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Structures and textures of bauxite in the Strážovské vrchy \1ts.. N—W Slovakia 
Tevtural elements of bauxite allow to judge on their genesis and to draw textural and structural types 

of microfacies Bauxite with homogenous to massive structure originated by bauxitization of a material 
primarily redeposited from lalerilic weathering crust. The heterogenous and chaotic structure points to 
deuteric redeposition of an already mature bauxite. 

Uvod 

Bauxit je v súčasnosti najvýznamnejšou surovinou 
na výrobu hliníka. V ("SSR však dosiaľ nie sú známe 
jeho ekonomické akumulácie. Jednou z najperspek

tívnejších oblastí sú Strážovské vrchy, hlavne oblasť 
okolo Mojtína a pružinskodomanižská panva. Bauxit 
tu miestami vypĺňa krasové závrty vo wetterstein

ských (ladín—kordevol) a šedých (anis) vápencoch, 
prípadne triasových dolomitoch strážovského príkro

vu (Hanáček. 1976 in Hanáček et al.. 1984). 
Výskyty bauxitu v Strážovských vrchoch boli už 

v minulosti cieľom viacerých výskumov. Okrem vy

hľadávacích prác (naposledy Beleš et al.. 1985) nie

ktorí autori (Orlov. 1937: Číčel. 1958) venovali pozor

nosť minerálnemu zloženiu a distribúcii mikroprvkov 
v bauxitoch. Náplňou predloženej práce je štúdium 
štruktúr a textúr. Viacerí autori (napr. Bušinskij. 
1971: Bárdossy. 1982: Mindszenty. 1983) poukazujú 
na skutočnosť, že v štruktúrach a textúrach bauxitov 
je ..ukryté" množstvo genetických informácií, ktoré sú 
inými metódami štúdia zväčša nedostupné. Klasifiká

cia štruktúr a textúr bauxitu Strážovských vrchov je 
spracovaná na základe genetickej klasifikácie, ktorú 
rozpracoval Bárdossy (1982). 

Charakteristika vzoriek a metodika výskumu 

Študované vzorky sa odobrali z okolia Mojtína 
(Nad Lopušnou. Borová) a z lokality RadováZiar. 
ktorá sa nachádza v pružinskodomanižskej panve. 
Na lokalitách Nad Lopušnou a Borová je možné 
odlíšiť vzorky dvoch typov — tmavé (červenohnedé. 
hnedé, šedohnedé). ktoré sú vo vrchných častiach 

závrtov. a svetlé (biele. žlté. žltohnedé a tehlovočerve

né) v spodných častiach závrtov. V červenohnedej 
farebnej variete sú hojné tmavé konkrécie a svetlé 
škvrny. Na lokalite Radová2iar sú v starých kutacích 
prácach dostupné vzorky iba jedného typu (červené, 
červenohnedé. hnedé, sú zemitého vzhľadu a menej 
kompaktné). Vo všetkých vzorkách sú časté trhliny 
a dutiny vyplnené sekundárnymi minerálmi železa 
alebo bielym práškovitým ílovým minerálom. Tiež sú 
bežné makroskopický pozorovateľné bauxitové klasti

ká. 
Štruktúrne prvky bauxitu sme sledovali pomocou 

optického štúdia v polarizačnom mikroskope s pre

chádzajúcim aj odrazeným svetlom. Okrem toho sa 
v značnej miere aplikoval transmisný, ako aj riadko

vací elektrónový mikroskop a pri identifikácii mine

rálov róntgenovodifrakčná analýza, kvantitatívna 
spektrálna analýza a elektrónový mikroanalyzátor. 

Štruktúrne prvky 

Pojmom štruktúrne prvky sa označujú charakteris

tické črty zŕn. ktoré tvoria bauxit, ako je: veľkosť, 
tvar. charakter kontaktov, vzťah k susedným časti

ciam a ich rozloženie v hornine. Jednotlivé štruktúrne 
prvky sú klasifikované podľa genetických a morfolo

gických znakov nasledovne: 
Základná hmota. Bauxity Strážovských vrchov tvo

rí zväčša pelitomorfná základná hmota (maximálny 
rozmer zŕn pod 1 mikrometer), menej častá je mikro

granulárna základná hmota (maximálny rozmer zŕn 
pod 5 mikromeirov). Štatistické vyhodnotenie rozlo

ženia veľkosti častíc ukázalo rozdiely nielen medzi 
lokalitami, ale čiastočne aj v rámci jednotlivých 
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Obr I Histogramy rozloženia veľkosti častíc bauxitov z lokalít Nad Lopušnou (vľavo) a Borová (vpravo). 
Kig. I. Histogram of bauxite particle size distribution from samples taken at Nad Lopušnou (left) and Borová (right) localities. 

lokalít (obr. I). Priemerná veľkosť častíc je približne 
0.2 mikrometra, pričom asi 80 % má častice veľké 
0.1—0.4 mikrometra. 

