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K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd 
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(Doručené 30. 1. 1989, revidovanú verzia doručená 29. 6. 1989) 

To the position of high silica rocks on copperporphyry ore deposits 
Hvdrothermally altered rocks of high silica rocks character are known on several copperporphyry ore 
deposits in the CarpathianBalcan orogenic system (e.g. Bor. Assarel. Recsk). They often form the upper 
part of a vertical alteration zoning of copperporphyry hydrothcrmal systems. The complicated space 
relations of the high silica rock massifs and ore accumulations are a consequence of the complex 
processes which lead to the formation of these rocks, of the specific physicalchemical conditions of their 
genesis and their geological setting in volcanolectonic structures. Typical high silica rock facies were 
formed before the intrusion of orebearing granodiorite porphyries. The results of a study of 
copperporphyry systems in the neovolcanic regions of Slovakia the Štiavnické Hills, the Javorie. the 
Vihorlat Mts. give evidence of this. On the basis of data on ore and metasomatic zoning of many 
porph\r>lype deposits, and of the fact that high silica rocks and copperporphyry mineralization belong 
to the same volcanoplutonic associations we can consider high silica rocks to be. if not prospecting 
indications, then certainly prospecting criteria of these deposits. 

Uvod 

V súčasnosti je známych okolo 50 ložísk 
porfýrových medených rúd v aktívnej ťažbe s produk

ciou viac ako 50 % celosvetovej ťažby medi. Rudy 
s obsahom 0.3 až 1,2 % Cu a 0,005 až 1 % Mo tvorí 
hlavne chalkopyrit a molybdenit, častým rudným 
minerálom je pyrit, prítomný môže byť aj enargit. 
bornit. magnetit, galenit, sfalerit, rýdze zlato. Ako 
vedľajšie produkty sa získavajú Au, Ag, Te, Se, Re 
a na niektorých ložiskách aj Sn. W, Pb a Zn. 

Ložiská porfýrového typu sú produktom veľkých. 
s intrúziami spätých hydrotermálnych systémov, kto

rých dlhodobá existencia bola výsledkom intruzívne

ho pôsobenia a následného chladnutia porfyrických 
plutónov (Hollister. 1978: Titley a Beane, 1981). 
Extenzívnym vývojom sekundárnej permeability tak 
v samotnom plutóne. ako aj v okolných horninách 
dochádzalo k rozsiahlej cirkulácii vôd z rôznych 
zdrojov. Vznikli tak obrovské objemy alterovaných 
hornín, často obsahujúce ekonomické množstvá Cu, 
Mo, Au, alebo aj Sn (Henley a McNabb, 1978; 
Burnham, 1979; Candela a Holland. 1986). 

Porfýrové ložiská priestorovo a aj parageneticky 
asociujú s intruzívnymi horninami tonalitového, 
monzogranitového až syenitového zloženia. Medzi 
ich základné charakteristiky patrí umiestnenie blízko 
pod povrchom, spätosť s koreňovými zónami grano

dioritických batolitov, typická je jemnozrnná fanere

tická až afanatická základná hmota a porfyrické 
textúry (Popov, 1977; Pavlova, 1978). 

Ložisková mineralizácia tvorená vtrúseninami, im

pregnáciami alebo hustou sieťou drobných žiliek 
rudných minerálov je umiestnená v intenzívne altero

vaných horninách samotnej materskej intrúzie, ako aj 
v premenených okolitých horninách. Charakter rud

nej mineralizácie. bohatosť a rôznorodosť rúd je 
podmienená okrem hĺbky uloženia porfýrového sys

tému na rozhraní medzi plutonickým a vulkanickým 
prostredím aj komplikovanými ložiskotvornými 
vzťahmi v subvulkanických podmienkach, ktoré sú 
výsledkom pôsobenia rozdielnych malých intrúzií 
formujúcich sa v priebehu chladnutia a diferenciácie 
hlavnej porfyrickej intrúzie. 

Najcharakteristickejším znakom tejto skupiny lo

žísk je výrazná zonálnosf rúd a hydrotermálne pre

menených hornín. Určenie rudnej a metasomatickej 
zonálnosti má význam pri oceňovaní perspektívnosti 
konkrétnych územia poznanie jej charakteru pomáha 
pri určení alebo upresnení formačného typu ložiska, 
výbere a ohraničení plôch pre detailnejší výskum 
a pri určení erozívneho zrezu (Pavlova. 1978). 

Rudná a metasomatická /oná I n os t 

Jedným z prvých typových modelov porfýrových 
medených rúd je tzv. monzonitový model (Lowell 
a Guilbert, 1970), ktorý zovšeobecňuje stavbu rudnej 
a metasomatickej zonálnosti v spätosti s rudonosným 
intruzívnym pňom monzonitových porfýrov. Model 
predpokladá zložité vzťahy medzi charakterom 
porfýrových intrúzií. zložením rúd a hydrotermálno
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alteračnou zonálnosťou. Veľký dôraz sa kladie na 
správne ocenenie povahy a distribúcie zón alterova

ných hornín, koaxiálne usporiadaných okolo 
porfýrového intružívneho pňa. Monzonitový model 
uvažuje v ideálnych podmienkach o (obr. 1): drasel

nej, fylitickej. argilitickej a propylitickej zóne. 
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Obr. 1. Rudná a metasomatieká zonálnosť monzonitového modelu 
medenoporfýrových ložísk (Lowell a Guilbert. 1970). 
Fig. 1. Ore and metasomatic zoning of the monzonite model for 
copperporphyrv deposits (Lowell and Guilbert. 1970). 

Rudná mineralizácia preukazuje podobné znaky 
koncentrickej zonálnosti. Najbohatšia Cu mineralizá

cia vzniká na rozhraní draselnej a fylitickej zóny. 
V zóne argilitizácie a propylitizácie spravidla 
porfýrové typy zrudnenia chýbajú. V centrálnej časti 
alteračnej zonálnosti prevládajú vtrúseninové typy 
zrudnenia. smerom k periférnym zónam pribúda 
žilniková forma mineralizácie. 

