izotopického oddelenia 
GÚDŠ. Cenné rady pri vyhodnocovaní grafitov po

skytol Molák. 
TAB l 

Róntgenografické analýzy grafitu 
X-rav graphic graphite analyses 

Por. č. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Lokalita 

Nízke Tatrv 
Malá Fatra 
Malá Fatra 
Malá Fatra 
Nízke Tatrv 
Malá Fatra 
Malá Fatra 
Malá Fatra 
Mozambik 

Cís. vz. 

NT—6/2 
P—60/2 
P—64 
P—45 
NT—1 
P24 
P  5 3 
P  3 8 
MOZ. 

Hornina 

pararula 
pararula 
pararula 
aplit 
granitoidy 
granhoidy 
pegmatit 
granitoidy 
kremeň 

c Á 

3.355 
3.355 
3.355 
3.355 
3.353 
3.352 
3.352 
3.352 
3.354 

Poradové čísla vzoriek sú u\edene v Šengeliovom diagrame (obr. 
3). 

Závislosť mriežkovej konštanty od teploty ukazuje, 
že grafity v pararulách Malej Fatry a Nízkych Tatier 
kryštalizovali pri rovnakej teplote 690 °C Aj grafit 
v aplite z Malej Fatry kryštalizoval pri vyšších 
teplotách (725—740 °C) a grafit z Mozambiku pri 
teplote 700° C. 

Grafity z Malej Fatry a Nízkych Tatier sme ďalej 
hodnotili spektrálne. Zhodnotili sme zastúpenie sto

pových prvkov v grafitovom koncentráte a v celej 

3975 30KU X198 108ťn WD25 
(>br. I. Charakter knštálov grafitu z aplitu. Lokalita Malá Fatra 

Fig. 1 Type of graphite crystals from aplite. The Malá Fatra 
Mb. loc. 

Obr. 2. Charakter kryštálov grafitu a inklúzie z aplitu (zväčšený 
obr I). 
Fig. 2. Tvpe of graphite crystals and inclusions from aplite (magn 
Fig. 1). 
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NT—1 
P —24 
P —38 
P —45 
P —53 
P — 60/2 
NT —6 
Mozambik 
Bavorsko 
Cevión 
NT—1—C 
P—24 — C 
P—38 — C 
P-^t5 — C 
P—53 — C 
NT—6 — C 

TAB. 2 
Kvalitatívna spektrálna analýza 

Qualitative spectral analyse 

Ag B Ba Co Cu Cr Ga La Li Mn Mo Ni Ph Rb Sc Sn Sr Yb Ti V Zn Zr Si Al Mg Fe Na Ca K 

3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
I -
1 — 
3 — 
3 2 2 1 

2 — 3 
2 — 3 

3 — 
3 — 
3 
3 
3 
1 
3 
3 

6 = 100 10 5 = K) 4 = 1 - 0.1 "o. 3 = 0.1 - 0.01 %. 2 = 0.01 - 0.001 %. 1 = 0.001 - 0.UO01 %. 

hornine (tá istá vzorka). Kvalitatívna spektrálna ana
lýza sa robila na GÚDŠ (Cubínek). Pre porovnanie 
sme spektrálne hodnotili aj separované grafitv 
z Mozambiku. Ceylónu (Srí Lanka) a Bavorska (NSR). 
Naše vzorky sme separovali mechanicky, drvením 
horniny do frakcie 0.25 mm. a podsitný zvyšok sme 
použili na analýzu celej horniny a separoval sa z neho 
aj grafit v toluéne (pomer voda : toluén bol 3 : 1). Pri 
separácii mohlo teda dôjsť k čiastočnému strhnutiu 
mikroskopických súčiastok minerálov, a tým k čias

točnému skresleniu získaných hodnôt. Výrazný roz

diel v zastúpení stopových prvkov v systéme koncen

trát/hornina sa prejavil v zastúpení Sn. Zn. La 
a čiastočne B. Tieto prvky boli identifikované iba 
v grafitovom koncentráte a v hornine (okrem B) 
chýbajú. Vysoký obsah Si sa zistil aj v grafitoch 
z Ceylónu. Mozambiku a Bavorska, ale ostatné 
litofilnč prvky sú v nich (na rozdiel od našich vzoriek) 
zastúpené podradné. Zvýšený obsah Ti je okrem 
izomorfnej väzby na niektoré minerály spôsobený 
pravdepodobne výskytom oxidov titánu v podobe 
inklúzií v grafite (inklúzie sa ešte študujú). Takéto 
inklúzie v grafite zistil Blúml et al. (1985) na ložiskách 
v Mozambiku. Vo vzorkách z Malej Fatry a Nízkych 
Tatier má výraznejšie zastúpenie Mn. Mo. Ni. Co. 
Cu. Zn. v grafitoch z Mozambiku. Ceylónu a Bavor