Klastícké minerály. V študovaných horninách sú 
hojne zastúpené. Klastická primes je veľmi dobre 
vytriedená a jednotlivé klasty sú silne ováľané. Rov

naké klastické minerály sa nachádzajú v základnej 
hmote, ako i v častých úlomkoch cudzorodých sedi

mentárnych hornín. Z klastických minerálov sa pozo

roval." turmalín (obr. 2). zirkón. kremeň, karbonáty, 
rútil, ilmenit. magnetit, pyroxén. 

Auiigénne minerály. Do tejto kategórie sa zaraďujú 
autigénne minerály, ktoré majú väčšie rozmery ako 
jednotlivé častice základnej hmoty. Sú buď idiomorf

né. alebo vypĺňajú predtým existujúce dutiny 
a nemajú vlastné kryštálové tvary. Patrí k nim 
turmalín. ktorý na rozdiel od klastického tvorí výplň 
dutín (obr. 3). Ďalej sú to karbonáty, kremeň, hema

tit, goethit a sekundárny kaolinit vypĺňajúci póry 
a dutiny. 

Bauxitové klastiká. Ide o úlomky bauxitov, ktoré 
boli redeponované po svojom vzniku do terajšieho 
miesta uloženia. Niektoré majú charakter obliakov 
(obr. 4). ostatné sú nepravidelných tvarov a veľkosti 
od niekoľkých až do 50 milimetrov. Na základe 
prítomnosti bauxítových klastík možno vyčleniť sa

mostatnú mikrofáciu. ktorá vznikla sekundárnou re

depozíciou už sformovaných bauxitov. 
Úlomky cudzorodých hornín. Ide o úlomky sedi

mentárnych hornín žltej, oranžovej, červenej alebo 
červenohnedej farby. Majú približne rovnakú veľkosť 
okolo 0.5 mm. Okrem vlastnej základnej hmoty 
obsahujú tie isté klastické minerály, ktoré sú prítom

né v základnej hmote bauxitov. 
Sféroidx. Sú to oválne častice bez náznakov kon

centrických vrstiev. Pozorovali sa dva druhy sféroi

dov. Prvé tvorí homogénna hmota, majú autigénny 
pôvod a vznikli pravdepodobne koaguláciou pôvod

ných alumogélov (obr. 5). Druhý typ sféroidov. 
zrejme klastického pôvodu, tvorí pelitomorfná hmota. 

Ooidy a pizoidy. Hoci sú v krasových bauxitoch 
bežné, v bauxitoch Strážovských vrchov sa vyskytujú 
len ojedinelé. Náznaky častíc so štruktúrou ooidov sa 
pozorovali v optickom, zreteľnejšie však v transmis

nom elektrónovom mikroskope (obr. 6). Na elektró

novej mikrofotograľii vystupuje ooid veľkosti 20 mik

rometrov elipsovitého tvaru. Zreteľné je jadro i kon

centrická štruktúra. 
Konkrécie. Veľmi časté sú v hnedočervenej fareb

nej hmoty. Odolávajú zvetrávaniu, povrch majú lesk

lý, vnútorná stavba je chaotická. Kvantitatívna 
lomovej ploche vystupujú nad pov rch okolitej základ

nej hmoty. Odolávajú zvetrávaniu, povrch majú les

klý, vnútorná stavba je chaotická. Kvantitatívna 
spektrálna analýza ukázala výrazne zvýšený obsah 
niektorých mikroprvkov v porovnaní s obsahom 
v základnej hmote (uvedený v zátvorke): Be 10 (3). 
V 200 (110). Cu 11 (6). Ni 330 (282). Cr 450 (145). Pb 
151 (42). 