V nadloží intruzívnych telies môžu porfýrové rudy 
vytvárať spoločne s fragmentmi okolitých hornín tzv. 
komínové brekcie. Táto zovšeobecnená schéma rud

nej a metasomatickej zonálnosti sa určitý čas prijíma

la ako univerzálny model, vhodný do všetkých geolo

gických podmienok. Neskoršie Hollister (1975. 1978) 
ukázal, že súčasne s týmto monzonitovým modelom 
existujú objekty s inými črtami zonálnosti. ktoré 
opísal v tzv. dioritovom modeli. Centrálnu časť opäť 

tvorí zóna draselnej metasomatózy, ktorá je obklope

ná dobre vyvinutou zónou propylitizácie. Fylitická 
zóna a zóna argilitizácie sú zastúpené veľmi slabo, 
alebo úplne chýbajú. Polohy porfýrových rúd sú 
akumulované hlavne v draselnej zóne a čiastočne aj 
v zóne propylitizácie. 

Obidva typy rudnej a metasomatickej zonálnosti 
majú samozrejme len schematickú povahu. Týkajú sa 
spodných častí medenoporfýrových systémov a slúžia 
hlavne na lepšie pochopenie a zaradenie prejavov 
zonálnosti. Zloženie produktov hydrotermálnometa

somatických premien a rudnej zonálnosti je výrazne 
závislé aj od konkrétnej geotektonickej pozície ložiska 
a typu rudných rajónov (Hollister. 1978; Krivcov. 
1983; Popov. 1978). 

Z praktického hľadiska sú oveľa dôležitejšie infor

mácie o vrchných častiach medenoporfýrových sys

témov, ktoré sú dnes pre eróziu často neprístupné 
nášmu pozorovaniu. Poznanie ich geologickej stav

by má význam tak pri definovaní vyhľadávacích 
príznakov skrytých medenoporfýrových ložísk, ako 
aj pri určení pravdepodobnej hĺbky ich možného 
uloženia a dostupnosti pri geologickoprieskumných 
a vyhľadávacích prácach. 

Sillitoe (1973. 1977) predpokladá, že vrchné časti 
ním navrhovaného modelu Cuporfýrového systé

mu tvoria zóny s intenzívnym prekremenením a 
s pokročilou argilitickou alteráciou v zmysle Hem

leya a Jonesa (1964). s rýdzou sírou, alunitom. 
pyrofylitom. dickitom a ďalšími rudnými minerál

mi. Tieto zóny. situované v prikráterovej časti 
stratovulkánov vo vzdialenosti 1 až 2 km od rudo

nosného porfýrového telesa, možno podľa pozície vo 
v ulkanickotektonických štruktúrach a v mechanizme 
vzniku jednoznačne chápať ako metasomatity formá

cie apoefuzívnych sekundárnych kvarcitov v zmysle 
Nakovnika (1968). hoci Sillitoe tento termín nepouží

va. Na základe štúdia starých rudonosných formácií 
metasomatitov centrálneho Kazachstanu a mladých 
formácií kamčatskokurilskej oblasti aj ďalší autori 
poukazujú, že tento typ synvulkanických hydroter

málne alterovaných hornín možno považovať za 
príznak eróziou neodkrytých medenoporfýrových lo

žísk (Vlasov a Vasilevskij. 1964: Abrachmanov et al.. 
1975: Naboko. 1980. 

Detailná analýza materiálov o vzájomných vzťa

hoch masívov sekundárnych kvarcitov a rudonos

ných porfýrových intrúzií v Kazachstane naznačila, 
že tieto vzťahy sú oveľa zložitejšie a nie celkom 
jednoznačné (Aleksejeva. 1968; Kudrjajcev et al., 
1971: Krivcov. 1977. 1983: Pavlova. 1977). Typické 
fácie sekundárnych kvarcitov sa často formovali 
pred intrúziami rudonosných granodioritových 
porfýrov v súvislosti s postvulkanickou hydroter

málnou činnosťou dávno pred vznikom vlastnej 
mineralizácie porfýrového typu. 
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Obr. 2. Zjednodušený profil medenoporfýrového systému na rozhraní medzi plutonickým a vulkanickým prostredím (Sillitoe. 1973). 
I — porfýrový peft a podložný batolít. 2 — hydrotermálna brekcia. 3 — draselná zóna, 4 - silicifíkácia a pokročilá argilitická alterácia. 
5 — propylitická alterácia. 6 — fylitická zóna. 

Tig. 2. Simplified profile of a copper-porphyry system on the boundary between plutonic and volcanic environment (Sillitoe. 1973). 
1 — porhyry stock and the underlying bathohth. 2 — hydrothermal breccia, 3 — potassium zone. 4 — silicification and advanced argillitic 
alteration. 5 — propylitic alteration. 6 — phyllite zone. 

Karpatsko-balkánska oblasť 

Jedným z najvýznamnejších bulharských ložísk 
porfýrových medených rúd štruktúrnometalogene

tickej zóny Sredna Gora je ložisko Assarel, viazané 
na vrchnokriedové andezity a ich tufy (Angelkov 
a Parvanov, 1980). Zrudnenic tu súvisí so subvulka

nickými dioritovými. kremennodioritovými a grano

dioritovými porfyritmi. V rajóne je vyvinutá kalde

rová štruktúra spätá s vulkanickým aparátom cen

trálneho typu. Porfýrová Cu mineralizácia sa for

movala v predrudnej. rudnej a porudnej etape. 
Charakteristickou premenou prvej etapy je draselná 
metasomatóza a propylitizácia, vo vyšších častiach 
porfýrového systému prekremenenie a sericitizácia 
až do vzniku alunitových. pyrofylitových a dickito

vých kvarcitov až monokvarcitov (Radonova. 1965; 
Bogdanov, 1980). Sekundárne kvarcity vytvárajú 
vrchné centrálne časti rudnej a metasomatickej 
zonálnosti a sú pre toto ložisko charakteristické. 

Podľa Bogdanova (1982) sú pre vyhľadávanie 
ďalších ložísk porfýrových medených rúd rajónu 
Sredna Gora najvhodnejšie oblasti s vývojom sub

vulkanických tiel a dajok dioritových, granodiorito

vých a kremennodioritových porfyritov. V oblas

tiach s prítomnosťou vulkanogénnych hornín for

mujúcich grabenovosynklinálne štruktúry sú dôle

žitými prospekčnými činiteľmi sekundárne kvarcity, 
procesy sericitizácie a prekremenenia. 

