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A  Banská HodruSa-i kvarc - aranytartalmú és polimetal- 

likus Svetozár érctelér a Rozália bánya a 14. szintjén fejlő
dött ki. Az egyes tektonikai, deformációs szakaszok megha
tározását paleofeszültségi analízissel igazoltuk.

i vu lk án i - tek to n ik a i k ife jlő d és  jellegei

A  Selmecbányái andezites sztratovulkán 1000 knr-nyi 
területet foglal el. Az ércesedés szempontjából a közép-

A harmadik szakaszban a felsőbádeni és az alsószarmata 
között, a kaldera központi zónája szubvulkáni és abisszális 
intrúziós folyamatokkal aktivizálódott. Kisebb magmás 
diorit előfordulások után intrudált a nagy hodrusai grano- 
diorit tömzs (Rozlozník, 1987). Ehhez a szakaszhoz kötőd
nek az érces formációk folyamatai is. Nagyhőmérsékletű 
kontakt - metaszomatikus Fe-szkarnos és teléres-impreg- 
nációs Cu (Pb - Zn) ásványok csapódtak ki, melyek geneti
kailag a kisebb tömegű dioritokhoz, granodioritokhoz, 
esetleg kvarc-diorit porfírokhoz kötődnek.

A metallogenezis fiatalabb korú szakaszának a kimuta
tásához a telérek Cu-Pb-Zn-Ag-Au polimetallikus hidroter
mális ércesedését használhatjuk fel, mely propilitesedést, 
kovásodást és adulárosodást idézett elő.

A felső és alsószarmata időszakában jött létre a negyedik 
szakasz felső sztratovulkáni szintje, mely főleg piroxén- 
andezitekből van felépítve. Ebből a szakaszból hiányzik a 
propilitesedés folyamata.

A felsőszarmata és alsópannón között aktivizálódott a 
riolitos vulkánosság, egyidőben a Selmecbányái sasbérc 
kifejlődésével, mely a központi vulkáni zónának a felemel
kedését képviseli.

1. ábra.
A középszlovákiai neovulkanitok 

szerkezeti vázlata (Konecny és Lexa, 1979)

Jelmagyarázat:

1- extruzív dómok és vastag amfibólos -piroxénes 
andezitek breccsái,

2- andezites sztratovulkánok: centrumok (a), 
kúpok, beszámítva a proluviális síkságokat is (b), 
áthalmozott tengeri, illetve limnikus üledékek (c),

3- a nagy sztratovulkánok centrális zónái: grano- 
diorit és diorit intrúziók (a), porfirok intrúziói (b), 
propilites andezitek /  andezit porfirok (c), differen
ciált kőzetek kalderákban és grábenokban (d),

4- riolitos extruzív dómok (a), és tufák /  epiklasz- 
titos vulkanikus kőzetek (b),

5- neckek, kúpok és alkáli bazaltok és bazanitok 
lávafolyásai,

6- posztvulkáni limnikus üledékek (a), elővulkáni 
lábazat (b),
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szlovákiai neovulkani hegységben a legjelentősebb sztrato
vulkáni komplexumok közé soroljuk (Lábra).

A vulkáni működés időben és térben az u.n. középszlo
vákiai törészónával van egybekötve (Böhmer et al., 1968), 
melynek a csapásiránya É-D és szélessége 25 km (Kovác et 
al., 1993). Ebben a zónában megtalálhatjuk a jól kifejlett 
ÉÉK-DDNy, ÉNy-DK és ÉK-DNy csapásirányú törésrend
szereket is. Az elsődleges harmadkor előtti törésrend
szerek fiatalabb árkos - sasbérces tektonikával átjártak 
(Burian et al., 1985).

A Selmecbányái hegyek vulkán - tektonikai kifejlődése 
Konecny (1971) szerint öt szakaszra osztható. Az első sza
kaszban, az alsóbádeni felső és a felsőbádeni alsó része 
között az ú.n. alsó szerkezeti szint jött létre, melyet sztrato
vulkáni felépítésű andezites vulkánosság jellemez 600 m 
vastag extrúziók és intrúziók formájában.