ska sú tieto prvky zastúpené podradné, alebo chýba

jú

Diskusia 

Keď porovnáme teplotu kryštalizácie grafitu 
v pararulách s P—T podmienkami vzniku biotitovo

sillimanitovogranátových nil. ktoré zistil Korikovskij 
et al. (1987). vidíme, že pararuly spadajú do jednej 
teplotnej subfácie (sillimanitovobiotitovomuskovi

tovoortoklasovej). Teplota ich vzniku je v rozmedzí 
teplôt od 684 do 746 °C s priemernou hodnotou 
700 °C pri Ps—6. 5 Kb. P—T podmienky metamorfó

zy kryštalických bridlíc v Mlynskom potoku v Malej 
Fatre podľa biotitovogranátového termometra zod

povedajú teplote okolo 690 °C s maximom 700 °C 
(Perčuk et al.. 1983). Tieto údaje sa plne zhodujú 
s údajmi získanými grafitovým termometrom z našich 
vzoriek. Všetky vzorky grafitu separované z pararúl 
(Malá Fatra. Nízke Tatry) vykázali podľa grafitového 
termometra zhodnú teplotu kryštalizácie 690 °C (obr. 
1). Okrem toho Korikovskij et al. (1987) pri hodnote

ní metamorľných podmienok poukázali na to. že 
v lúčanskej časti Malej Fatry metamorfity predstavu

jú jeden z najhlbších zrezov v kryštalickom funda

mente Západných Karpát. Na základe nášho poznat

ku možno pararuly v kryštaliniku Nízkych Tatier 
(overené severne od lokality Jašenie—Kyslá) pokla

dať za ďalšiu časť najhlbšieho zrezu v Západných 
Karpatoch a z hľadiska tektonického postavenia za 
najnižšiu známu štruktúrnu etáž. Treba zdôrazniť, že 
v Nízkych Tatrách okrem metamurfitov sillimanitovej 
subfácie (minerálna asociácia metamorfných minerá

lov sillimanit. distén a cordierit je výrazne zastúpená 
v šlichoch odohraných z tohto pásma: Pulec. 1976: 
Pulec et al.. 1983) existujú metamorfity. ktoré vznikli 
z vrchnosilúrskych až spodnodevónskych súvrství 
(Planderová in Pulec et al.. 1984c) v strednej časti 
fácie zelených bridlíc (matúšovské súvrstvic). Podob

ne aj v Malej Fatre sa vyskytujú dva výrazne odlišné 
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Obr. 3. Teplota kryštalizácie grafitových kryštálov z lokality Malá 
Fatra. Nízke Tatrv 
Fíg. 3. Crystallization temperature of graphite crystals from the 
Malá Fatra and Nízke Tatrv Mis. loc. 

metamorfné komplexy: Metamorfity sillimanitovej 
subfácie (s grafitom) a novozistené metasedimenty. 
metavulkanoklastiká s polohami čiernych bridlíc, 
ktoré označujeme ako valčianske súvrstvie. metamor

fované do strednej časti fácie zelených bridlíc. Časť 
tohto súvrstvia je zaklinená (zavrásnená) do hybrid

ných granodioritov — tonalitov. 
Okrem týchto podrobnejšie hodnotených výskytov 

kryštalického grafitu v Malej Fatre a v Nízkych 
Tatrách sme grafit tohto typu zistili v granitizovanom 
komplexe metamorfitov (sillimanitová fácia) západ

nej časti Vysokých Tatier, v Malej Magure a tiež 
v melamorfitoch veporika v blízkosti Feskarnov pri 
Kokave nad Rimavicou (lok. Hrabiny). Tu grafit 
vytvára aj ložiskové akumulácie. Dôležitým zistením 
je. že výskyt kryštalického grafitu vo veporiku je 
podobný výskytom v tatriku. 

Pre túto skupinu metamorfitov je charakteristické. 
že sa v nej vyskytujú nevýrazné sulfidické mineralizá

cie (pyrit, pyrotín. chalkopyrit. zriedkavo molybdenit) 
a ..skarnové" magnetity vystupujúce väčšinou v aso

ciácii s kryštalickým grafitom. Predpokladáme však. 
že akumulácie rôznych kovov ( napr. Au. W) sa 
vytvárali v procese sedimentácie uhlíkatých formácií 
(exhalačnosedimentárny pôvod) a diagenézy a k ich 
redistribúcii (najmä zlata) došlo až v procese ultrame

tamorfózy a granitizácie (izotopy uhlíka svedčia 
o jeho organickom pôvode) a k ich neskoršiemu 
vyzrážaniu z rudných hydroteriem jednak vo forme 
rozptýlenej mineralizácie (zlato, scheelit) a jednak 
v priaznivých štruktúrach za vzniku ložiskových aku

mulácií. 
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Occurence of crystalline graphite in paragneisses, granitoides. pegmatites and aplites of 
the crystalline complex of the West Carpathians 