Triasové vápence, kvarcity a bridlice vytvorili bázu 
pre vrchnoeocénne efuzívne a intruzívne vulkanogén

ne série a pre vznik ložiska porfýrových a skarnových 
rúd medi Recsk v Maďarsku (Zdenka. 1973. 1974). 
Hydrotermálne alterácie a následná rudotvorná akti

vita vytvárajú kontinuitný proces začínajúci od for

mácie vysokoteplotných metasomatických skarnov 
a končiaci epitermálnymi a exhalačnými produktami 
spätými s vulkanogénnou činnosťou. Baksa et al. 
(1980) uvádzajú, že centrálne jadro intruzívnych 
hornín podľahlo len slabej silicifikácii a takmer 
žiadnej draselnej metasomatóze. Horniny charakteru 
sekundárnych kvarcitov tvoria najvnútornejšiu zónu 
alteračnej zonálnosti. Táto zóna sa smerom hore 
rozširuje a vytvára dominantné kupolovité formy. 
Spoločne so zónou propylitizácie obsahujú najdôleži

tejšie akumulácie CuMo porfýrovej mineralizácie. 
Medzi dôležité ložiská medi v Európe patria ložis

ká metalogenetického obvodu Bor v Juhoslávii. Na



254 Miner alia slovaca, 22. 1990 

^ 

z < 
Q 
< 

1km T 

HORNINY 

É* 
m* 
ALTERÁCIE 

1 6 

7 V" altu 
RUDY 

I8 

m 
10 

1km 

Obr. 3. Schematická predstava systému porfýrových rúd medi s vyznačenou pozíciou niektorých ložisk karpatskobalkánskeho orogénu 
(Sillitoe. 1980). 1 — kremenný ďioritový porfýr. 2 — andezity. 3 — vápence. 4 — kryštalinikum. 5 — pokročilá argilitická alterácia. 
6 — serkilická alterácia. 7 — draselná metasomatóza. 8 — masívne sulfidy s enargitom. 9 — PbZn metasomatické rudy. 10 — Cuskarny. 
Fig 3. Schematic representation of a porphyry copper ore system with marked positions of some deposits of the CarpathianBalcan orogenic 
system (Sillitoe. 1980). I — quartz diorite porphyry. 2 — andesites. 3 — limestones. 4 — crystalline complexes. 5 — advanced argillitic 
alteration. 6 — sericitic alteration. 7 — potassium metasomatism. 8 — massive sulphides with enargite. 9 
— Cuskarns. 

PbZn metasomatic ores. 10 

chádzajú sa vo vulkanickoefuzívnom komplexe tu

rónskeho až paleogénneho veku. Jankovič (1978. 
1980) rozlišuje 3 typy rudnej mineralizácie: masívne 
sulfidy, CuMoporfýrový a stratiformný typ. Mine

ralizáciu masívnych sulfidov. tvorenú pyritom a sul

fidmi medi sprevádzajú intenzívne alterácie multi

etapovitého charakteru. Rozšírená je hlavne silicifiká

cia a argilitizácia. prítomný je pyrofylit. diaspór a aj 
alunit. Propylitická alterácia nie je geneticky spätá 
s rudotvornými procesmi, ale s vulkanickou aktivitou. 
Medenoporfýrová mineralizácia sa vyskytuje v silne 
alterovaných porťyrických andezitoch. Z premien sa 
uplatnila silicifikácia. argilitizácia a alunitizácia. 

Stanciu (1972) opisuje známy výskyt solfatárovej 
formácie s priemyselným ložiskom síry v južnej časti 
kaldery Calimani pohoria Calimani — Gurghiu 
— Hargita v Rumunsku. Uvažuje o dvoch fázach 
hydrotermálnych premien. Staršia je geneticky spoje

ná s intruzívnymi telesami mikrodioritov až dioritov 
za vzniku turmalínových. biotitových. sericitových 
a propylitových pásiem. Pre mladšiu fázu je charakte

ristická chloritizácia. argilitizácia a hlavne intenzívna 
silicifikácia. Na túto etapu hydrotermálnych premien 
sa viaže ložisko rýdzej síry s alunitom, sadrovcom, 
pyritom a limonitom. 

Sillitoe (1980) sa pokúsil porovnať niektoré ložiská 

medených porfýrových rúd karpatskobalkánskeho 
orogénu s podobnými ložiskami Severnej a Južnej 
Ameriky. Poukazuje na to. že vrchné časti ložísk 
Recsk a Assarel, postihnuté silnou silicifikáciou 
a deštrukciou živcov a obsahujúce diaspór, alunit, 
sericit. dickit a ďalšie minerály, dovoľujú priradiť 
tento typ alterácie k pokročilej argilitickej alterácii 
v zmysle Hemleya a Jonesa (1964) alebo k sekundár

nym kvarcitom sovietskych autorov (obr. 3). Podobne 
je to aj v prípade alterácii sprevádzajúcich výskyty 
masívnych sulfidov v metalogenetickej zóne Bor. 

Stredoslovenské a východoslovenské neovulkanity 

V ostatnom období sa problematike vyhľadávania 
ložísk porfýrových rúd venovala na našom území 
značná pozornosť (Slavkay. 1980; Stohl et al.. 1981: 
Smolka. 1985: Burian et al.. 1985; Knésl et a l , 1986). 
Aj keď v súčasnosti sú pohľady na ich možnú 
prítomnosť a ekonomický prínos o niečo triezvejšie 
a reálnejšie, predsa má stanovenie vyhľadávacích 
kritérií a príznakov tohto typu ložísk naďalej svoje 
opodstatnenie aj v našich neovulkanických terénoch 
(Oružinský. 1985a. b; Knésl et al.. 1986; Smolka et 
al.. 1987; Sulgan. 1987; Bacso a Ďuďa. 1988). 