Výplne dutín a pórov. Póry a dutiny sú miestami 
vyplnené sekundárnym kaolinitom. kremeňom, prí

padne mikrokryštalickou zmesou kremeňa a karbo

Obr. 2. Klasticky lurmalin z lokality Nad Lopušnou Riadkovaci 
elektrónový mikroskop, zv. 2 500x. 
ľig. 2. Clastic tourmaline. SEM micrograph, magn. x2 500. Nad 
l opušnou locality 
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Obr. 3. Autigcnny turmalín z lokality Nad Lopušnou. Polarizačný 
mikroskop, skrížené nikoly. zv. 35x. 
Fig. 3. Authigenous tourmaline, polarizing microscope, crossed 
nicols. magn. x35. Nad Lopušnou locality. 

Obr. 5. Oválna častica tvorená homogénnou hmotou z lokality 
Nad Lopušnou. Transmisný elektrónový mikroskop, zv. 7 000x 
Fig. 5. Oval particle composed of homogenous material. TEM 
micrograph, magn x7 000. Nad Lopušnou locality. 

Obr. 4. Obliak svetlého bauxitu v základnej hmote tmavého 
bauxitu z lokality Borová. Polarizačný mikroskop, zv. 35x. 
Fig. 4. Light bauxite pebble in dark bauxite groundmass. polari

zing microscope, magn. x35. Borová locality. 

Obr. 6. Ooid z lokality Nad Lopušnou. Transmisný elektrónový 
mikroskop, zv. 7 000x. 
Fig. 6. Ooid'. TEM micrograph, magn. x7 000. Nad Lopušnou 
locality. 

nátov. Väčšie dutiny ojedinelé vypĺňa autigénny 
turmalín (obr. 3). 

Výplne trhlín. Zistili sa dve generácie trhlín 
— trhliny v bauxitových klastikách (obr. 4). častejšie 
však trhliny v základnej hmote. Vyplnené sú najčas

tejšie zátekmi hematitu či goethitu. menej často 

mikrokryštalickým kremeňom a karbonátmi (obr. 7). 
Nepravidelné segregácíe. Ide o zhluky tvorené he

matitom a goethitom. Najčastejšie sa vyskytujú 
v bauxitoch z lokality RadováZiar. Vznik nepravi

delných segregácií a hniezd hematitu a goethitu 
pripisuje Bárdossy (1982) dažďovým vodám, ktoré 
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Textúry bauxitov 

Pod pojmom textúra bauxitov rozumieme priesto
rové rozloženie a orientáciu štruktúrnych prvkov, ale 
aj vnútorné nehomogenity bauxitového ložiska 
a charakteristické črty jeho tvarov. Na základe textúr

nej klasifikácie Bárdossyho (1982) možno v Strážov

ských vrchoch vyčleniť dva textúrne typy nevrstevna

tých bauxitov: 
a) Bauxity homogénnomasívnej textúry, ktoré 

možno pozorovať v spodných častiach závrtov. 
b) Bauxity helerogénnochaotickej textúrv. ktoré 

majú pôvod v meniacich sa ŕaciálnych podmienkach 
\ čase genézy a vo v utcnásobnej redepozícii. Vypĺňajú 
prevažne vrchné časti závrtov. 

Pozoruhodný je cudzorodý materiál na kontakte 
s podložím. Na lokalite Nad Lopušnou sa miestami 
na kontakte bauxitov s podložím vyskytuje dolomito

vý piesok. Ide zrejme o materiál, ktorý bol transpor

tovaný do závrtu ešte pred sedimentáciou bauxitov. 

Obr. 7. Trhlina vyplnená zmesou mikrokryštalického kremeňa 
a karbonátov (stred) a goethitom (svetlé lemy) z lokality Nad 
Lopušnou. Polarizačný mikroskop, zv. 65x. 
Fíg. 7. Fissure filling of microcrystalline quanz and carbonate 
(center) with goethite (light rims). Polarizing microscope, magn. 
n65. Nad I opuSnou locality. 

majú vysoký obsah 0 : . Táto voda preniká do podlo
žia a v nej rozpustné železité sírany sa môžu sekun
dárne vyzrážať vo forme rôznych oxidov. 

Štruktúry bauxitov 

Jednotlivé štruktúry sa označujú podľa štruktúrne

ho prvku, ktorého obsah presahuje 50%. Ak obsah 
ani jedného zo štruktúrnych prvkov neprevyšuje 
50 . štruktúra sa označuje podľa najviac zastúpe

ných štruktúrnych prvkov v poradí ich klesajúceho 
obsahu. Základné členenie štruktúr vychádza z gene

tického hľadiska. Identifikovali sa štruktúry autigén

neho a alotigénnoklastického pôvodu. 
Štruktúry autigénneho pôvodu: Pelitomorfná 

a mikrogranulárna štruktúra sú označené podľa tvpu 
základnej hmoty, ktorá je v prevahe. Ich pôvod je 
sedimentárny. konečnú podobu získali v diagenetic

kých a postdiagenetickvch procesoch. Fluidálnoko

lomorfná štruktúra vznikla zrejme pôsobením prúdia

cej vody hneď počas primárnej redepozície a sedi

mentácie materiálu z lateritovej kôry zvetrávania 
alebo počas viacnásobnej sekundárnej redepozície už 
sformovaných bauxitov. 