Crystalline graphite has been discovered in paragneisses, 
granitoides. pegmatites and aplites of the crystalline com
plex of the Malá Fatra Mts. and the Low Tatras Mts. 
during geological investigation. Up to the present time it 
has not been found in the above rocks of the West 
Carpathians. Graphite originated at temperatures from 
690 °C to 740 °C. The crystallization temperature of gra
phite was determined using Sengelia's graphite thermo
meter (Šengelia et al.. 1976. 1977). Lattice constants are 
given in Tab. 1. Paragneisses fall into one temperature 
subfacies (sillimanite-biotite-muscovite-orlhoclase) at the 
comparison of the crystallization temperatures of graphite 
in paragneisses with P-T conditions of the origin of 
biolite-garnet paragneisses. which were found by Korikov
skij et al. (1987). The temperature of their origin is in the 
range from 684 CC to 746 °C with the mean value 700 °C 
under Ps 6.5 kb. P-T conditions of the metamorphosis of 
crystalline schists in Mlynský potok creek in the Malá Fatra 
Mts. correspond with the temperature around 690 °C with 
maximum at 700 °C (Perčuk et al.. 1983). These data fully 
agree with the data obtained by graphite thermometer from 
our samples. All samples of graphite separated from 
paragneisses (the Malá Fatra Mts. the Low Tatras) 
manifested the equal crystallization temperature at 690 °C 
(Fig. 1). We must slate, from the whole evaluation and 
comparison of the temperatures of the origin of graphite 
that the equal conditions of metamorphosis took place in 
the Lúka part of the Malá Fatra Mts. and in the western 
part of the Low Tatras (north of the Jašenie WAu deposit), 
i.e. the part of crystalline schists — paragneisses originated 
at temperatures around 690 °C. At the evaluation of the 
conditions of metamorphosis. Korikovskij et al. (1987) 
pointed out that metamorphites in the Lúka part of the 
Malá Fatra Mts. represent one of the deepest cut in 
crystalline fundament of the West Carpathians. Paragne

isses in the crystalline complex of the Low Tatras (verified 
north of the JasenieKyslá locality) can be regarded, on the 
basis of our knowledge, as a further part of the deepest cut 
in the West Carpathians and from the point of view of 
tectonic position as the lowest structural stage. It is nece

ssary to stress that besides metamorphites of sillimanite 

subfacies (mineral assemblage of metamorphic minerals 
sillimanite. disthene and cordierite is present in heavymin

eral concentrates from this zone: Pulec. 1976: Pulec et al., 
1983) there exist metamorphites formed from the Upper 
Silurian to Lower Devonian formations (Planderová in 
Pulec et al.. 1984 c). which originated under the condition 
of central part of greenschist facies — the Matúšovce 
formation. Two distinctly different metamorphic com

plexes occur in the Malá Fatra Mts. Metamorphites of 
sillimanite subfacies (with graphite) and new found 
metasediments. metavolcanoclastics with intercalations of 
black graphitic schists, which are named the Valca Form

ation, metamorphosed under the conditions of central part 
of greenschist facies. A part of this formation is wedged 
(folded) into hybrid granitoides — tonalites. 

Besides these detaily evaluated occurences of crystalline 
graphite in the Malá Fatra Mts. and the Low Tatras. 
graphite of this type has been found in granitized complex 
of metamorphites (sillimanite subfacies) of the western part 
of the Low Tatras. in the Malá Magura Mts. and also in 
metamorphites of Veporicum. near Feskarns by Kokava n. 
Rimavicou (the Hrabiny locality). Graphite forms deposit 
accumulations here (Pulec. Bezák in prep). It is important 
that the occurence of crystalline graphite in Veporicum is 
similar to occurences in Tatricum. 

The occurrence of indistinct sulphidic ore mineralization 
(pyrite, pyrrhotite. chalcopyrite. rare molybdenite) and 
"skarn" magnetites, which are present mostly in association 
with crystalline graphite, are characteristic for this group of 
metamorphites. However, we assume that accumulations of 
various metals (e.g. Au. W) were formed during process of 
sedimentation of carboniferous formations (the ex

halationsedimentary origin) and during the diagenesis and 
their redistribution (mainly of gold) took place in the 
process of ulirametamorphosis and granitization (isotopes 
of carbon witness about its organic origin). Their later 
precipitation from ore hydrothermal solutions took place 
both in form of disseminated ore mineralization (gold, 
scheelite) and in favourable structures with the origin of 
deposit accumulations. 