Vrtnými prácami v doline Zlatno v Štiavnických 
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vrchoch zistil Rozložník a Zábranský (1971) žilníko-
vo-impregnačné zrudnenie. ktoré neskôr Burian et al. 
(1980) a Burian a Smolka (1982) charakterizovali ako 
ložisko typu medenoporfýrových rúd. Rudná minera

lizácia je štruktúrne aj geneticky spätá s členitým 
pňom granodioritového porfýru, a to s časťou, ktorá 
intrudovala do predvulkanického podložia a samot

ného vulkanického komplexu (obr. 4). Kontaktne 
metamorfované horniny sprevádza rozptýlená mine

ralizácia s pyritom, pyrotínom. chalkopyritom. zried

kavejšie s galenitom a sfaleritom. bez väčšieho ekono

mického významu. Rudná a metasomatická zonál

nosť sa na ložisku výraznejšie nevyvinula. Bolo to 
spôsobené hlavne špecifickým charakterom, rozsa

hom a intenzitou samotného hydrotermálneho 
porfýrového systému a nevhodným morfologickým 
tvarom intrúzie granodioritu (Sulgan. 1987). Centrál

nu časť. tvorenú slabou draselnou metasomatózou 
s prítomnou Cu mineralizáciou. prekrýva kremeňo

vosericitovopyritová zóna. zóna argilitizácie a 
v periférnych častiach je zastúpená propylitizácia 
s prejavmi polymetalickej mineralizácie (Burian 
a Smolka. 1982; Konečný, 1987). Alterované horniny 
charakteru sekundárnych kvarcitov nie sú, pravdepo

dobne v dôsledku erozívneho zrezu vrchných častí 
porfýrového systému, na ložisku výraznejšie zastúpe

né. Možnosťami výskytu medenoporfýrových rúd na 
území Západných Karpát sa zaoberal Rozložník 
(1981). Zdôraznil, že jednou z perspektívnych oblastí 
sú periférne časti hodrušského intruzívneho komple

xu. Prítomnosť veľkých telies sekundárnych kvarcitov 
hrastu Zlatý vrch—Bukovec—Sklené Teplice považu

je za sprievodný znak skarnovoporfýrovej mineralizá

cie. Mapovacie práce Konečného. Lexu a Havrilu 
(1983) a komplexnejšie štúdium hydrotermálne alte

rovaných hornín okolia Sklených Teplíc potvrdili 
(Sály a Oružinský. 1989). že toto územie možno 
priradiť k perspektívnym územiam vzhľadom na 
možnú prítomnosť medenoporfýrového. prípadne 
skarnovomedenoporfýrového typu zrudnenia. 

Zaujímavá prítomnosť sekundárnych kvarcitov 
bola zistená v prochotskej hydrotermálnej zóne. kde 
sa štruktúrnym vrtom získali podrobnejšie informá

cie o charaktere mineralizácií a hydrotermálnych 
premien priestorovo a aj časovo spätých s pňom 
dioritového porfýru až dioritu (Brlay. 1979). 
V spodnej časti vrtu vystupuje v brekciovitých 
dioritových porfýroch mocná zóna sekundárnych 
kvarcitov s intenzívnejšie vyvinutou polymetalickou 
mineralizáciou Pb, Zn a Cu. Hydrotermálne preme

ny typu sekundárnych kvarcitov predchádzali vy

tváraniu vlastnej rudnej mineralizácie. 
Z hľadiska možnej prítomnosti ekonomicky zaují

mavých mineralizácií sa veľmi perspektívnym javí 
rudný rajón Pukanec, kde boli na základe prieskum

ných prác rozlíšené dva rozdielne typy zrudnenia 
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Obr. 4. Geologický profil ložiskom Zlatno (Burian a Smolka, 1982). 
I — kremenitodioritový porfýr, 2 — komplex amfibolickopyroxe

nického andezitu. 3 — kremenitý diorit. 4 — granodioritový porfýr. 
5 — vrchný trias (keuper). 6 — dolomity (stredný trias). 7 — perm, 
permokarbón. 8 — veporické kryštalinikum. 9 — rudné teleso. 10 
— línia násunu chočského príkrovu na krížňanský príkrov. 11 
— zlomy. 12 — hranice kontaktnej metamorfózy. 13 — prieskum

né vrty. 
Fig. 4. Geological profile across the deposit Zlatno (Burian and 
Smolka. 1982). 1 — quartz diorite porphyry, 2 — complex of 
amphibolepyroxene andesitc, 3 — quartz diorite, 4 — granodiorite 
porphyry. 5 — Upper Triassic (Keuperian). 6 — dolomites (Middle 
Triassic). 7 — PermianCarboniferous. 8 — Veporic crystalline 
complex. 9 — orebody. 10 — line of thrusting of the Choč Nappe 
onto the Krížna Nappe. 11 — faults. 12 — boundary of contact 
metamorphism, 13 — survey boreholes. 

— starší impregnačnoCuporfýrový a na ňom nalo

žený žilný typ mineralizácie. vystupujúci v niekoľ

kých mineralizačných etapách (Brlay et al.. 1982; 
Smolka et al., 1987). Mincralizácia medenoporfýro

vého typu sa priestorovo a geneticky viaže na 
porfyrickú intrúziu kremenitodioritového a najmä 
granodioritového zloženia. Pripravovaný model ver

tikálnej a horizontálnej rudnej a metasomatickej 
zonálnosti rudného rajónu Pukanec určite pomôže 
v najbližšom období kvalitatívne zhodnotiť toto 
územie. 

Vrty v centrálnej zóne bádenského stratovulkánu 
Kremnických vrchov, reprezentovaného pyroxenic

kými andezitmi a jeho hlbinnými ekvivalentmi, 
zistili v hĺbke 600 až 700 m kontaktnometasomatic

kú zónu sekundárnych kvarcitov so sericitom. silli

manitom. andaluzitom, cordieritom. korundom 
a topásom (Bohmer et al., 1976). Na túto vysokoter