Štruktúry alotigénnoklastického pôvodu: Mikro

klastická a oválnozrnitá štruktúra indikujú procesv 
viacnásobnej redepozície časti bauxitov Strážovských 
vrchov. 

Farba bauxitov 

Z výsledkov róntgenovodifrakčnej a spektrálnej 
analýzy vyplýva, že farba bauxitov je spôsobená 
hlavne minerálmi železa — hematitom (červená) 
a goethitom (žltá). Práve rozdielny obsah hematitu 
a goethitu (zároveň však aj prítomnosť či neprítom

nosť gibbsitu) umožňuje vyčleniť dva základné fareb

né typy bauxitov, ktoré sa však líšia aj vzájomnou 
pozíciou, štruktúrami a textúrami. 

Obr. S. Svetlá škvrna, ktorá vznikla wluhovanim Fe (lokalita Nad 
Lopušnou) Polarizačný mikroskop. Zväčšenie 20x. 
Fíg. 8. Light path originated by iron bleaching, polarizing micros

cope, magn. x20. Nad Lopušnou locality. 
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Obr. 9 Rozhranie svetlej škvrny a tmavej základnej hmoty. Elektrónový mikroanalyzátor. Zväčšenie 30x. Lokalita Nad Lopušnou. a 
— kompozícia fázového rozloženia, b — distribúcia FCK„. C — koncentračný profil I eKrl. 
I ig. 9. Boundary of the light path with dark groundmass. electron microanalyzer. magn. x3(). Nad Lopušnou locality a — composition of 
phase distribution, b — Fekl, distribution, c — Fe^., concentration profile. 

Charakteristickým prvkom sú sekundárne zmeny 
sfarbenia. Sú to vybielené pozdĺžne zóny. ktoré 
vznikli pri presakovaní vody cez trhliny vyluhovaním 
železa, alebo biele oválne škvrny, ktorých veľkosť 
kolLše od niekoľkých až do 30 mm. Základná hmota 
škvŕn a ich okolia má rovnakú stavbu (obr. 8). 
Štúdium na elektrónovom mikroanalyzátore ukázalo, 
že opisované škvrny sa od okolitej základnej hmoty 
odlišujú len obsahom železa (obr. 9). Ich pôvod 
možno vysvetliť pôsobením mikroorganizmov, ktoré 
vytvorili miestne redukčné centrá, z okolia ktorých 
bolo železo vynesené. 

Štruktúrno-textúrne mikrofácie 

V Strážovských vrchoch možno na základe pred

chádzajúcich výsledkov vyčleniť päť štruktúrnotex

túrnych mikrofácií bauxitov: 
1. Tmavé, prevažne hnedé. Štruktúra je prevažne 

pelitomorfná. textúra homogénnomasívna. Pre tento 
mikrofaciálny typ je charakteristické zbridličnatenie. 
Hlavnými minerálmi základnej hmoty sú bôhmit. 
gibbsit. kaolinit. hematit, goethit (obr. 10a). 

2. Svetlé, prevažne žlté. menej často žltohnedé 
a tehlovočervené. Prevažuje pelitomorfná štruktúra, 
textúra je homogénnomasívna. Sú vždy v podloží 
ostatných mikrofaciálnych typov. Hlavnými minerál

mi základnej hmoty sú bôhmit. kaolinit. goethit. 
menej hematit (obr. 10b). 

3. Tmavé, prevažne červenohnedé. Hojne sú zastú

pené klastické minerály, bauxitové klastiká. tmavé 
konkrécie a svetlé škvrny. Štruktúru majú prevažne 
pelitomorfnú. menej častá je mikrogranulárna a ovál

nozrnitá. Textúra je heterogénnochaotická. Minerál

ne zloženie základnej hmoty je zhodné s typom 1. 
4. Zmiešaný typ. Chaoticky sa striedajú a vzájom

ne prelínajú všetky tri horeuvedené mikrofaciálne 
typy. Štruktúra je mikrogranulárna. mikroklastická. 

oválnozrnitá alebo fluidálnokolomorľná. Textúra je 
heterogénnochaotická. 

