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ZO Ž I V O T A S G S 

J . V á c l a v . J . H a t á r . I. R e p č o k : MoW zrudne

nie južne od Rochoviec (Bratislava 5. 10. 1989) 

MoW ložisko Rochovce vzniklo na styku gemerika 
a veporika. t. j . v priestore ľubenickomargecianskej tekto

nickej linie južne od Rochoviec. Charakterizujú ho dva 
morfologickoštruktúrne typy zrudnenia: 

— žilníkový. v metasedimentoch gemerika a veporika 
prednostne viazaný na zóny s výraznou tektonickou predis

poziciou. 
— žilníkovoimpregnačný až impregnačný, viazaný na 

apikálne časti granitoidov patriacich k 2. intruzívnej fáze. 
Zrudňovaci proces sa viaže na zakrytú granítoidnú 

intrúziu. Na základe doterajších poznatkov boli odlíšené 
dve intruzívne ÍÚĹ\. pričom objemovo 1. fáza prevláda. Pod

statná časť zrudnenia sa viaže na 2. intruzivnu fázu. kto

rej horniny sú kyslejšie a alkalickejšie. pričom sa zvyšuje 

hlavne obsah draslíka. Tvoria ju jemnozrnné granity, 
mikrogranity. granitové porfýry až aplity na rozdiel od 
prevažujúcich hrubozrnných typov granitoidov 1. intruzív

nej fázy. 
Hlavnými rudnými minerálmi vonkajšej zóny exokon

taktu sú scheelit. menej volframii. Smerom k intrúzii 
postupne vyznievajú a prevahu nadobúda molybdenit. 
ktorý v endokontakte dominuje. 

Na základe geologických, geofyzikálnych, geochemických 
a mineralogickoizotopových výsledkov získaných štúdiom 
materiálu z vrtných prác považujeme za zdroj zrudnenia 
granitovú intrúziu. predbežne považovanú za alpinsku. 

Vvsledkom práce kolektívu pracovníkov z GĹDŠ je 
odhad prognóznych zdrojov Mo a W v kategóriách P|. P; 
a Pj. ktoré ukazujú, že zrudnenie má na základe týchto 
poznatkov povahu ložiska s ekonomickým významom. 