málnu mineralizáciu je naložená mladšia minerali

zácia s kremeňom, karbonátmi, sulfidmi. Au a Ag. 
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Obr. 5. Geologický profil hydrotermálnym centrom Baniska (Konečný et al. in Burian et al.. 1985). 1 — sekundárne kvarcity ± rýdza síra 
± alunit ± pyrofylit. 2 — argilitizované kvarcity. 3 — argility. 4 — kremenitý diorit. 5 — dioritový porfýr. 6 — kremenitý diorttový porfýr. 
7 — kremenitý monzodiorit. 8 — svetlé porfýry. 9 — bázické diferenciály. 10 — hranica slabej propylitizácie. 11 — hranica strednej 
propylitizácie. 12 — hranica intenzívnej propylitizácie. 13 — hranica argilítizácie. 14 — hranica argilitizovaných kvarcitov. 15 — hranica 
sekundárnych kvarcitov. 16 — hranica intruzívnych fácií, 17 — vonkajšie hranice intruzívneho komplexu. 18 — intenzívna propylitizácia. 
19 _ stredný stupeň propylitizácie, 20 — slabá intenzívna propylitizácia. 21 — pyroxenickoamfibolický andezit, andezitový porfýr. 22 
— pyroxenický andezit (lávové prúdy). 23 — formácia Javorie — pyroxenický andezit. 24 — hydrotermálna explozívna brekcia. 25 
— porfýrové Cu ± Pb ± Zn zrudnenie. 26 — vrty. 
Fíg. 5. Geological profile across the hydrolhermal centre of Banisko (Konečný et al. in Burian et al.. 1985). 1 — high silica rocks ± native 
sulphur ± alunite ± pyrophyllite. 2 — argillitized quartzites. 3 — argillites. 4 — quartz diorite. 5 — diorite porphyry. 6 — quartz diorite 
porphvry. 7 — quartz monzodionte, 8 — light porphyries. 9 — basic differentiates. 10 — boundary of weak propylitization. 11 — boundary 
of medium propylitization. 12 — boundary of intensive propylitization. 13 — boundary of argillitization, 14 — boundary of argillitized 
quartzites. 15 — boundary of high silica rocks. 16 — boundary of intrusive facies. 17 — external boundaries of the intrusive complex. 18 
— intensive propylitization. 19 — medium grade of propylitization. 20 — weak propylitization. 21 — pyroxeneamphibole andesite. 
andesite porphyry. 22 — pyroxene andesite (lava flows). 23 — Javorie Formation — pyroxene andesite, 24 — hydrothermal explosion 
breccia. 25 — porphyry Cu ± Pb ± Zn mineralization. 26 — boreholes. 

Mineraľizačné procesy sa uskutočnili v nasledujúcej 
sukcesii (Bóhmer a Šímová. 1976): vznik skarnov 
a kontaktných rohovcov — propylitizácia — vznik 
sekundárnych kvarcitov — vznik hydrotermálnych 
žíl a impregnačných zón. Sekundárne kvarcity vznikli 
podľa Bôhmera et al. (1976) hydrotermálnym prepra

covaním kontaktných rohovcov a ich prítomnosť 
považujú títo autori za jeden z nádejných a perspek

tívnych príznakov možnej prítomnosti ďalších typov 
zrudnení v kremnickom rudnom poli. 

V ostatnom období sa aj v centrálnej časti krem

nického rudného rajónu zistili významnejšie indície 
medenoporfýrovej mineralizácie (Knésl a Veľký. 
1984). geneticky pravdepodobne spätej s intruzívny

mi telesami gabrodioritov. dioritov až gabier. ktoré 
prenikajú andezitovými horninami komplexu Zlatej 
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Studne. Porfýrová mineralizácia sa prejavila aj 
v okrajových častiach rajónu, hlavne v oblasti 
Rematy a Turčeka (Knésl et al.. 1986). V súčasnosti 
sa rozpracováva prognózne ocenenie mineralizácie. 

Rozsiahlym a komplexným geologickým priesku

mom v centrálnej vulkanickej zóne Javoria sa po

tvrdilo, že mineralizačné procesy a hydrotermálne 
premeny sa koncentricky zoskupujú okolo piatich 
lineárne usporiadaných hydrotermálnych centier Za

ježová, Banisko, Skalka. Pod polom a Stožok. ktoré sú 
v dnešnej reliktnej podobe reprezentované izolovaný

mi telesami sekundárnych kvarcitov, koaxiálne spre

vádzanými i menej intenzívnymi alteráciami typu 
argilitizácie až propylitizácie (Stohl et al., 1981. 1983). 
Procesy vzniku rudnej mineralizácie a hydrotermál

nych premien rôznej intenzity sú vzájomne späté 
a dokázateľne súvisia s intruzívnou aktivitou diorito

vých porfýrov, dioritov až monzodioritov, ktoré sú 
priestorovo viazané na hlboko založenú depresnú, 
tzv. vígľašskú vulkanickotektonickú štruktúru. 

Uvádzajú sa dve vekovo odlíšiteľné etapy minerali

zácie a hydrotermálnych premien (Stohl et al.. 1981). 
Pre staršiu etapu s indíciami zrudnenia typu 
porfýrových medených rúd sú charakteristické pre

meny typu biotitizácie, aktinolitizácie, epidotizácie 
a chloritizácie. Mladšia etapa, so zaujímavou rudnou 
mineralizáciou (Cu mineralizácia vtrúsených až ma

sívnych sulfidov. sfaleritovopyritová mineralizácia. 
rýdza síra), je priestorovo, časovo a geneticky spätá 
s procesmi vzniku hydrotermálnych alterácii typu 
sekundárnych kvarcitov. 

Vertikálnu a horizontálnu alteračnú zonálnosť 
možno vyjadriť touto postupnosťou hydrotermálnych 
premien: sekundárne kvarcity (centrum hydrotermál

nej aktivity) — argility a sekundárne kvarcity 
— argility — propylity (Konečný a Miháliková, 
1977). Pôvodné staršie vysokotermálne minerálne 
asociácie sú v dôsledku teleskopingu spôsobeného 
chladnutím intrúzie prekrývané mladšími asociácia

mi. 
Zaujímavé porovnanie pôdnych geochemických 

prejavov medenoporfýrového systému ložiska Zlatno 
z centrálnej zóny banskoštiavnického stratovulkánu 
s hydrotermálnym systémom Banisko centrálnej zóny 
stratovulkánu Javorie s prejavmi medenoporfýrového 
zrudnenia urobil Stohl a Marsina (1987). Vyplynulo 
z nej, že v oblasti Baniska sa nedá predpokladať 
prítomnosť medenoporfýrovej mineralizácie ekono

mických parametrov. Je však dôležité uvedomiť si 
výraznú rozdielnosť erozívnych zrezov na obidvoch 
lokalitách, ako aj skutočnosť, že granodioritová intrú

zia na ložisku Zlatno, podmieňujúca existenciu hyd

rotermálneho porfýrového systému, pravdepodobne 
nemala typický charakter rudonosnej porfýrovej 
magmy (Šulgan, 1987). 