5. Tmavé, žltohnedej, červenohnedej až hnedej 
farby, zemitého vzhľadu. Je v nich množstvo zátekov 
a nepravidelných zhlukov sekundárnych minerálov 
železa. Štruktúra je pelitomorfná až mikrogranulárna. 
textúra homogénnomasívna. Pozorovali sa len na 
lokalite RadováZiar. 

Genéza bauxitov 

Výskum štruktúrnych a textúrnych prvkov bauxi

tov Strážovských vrchov priniesol niekoľko nových 
poznatkov o ich genéze. Štatistické vyhodnotenie 
rozloženia veľkosti častíc (obr. 1) poukazuje na veľkú 
rozmanitosť procesov prebiehajúcich pri ich vzniku. 
ako i na veľkú mikroľaciálnu pestrosť študovaných 
hornín, ktorá má svoj odraz, v prevažujúcej hetero

génnochaotickej štruktúre. Priemerná veľkosť a roz

loženie veľkostí častíc základnej hmoty svedčí o ich 
príbuznosti s bauxitmi mediteránneho typu. 

Vo všetkých typoch bauxitov sa nachádzajú rovna

ké klastické minerály. Odlišné je len ich kvantitatívne 
zastúpenie, čo je zrejme odrazom meniacich sa pod

mienok počas transportu pôvodného materiálu. 
Sekundárny kaolinit v póroch a dutinách vznikol 

resilicifikáciou bauxitov v postsedimentárnom štádiu, 
primárny kaolinit vznikol pri lateritickom zvetrávaní 
materských hornín. Minerálna výplň trhlín sa najskôr 
tvorila pri vysýchaní pôvodných alumogélov v proce

soch diágenézy. Konkrécie prítomné v hnedočervenej 
farebnej variete bauxitov sú podobné tým. ktoré sa 
tvoria v určitých horizontoch laterítovej kôry zvetrá

vania v obdobiac1 aridizácie (Polaňski a Smulikow

ski. 1978). 
Rozmanitosť jednotlivých mikrofaciálnych typov 

bauxitov Strážovských vrchov je odrazom meniacich 
sa genetických podmienok. Najdôležitejšiu úlohu zo
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Obr. 10. Róntgenovodifrakčné záznamy: a — tmavého typu bauxitu, b — svetlého typu bauxitu. 
Fig. 10. Xray record of: a — dark bauxite, b — light bauxite. 

hrala zmena pH a Eh v sedimentačnej panve. ktorá 
limitovala kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie 
hlavných minerálov a tiež geomorľologický faktor 
— bauxity nechránené v závrtoch podľahli sekundár

nej rede pozícii. 
Z vyššie uvedených poznatkov možno predložiť 

nasledovnú schému genézy: lateritické zvetrávanie 
materských hornín (čiastočne sa uplatnili sedimentár

ne horniny)—^transport ..predbauxitového" materiá

lu—>sedimentácia v panve s karbonátovým podložím 
—>bauxitizácia a vznik bauxitov s homogénnomasív

nou textúrou*vynorenie a rozrušenie časti už sfor

movaných bauxitov—.transport formou bahnotokov 
—> opätovná sedimentácia—»bauxitizácia a vznik bau

xitov s heterogénnochaotickou textúrou*prekrytie 
eocénnou transgresiou. 

Záver 

Výskum štruktúr a textúr bauxitov Strážovských 
vrchov potvrdil zložitosť procesov prebiehajúcich pri 
ich vzniku. Prítomnosť (či neprítomnosť) vyčlenených 
mikrofaciálnych typov na jednotlivých výskytoch 
a ich vzájomný vzťah poukazuje na veľkú laterálnu 
i vertikálnu variabilitu textúrnych a štruktúrnych 
typov bauxitov, ktorá je spôsobená meniacimi sa 

chemickými a geomorfologickými podmienkami 
v čase ich tvorby. Bauxit s homogénnomasívnou 
textúrou vznikol bauxitizáciou materiálu primárne 
redeponovaného z lateritovej kôry zvetrávania, hete

rogénnochaotická textúra svedčí o sekundárnej rede

pozícii (pravdepodobne viacnásobnej) už sformova

ných bauxitov. Možno predpokladať, že zachovaný 
ostal len bauxit chránený v závrtoch karbonátového 
podložia a neskoršie prekrytý eocénnou transgresiou. 
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