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Abstrakt 

Porphyry gold deposit Biely vrch is situated in northern part of the Javorie stratovolcano in eastern part 
of Central Slovakia Volcanic Field. Intrusion of diorite to andesite porphyry with andesites is affected by 
hydrothermal alterations with dominant intermediate argillic alteration. Accumulations of gold are spatially 
associated with stockwork, formed by different types of quartz veinlets. Gold grains occur in altered rocks in the 
vicinity of quartz veinlets and rarely also as inclusions in vein. Analysed gold grains are chemically very 
homogenous and have fineness between 87 to 99.50 wt% Au while silver is the only significant element in 
addition to gold. In deeper parts of the deposit gold also occurs associated with K and Ca-Na silicate alteration 
which confirms precipitation of gold already in early stages of the hydrothermal system from high salinity Fe-K 
rich salt melt based on analyses of corresponding fluid inclusions. Difference in the fineness of gold is not 
significant between primary and secondary hydrothermal alterations. The highest fineness of gold (more than 99 
wt%) in advaced argillic alteration is probably caused by remobilisation by acidic hydrothermal fluids. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Au-porfýrové ložisko Biely vrch pri Detve je situované na okraji centrálnej zóny 

stratovulkánu Javorie v stredoslovenských neovulkanitoch. Magmaticko-hydrotermálny 

systém na Bielom vrchu je viazaný na intruzívne teleso dioritového komplexu umiestneného 

v andezitovom komplexe Starej Huty na hercýnskom podloží tvorenom tonalitmi 

a migmatitmi [1, 2]. 

Materská intrúzia je tvorená amfibolicko-pyroxenickým diotitovým porfýrom ktorý 

v okrajových častiach prechádza do andezitového porfýru. Primárne hydrotermálne premeny 

sú zastúpené K-silikátovou (K-živec, biotit, magnetit) premenou ktorá prechádza v hlbších 

častiach do Ca-Na silikátovej premeny (plagioklas, aktinolit). Sekundárne sú tieto premeny 

nahrádzané mladšou strednou argilitizáciou (illit, I/S, chlorit). Najmladšia pokročilá 

argilitizácia (kaolinit, pyrofylit, dickit, kremeň) je typická pre klinovité zóny rozširujúce sa 

k povrchu [2]. 

Na Bielom vrchu je zložitý systém hydrotermálnych žiliek, pričom významné sú 
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nepáskované a páskované kremenné žilky. Na tento zložitý kremenný žilník je viazaná Au 

mineralizácia v porfýrových systémoch. [2]. 

Tento príspevok dopĺňa poznatky o zlatom zrudnení na Au-porfýrovom ložisku Biely 

vrch a slúži na jeho porovnanie s inými mineralizáciami tohto typu na Slovensku 

a v zahraničí. 

 

Materiál a metódy 

Leštené výbrusy boli zhotovené z vrtných jadier so zón so zvýšeným obsahom zlata (1-

45 ppm Au). Výbrusy boli primárne študované pomocou optickej mikroskopie v 

prechádzajúcom a odrazenom polarizovanom svetle. 

Elektrónovo-optické metódy boli aplikované na mikroanalyzátore Cameca SX-100 na 

ŠGÚDŠ v Bratislave. Vzorkový prúd bol 10, 15 alebo 20 nA pri urýchľovacom napätí 25kV 

pre zlato a sulfidické minerály a 15 kV pre silikátové minerály. 

Celohorninové vzorky na RTG práškovú difraktometriu pochádzali zo vzoriek 

s typickým prejavom strednej a pokročilej argilitizácie a boli analyzované na difraktometri 

Philips PW 1710 s Cu lampou na Geologickom ústave SAV v Bratislave. Analýzy boli 

vyhodnocované pomocou softvéru RockJock a DiffracEVA. 

 

Výsledky a diskusia 

Vo všetkých študovaných vzorkách sa zlato vyskytuje v podobe drobných zrniek 

veľkosti 1-10 µm a vyznačuje sa veľmi vysokou homogénnosťou. Výskyt zlata je viazaný na 

prítomnosť kremenného žilníka, avšak zväčša sa zlato nachádza rozptýlené v okolí 

kremenných žíl a nie priamo v nich, ako je to typické pre väčšinu zahraničných Au-

porfýrových ložísk [3, 4]. 