V stratovulkáne Poľany sa hydrotermálne premeny 

typu argilitizácie a sekundárnych kvarcitov viažu na 
intruzívny dioritový komplex (Dublan. 1981). pričom 
sekundárne kvarcity vytvárajú kontaktnú zónu tohto 
komplexu. Detailnejším štúdiom mineralizácie se

kundárnych kvarcitov lokality Safranička sa zistilo, že 
okrem alunitu je tu prítomná podobná mineralizácia, 
ako majú premeny charakteru sekundárnych kvarci

tov centrálnej zóny Javoria. Presnejšia identifikácia 
vzťahov hydrotermálnych premien (sekundárne kvar

city. silicifikácia. argilitizácia. chloritizácia), indícií 
zrudnenia (CuMo. PbZn. Hg. AuAg, Sb. As), ako 
aj charakter rudnej a metasomatickej zonálnosti nieje 
v súčasnosti ešte ujasnený (Markova. 1984). 

V neovulkanickom pohorí Vihorlat rozlišuje Bacsó 
a Duďa (1988) vo vulkanickotektonickej depresii 
stratovulkánu Morské oko šesť rudných formácií 
a niekoľko minerálnych asociácií. Pre epigenetickú 
mineralizáciu je charakteristická rudná a metasoma

tická zonálnosť, ktorá je priestorovo a geneticky 
podmienená plutogénnou intruzívnou aktivitou telies 
dioritových porfýrov a dioritov a konkrétnym vývo

jom vulkanickoplutonických systémov. Vertikálna 
zonálnosť mineralizácie je výrazne vyvinutá na poly

metalickom ložisku Remetské Hámre, kde bezpro

stredne nad apikálnymi časťami vrchnosarmatských 
dioritických telies je situovaná zóna sekundárnych 
kvarcitov a Almetasomatitov, ktoré sú čiastočne 
mineralizované asociáciou FeMoAsBi. Nad ňou je 
prítomná zóna FePbZnAgSb mineralizácie 
(obr. 6). Vznik sekundárnych kvarcitov s asociáciou 
kremeň, hematit, illit. kaolinit. menej karbonáty, sa 
dáva do súvisu s intenzívnou postvulkanickou činnos

ťou v záverečných fázach 2. etapy neogénneho mag

matizmu. Táto formácia bola neskôr vplyvom hornín 
intruzívneho komplexu Morské oko kontaktnometa

somaticky prepracovaná za vzniku tzv. formácie 
Almetasomatitov s charakteristickou mineralizáciou 
topásu, andaluzitu. korundu, bôhmitu, diaspóru, tur

malínu, fluoritu a ďalších minerálov (Bacsó. 1986). 
Hlavná mineralizačná perióda v celej oblasti ložiska 
Remetské Hámre má polymetalický charakter a žilný 
až žilníkový vývoj. 

Bacsó (1971. 1979. 1986) a Bacsó a Ďuďa (1988) 
zaraďujú ložisko Remetské Hámre k ložiskám 
porfýrového typu a predkladajú metalogenetický 
model porfýrového mineralizačnomagmatického 
systému typu Vihorlat (obr. 6). K základným indi

kačným kritériám tohto modelu patrí aj charakter, 
zonálnosť a intenzita hydrotermálnych premien. 

V centrálnej časti vertikálnej alteračnej zonálnosti 
sú situované sekundárne kvarcity a Almetasomatity 
obklopené zónou sericitizovaných, kaolinizovaných 
a turmalinizovaných hornín. Smerom k periférii 
dioritických plutonických telies je prítomná argili

tická alterácia a areálne vyvinutá propylitizácia. 
ktorá spoločne s pyritizáciou a pyrotinizáciou má 
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Obr. 6. Metalogenetický model porfýrového míneralízačno-mag-

matického systému typu Vihorlat (Bacsó a Duďa. 1988). 1 
— predpokladaný vertikálny rozsah zrudnenia. 2 — zóna Fe— 
Pb—Zn— Ag rúd. 3 — hranice zón epigenetickej mineralizácie. 
4 — zóna Fe—Mo—Bi—As—Te rúd, 5 — zóna sekundárnych 
kvarcitov a alumometasomatitov. 6 — zóna Cu—Mo rúd. 7 
— žilnožílníkové Fe—Pb—Zn—Ag zrudnenie, 8 — sekundárne 
kvarcity a alumometasomatity. 9 — zóna žilných telies díoritových 
porfýrov. 10 — strednozrnné diority. 11 — drobno až jemnozrnné 
diority. 12 — žily andezitu, 13 — extruzívnointruzívne teleso 
andezitu. 14 — lávové prúdy andezitu. 15 — polohy vulkanoklastík 
andezitu. 16 — vonkajší (magurský) paleogén. 17 — pieninské 
bradlové pásmo. 18 — overený vertikálny rozsah polymetalickej 
mineralizácie na ložisku Remetské Hámre: a — ložiskové telesá, 
b — mineralogické výskyty. 
Fíg. 6. Metallogenic model of a porphyry mineralizationmagmatic 
system of the Vihorlat type (Bacsó and Ruda. 1988). 1 — assumed 
vertical extend of mineralization. 2 — zone of Fe—Pb—Zn—Ag 
ores. 3 — boundaries of epigenetic mineralization zones. 4 — zone 
of Fe—Mo—Bi—As—Te ores. 5 — zone of high silica rocks and 
alumometasomatites. 6 — zone of Cu—Mo ores. 7 — veinstock

work Fe—Pb—Zn—Ag mineralization. 8 — high silica rocks and 
alumometasomatites, 9 — zone of diorite porphyry vein bodies, 10 
— mediumgrained diorites. 11 — fine to very finegrained diorites. 
12 — andesite veins. 13 — extrusive to intrusive andesite body. 14 
— andezite lava flows. 15 — layers of andesite volcanoclastics, 16 
— external (Magura) Paleogene. 17 — Pieniny Klippen Belt, 18 
— verified vertical extend of polymetallic mineralization on the 
deposit Remetské Hámre: a — orebodies. b — mineralogical 
occurrences. 

regionálny charakter a postihuje značnú časť ložis

kového územia rudného poľa Remetské Hámre. 

Záver 

Horizontálna a vertikálna rudná a metasomatická 
zonálnosť patrí k jedným zo základných lokálnych 
prognostických a vyhľadávacích príznakov ložísk 
porfýrového typu. Zonálnosť je dôležité študovať 
a analyzovať tak z hľadiska jej zloženia a vnútornej 
stavby, fyzikálnych a chemických podmienok vzni

ku, geologickej pozície, vzťahov s okolným hornino

vým prostredím, ako aj pre jej prognóznovyhľadá

vací význam. 
Pre oblasť stredoslovenských neovulkanitov je 

rozhodujúca prítomnosť týchto príznakov medeno

porfýrových rúd (Stohl a Marsina. 1987): 
— malé intermediárne intrúzie situované v cen

trálnych zónach neoidných stratovulkánov, 
— predvulkanické podložie na povrchu alebo 

tesne pod ním. 
— charakteristická škála hydrotermálnych pre

mien. 
— rozsiahla pyritizácia v superpozícii nad vlast

ným medenoporfýrovým systémom. 
— intenzívna pôdna geochemická anomália. 
Alterované horniny charakteru sekundárnych 

kvarcitov zaraďujú títo autori spoločne s argilitizá

ciou k menej významným indikačným kritériám. 
Vychádzajú zo známych skutočností z Javoria 
a Poľany, kde sú tieto premeny vyvinuté v širokom 
rozsahu, ale samotná ich prítomnosť nepotvrdila 
v plnej miere existenciu významnejšej akumulácie 
medenoporfýrových rúd v hĺbke. 

Je však dôležité uvedomiť si. že vrchné a spodné 
časti hydrotermálnych porfýrových systémov patria 
časovo k rozdielnym objektom. Sekundárne kvarci

ty súvisia s ranou etapou dlhodobej existencie 
týchto systémov a ich vznik predchádzal intrúziám 
rudonosných porfýrových telies konkrétnych vulka

noplutonických asociácií. 
Komplikované priestorové vzťahy masívov se

kundárnych kvarcitov a rudných akumulácií 
porfýrového typu sú odrazom zložitého priebehu 
formovania týchto hornín, špecifických fyzikálnych 
a chemických podmienok ich vzniku a geologickej 
pozície vo vulkanickotektonických štruktúrach. Je 
známy celý rad ložísk, kde sú tieto vzťahy evidentné. 
sú však aj rudné rajóny s množstvom prejavov 
medenoporfýrových mineralizácií bez dokázateľnej 
prítomnosti sekundárnych kvarcitov. a sú aj prípa

dy, keď rudonosné porfýrové intrúzie a sekundárne 
kvarcity predstavujú len určité priestorové zblíženie. 
Aj keď tieto pozorovania sú závislé od úrovne erozív

neho zrezu. len ťažko možno považovať priestorové 
vzťahy za štruktúrne podmienené a zákonité. 

Ak vychádzame zo známych údajov o rudnej 
a metasomatickej zonálnosti mnohých ložísk 
porfýrového typu a príslušnosti sekundárnych kvár
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Obr. 7. Schéma asociácie rudných ložísk v centrálnej vulkanickej 
zóne neogénnych vulkanitov Západných Karpát (Bôhmer. 1982) 
1 — kryštalinikum. 2— mezozoikum. niekedy paleogén a neogén. 
3 — andezity staršej vulkanickej fázy (báden). 4 — intruzivnv 
komplex (báden—sarmat). 5 — andezity mladšej vulkanickej fázy 
(sarmat — pliocén). 6 — zóna premien: K — draselná metasoma-
tóza. S — sericit. P — propylit. A — argilit. 7 — hydrotermy 
vadózne. magmatické. 8 — skarny. 9 — porfýrové rudy. 10 
— masívne sulfidy. 11 — rudné žily drahokovové a polymetalické. 
12 — hydrotermálno-metasomatické rudy Pb. Zn. 13 — impregná
cie rumelky. 14 — zóna erózie sarmat — pliocén a recentná zóna 
erózie. 
Fig. 7. Scheme of ore deposit association in the central volcanic 
zone of the Western Carpathian Neogene volcanites (Bôhmer. 
1982). 1 — crystalline complexes. 2 — Mesozoic. sometimes 
Paleogene and Neogene. 3 — andesites of the older volcanic stage 
(Badcnian). 4 — intrusive complex (Badenian-Sarmatian). 5 
— andesites of the younger volcanic stage (Sarmatian-Pliocene). 
6 — alteration zone: K — potassium metasomatism. S — sericite. 
P — propyllite. A — argillite. 7 — vadose and magmatic 
hydrotherms. 8 — skarns. 9 — porphyry ores. 10 — massive 
sulphides. 11 — precious metals and polymetallic ore veins. 12 
— hydrothermal — metasomalic Pb—Zn ores. 13 — cinnabar 
impregnations. 14 — erosion zone Sarmatian-Pliocene and recent 
erosion zone. 

citov a medenoporfýrového zrudnenia k tým istým 
vulkanicko-plutonickým asociáciám, potom možno 
sekundárne kvarcity priradiť ak nie k vyhľadávacím 
príznakom, tak určite k vyhľadávacím kritériám 
týchto ložísk. 

Doterajšie poznatky o prítomnosti medenoporfý

rových mineralizácií aj v našich neovulkanických 
pohoriach potvrdzujú náročnosť štúdia podmienok, 
ktoré viedli k vzniku ložiskových akumulácií 

porfýrových medených rúd. Veď už teraz sa objavu

jú v našej odbornej literatúre tri rozdielne modely 
medenoporfýrových systémov — typ Zlatno. Banis

ko a Vihorlat. Priestorová pozícia porfýrových rúd 
je vyznačená aj na obr. 7 v schéme Bóhmera (1982). 
Aj pri sekundárnych kvarcitoch možno hovoriť 
o type Sobov. Bukovec. Banisko. Kalinka. Kapka. 
Je teda naďalej dôležité a aktuálne venovať sa stále 
detailnejšiemu definovaniu vyhľadávacích prízna

kov a kritérií ložísk porfýrového typu nielen 
v neovulkanických. ale aj v ostatných oblastiach. 
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To the position of high silica rocks on copperporphyry ore deposits 

One of the most characteristic features of copperporph

yry ores Ls the marked zoning of the ores and of hydrother

mally altered rocks. The determinat ion of ore and metas

omatic zoning is of considerable importance for the eval

uation of the prospectiveness of certain territories and it is 
possible to apply the knowledge of its character in the 
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following: the determination of the formation type of a 
deposit, the selection and limiting of areas for a more 
detailed exploration, and the determination of the depth of 
erosion level. 