Typická minerálna asociácie vo vysoko termálnych primárnych premenách je 

zastúpená živcami (K-živec a intermediárny až bázický plagioklas) a mafickými minerálmi 

(amfibol, klinopyroxén a minerály skupiny biotitu), ktoré majú často navýšený obsah chlóru. 

Pozorované boli aj mladšie chlority s variabilným obsahom Fe. Neveľké množstvo analýz z 

primárnych alterácií je spôsobené nedostatkom hlbokých vrtov na ložisku (DVE-51 a DVE-

52). Primárne vysoko teplotné premeny sú v plytších častiach ložiska zastreté mladšími nižšie 

termálnymi premenami typu strednej a pokročilej argilitizácie. Palacios et al. [5] 

dokumentovali na Cu-Au porfýrovom ložisku Cerro Cassale, že zlato s nižšou rýdzosťou 

precipituje v skorších vyššie termálnych alteráciach (K-silikátová a Ca-Na silikátová) a zlato s 
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vyššou rýdzosťou v súvislosti s neskoršími alteráciami. Na Bielom vrchu takáto závislosť 

nebola pozorovaná, nakoľko zlato z hydrotermálnych plagioklasov v DVE-11/394-395 má 

rýdzosť vyššiu ako 97,9 hm.% Au a v hlbokých zónach vrtov v Ca-Na a K-silikátovej 

premene dosahuje rýdzosť od 94,45 až do 99,23 hm.% Au. Prímes v zlate tvorí takmer 

výhradne Ag. 

 

 

 
Obr. 1 Graf normalizovaných pomerov Au a Ag z analyzovaných zŕn zlata s informáciou o type alterácie 
postihujúcej alterujúcu horninu; AA - pokročilá argilitizácia, IA - stredná argilitizácia, Ca-Na - silikátová 

premena (údaje doplnené z Kozák et al. [6]) 
 

Zlato sa vďaka prekrývaniu primárnych premien sekundárnymi hydrotermálnymi 

alteráciami nachádza prevažne v strednej a pokročilej argilitizácii. Časť primárne 

precipitovaného zlata pravdepodobne bola remobilizovaná pri vzniku strednej a pokročilej 

argilitizácie [6]. Zlato v strednej a pokročilej argilitizácii je podobne ako v primárnych 

hydrotermálnych alteráciach homogénne s vysokou rýdzosťou 96,94-99,80 hm% Au v 

strednej argilitizácii a nad 99 hm.% Au v pokročilej argilitizácii [6]. Odlišné chemické 

zloženie má zlato vo vzorke DVE-4/188,2 ktorá zodpovedá prechodnej zóne medzi strednou 

a pokročilou argilitizáciou. V tejto prechodnej alteračnej zóne rýdzosť zlata dosahuje iba 87-

88 hm.% Au [2]. 

Hlavný prínos zlata do hydrotermálneho systému pravdepodobne súvisí 
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s prítomnosťou magmatických fluid (soľných tavenín) bohatých na K a Fe, ktoré obsahovali 

pomerne vysoké koncentrácie zlata [7]. 

 

 

 
Obr. 2 Drobné zrnko zlata v hornine postihnutej Ca-Na premenou v bázickom plagioklase v s amfibolom, 

kalcitom, apatitom, K-živcom, epidotom a Fe-Ti oxidmi (DVE-52/703 m) 
 

Záver 

Zlato na ložisku Biely vrch sa vo veľkej miere vyskytuje rozptýlené v alterovanej 

horninovej matrix v prítomnosti kremenného žilníka, v malej miere aj v kremenných žilkách. 

Výskyt zlata v hydrotermálnom plagioklase a v Ca-Na premene potvrdzuje precipitáciu Au už 

v skorších fázach vývoja porfýrového ložiska. Plagioklasy sú intermediárneho až bázického 

zloženia. Primárna K-silikátová a Ca-Na silikátová premena sú vo veľkej miere zastreté 

mladšími alteračnými produktmi. Analytické štúdium zlata potvrdzuje dominantné zastúpenie 

homogénneho vysoko rýdzeho zlata s malou prímesou Ag. Rozdiely medzi primárnymi a 

sekundárnymi alteráciami sú minimálne a nekorešpondujú s údajmi z Au-porfýrových ložísk z 

Južnej Ameriky. 
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