One of the first type-models of copper-porphyry ores is 
the so-called "monzonite model" of Lowell and Guilbert 
(1970). generalizing the structure of ore-metasomatic 
zoning in relation to the ore-bearing intrusive monzonite 
porphyry stock (Fig. 1). In ideal geological conditions it 
distinguishes the potassium, phyllic. argillitic and prop-
ylitic zones. Later works of Hollister (1975. 1976) showed 
that simultaneosly with this model there are other objects 
with different features of zoning, described in the so-cal
led "diorite model". 

Both types of ore and metasomatic zoning are sche
matic and they are related to the lower parts of porphyry 
copper systems Sillitoe (1973, 1977) assumed that the 
upper parts of his suggested model of a Cu-porphyry 
system are formed by zone of intensive silicification and 
advanced argillitic alteration in the sense of Hemley and 
Jones. (1964). with native suphur. alunite. pyrophyllite. 
dickite and other ore minerals (Fig. 2). These zones can 
be clearly understood as metasomatites of apoeffusive 
high silica rocks in the sense of Nakovnik (1968). 

Rocks of high silica rock character occur also on some 
porphyry copper ore deposits in the Carpathian-Balcan 
orogenic system. They often form the upper part of 
vertical alteration zoning and they are considered to be an 
important prospecting factor of deposits type. The setting 
of some wellknown deposits is schematically illustrated in 
Fig. 3. 

In the last time, a considerable attention has been given 
lo the problem of prospecting for porphyry type deposits 
in the neovolcanic mountains of Slovakia. The aim is to 
determine the prospecting criteria and indications of these 
deposits. Mineralization situated in the Zlatno Valley in 

the Štiavnica Hills has been characterized by Burian el al. 
(1980) as a deposit of porphyry copper type. The ore 
mineralization is structuraly as well as genetically related 
to an irregularly shaped granodiorite porphyry stock (Fig. 
4). Altered rocks of high silica rock type do not occur on 
the deposit, probably due to erosive cutting away of the 
upper part of the porphyry system. In the central volcanic 
zone of the Javorie Mts. The mineralization processes and 
hydrothermal alterations are concentrically grouped 
around five linearly arranged hydrothermal centres, re
presented in relic forms by isolated bodies of high silica 
rocks accompanied coaxially by less intensive alterations 
of argillitization to propylitization type (Fig. 5). The 
indications porphyry copper type mineralization are de
monstrably related to the intrusive activity of diorite 
porphyries, diorites to monzonites (Stohl et al.. 1981). 
Bacsó and Dud'a (1988) presented a metallogenic model 
of the porphyry mineralization system in the Vihorlat 
Mts. (Fig. 6). in which high silica rocks are situated in the 
central part of vertical alteration zoning. They are sur
rounded by a zone of sericitized. kaolinized and tourmal-
inized rocks. The zone of secondary quartzites and 
Al-metasomatites lies above the apical parts of Upper 
Sarmatian intrusive diorites. 

The complicated space relations of high silica rocks 
massifs and ore accumulations of porphyry type are a 
consequence of the complication processes leading to the 
formation of these rocks, of the specific physical-chemical 
conditions of their genesis and of the geological selling in 
volcanoleclonic structures. On the basis of data on ore-
metasomatic zoning of many porphyry type deposits, and 
of the fact that the high silica rocks and Cu-porphyry 
mineralization belong to the same volcanoplutonic associ
ations we can consider secondary quartzites to be. if not 
prospecting indications, then certainly prospecting criteria 
of these deposits. 

Z O Ž I V O T A S O S 

Seminár Geofyzika a životné prostredie 

Seminár usporiadala 12. 10. 1989 odborná skupina geo
fyziky Slovenskej geologickej spoločnosti SAV. Za účasti 97 
špecialistov z 22 odborných pracovísk bolo prednesených 
14 referátov. 

V úvodnej prednáške M. Suk poukázal na aktuálne 
úlohy geológie a geofyziky pri ochrane prírodného prostre

dia. Úlohy geológie v modernej spoločnosti možno zhrnúť 
do troch okruhov: využitie litosféry (primárne suroviny. 
energetické suroviny, úžitkové plodiny, podzemné zásobní

ky, veľké stavebné diela), ochrana litosféry pred vplyvmi 
človeka (organické a anorganické znečistenie, erózia pôdy. 
neuvážené meliorácie, porušenie tiažovej rovnováhy pre

miestňovaním obrovských hmôt. ochrana vodných zdrojov 
a maximálna šetrnosť pri ťažbe surovín), ochrana človeka 
pred vplyvmi litosféry (zahŕňa ochranu pred geologickými 
javmi, ako sú zosuvy, sopečné výbuchy, zemetrasenia. 
lavíny, nadbytok stopových prvkov, prirodzená rádioaktivi

ta, sillimanit. azbest, elektromagnetický smog). Budúcnosť 
geológie a geofyziky je v orientácii na riešenie (najmä 

predchádzanie) nepriaznivých okolností (a nie iba na 
likvidáciu ich následkov), rozvoj globálnej spolupráce pri 
riešení geologických problémov. 

O. Mazáč zdôraznil význam geofyzikálnych metód pri 
ochrane životného prostredia a charakterizoval vzťah apli

kovanej geofyziky k riešeniu danej problematiky. Geofyzi

kálne činnosti rozčlenil podľa typu riešených úloh do dvoch 
skupín. Skupina A sa zaoberá vplyvmi niektorých geofyzi

kálnych polí (elektromagnetických, rádioaktívnych a pod.) 
na živé organizmy. Skupina B využíva znalosť geofyzikál

nych poli na zisťovanie geologických parametrov, ktoré 
úzko súvisia so životným prostredím. Sem patrí ochrana 
a využívanie vodných zdrojov, ochrana a využívanie pôdy, 
racionálne využívanie neobnoviteľných prírodných zdrojov, 
hospodárenie s odpadmi, optimálne ekologické hospodáre

nie v krajine, investičná výstavba a urbanizácia. Uvedenú 
problematiku komentoval na viacerých príkladoch z geofy

zikálnej praxe. 
/.. Berieš sa v svojej prednáške zaoberal geoelektrickým 