A második szakaszban a besüllyedéssel kaldera formá
lódott, mely később tufitos - márgás - lignites üledékekkel 
töltődött fel.

. b • • <~íl * 7- kaldera törés (a), feltárt (b) és betemetett törések
( c ) .

v m ezoter]m alis é s  e p iter m á lis  é r cesed és  fő
zerk eze te

Az érctelep áttekintő elemzése többfajta ércesedett tek
tonikai szerkezetet és törésrendszert igazolt.

Ezek egymástól jellegükben, az ásványok eloszlásában, a 
szerkezetek térbeli elhelyezkedésében és morfológiában 
különböznek. A telérek a 14. szint magasságában, mint SÍ, 
S2, S3 és S4 szerkezetek vannak jelölve (2. ábra).

R o zá lia  telér ren d szer (SÍ)  ÉÉK - DDNy csapásirányú, 
DKK meredek dőléssel. A telér átlagvastagsága 3,5 m. A 
telér kifejlődéséhez nagy hatással volt a piroxénandezit és 
a kvarcdiorit porfír érintkezési zónája. A Rozália telér fia
talabb epitermális nemesfém - polimetallikus ércesedéssel 
van kitöltve. A telér keletkezése a néhányszor felújult ÉK- 
DNy törésrendszerrel függ össze.

Svetozár telér (S2)  csapásiránya ÉNyNy-DKK, 20-30° 
DNy dőléssel. A telér átlagvastagsága 1,8 m.

A 14. szint magasságában csak a Rozália telér ÉNy ol-
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dalán található meg. A telér 
idősebb, mezotermális Au- 
(karbonátos)-kvarcos érce- 
sedése tektonikai hatások
ra átformálódott. Az így ke
letkezett fiatalabb szerke
zetek epitermális nemes- 
fém-polimetaUikus ércese- 
déssel töltődtek ki.

Egy ércesedési szerke
ze t  (S3) a kvarcdioritpor- 
fír és piroxénandezit érint
kezési zónájában található.
Csapásiránya ÉÉK-DDNy,
20° dőlése K-Ny irányú, és a 
telérvastagság eléri a 20-30 
cm-t. A telér párhuzamos az 
S2 telérszerkezettel és a 
Rozália telér törészónájá
ban ér véget.

Az (4 ) ércesedési szer
kezet 20m magasabban he
lyezkedik el a 14. szint fö
lött. A kifejlődése rendszer
telen, ugyanúgy a csapás
iránya. Az eredeti ÉÉK- 
DDNy irányból átcsap ÉNy- 
DK csapásirányba. E telér
dőlésszöge 35-45° DK-i és az átlagvastagsága eléri az 1 m-t.

1 EZ 4 1Z1 7 0
2 □  5 Ü  8 Й  
3 0 6 0 9 0

50=J- 100 m
mi

3. ábra. Paleofeszültségi mezők tektonogramjai a Svetozár 
telér körzetéből, a Rozália bánya 14. szintjéről. 

Jelmagyarázat:
1- maximális kompressziós feszültség ( e j ,  2- középmértékű feszültség (a j,
3- minimális extenziós feszültség (g*)> 4 és 5  irányok

i s z ércte lep  szerk eze tta n i a n a líz ise

A  törések paleofeszültségi analízisének az eredményei 
arra engednek következtetni, hogy az érctelep területén 
négy különbözően orientált paleofeszültségi mező fejlő
dött ki (3. ábra).

A leggyakrabban megfigyelt indikátorok főleg a karc
nyomok, töréslépcsők és az egymáshoz viszonyított fő érc- 
telérek elhelyezkedése, melyek a töréslapon kimutatható 
mozgási irányokat jelölik meg. A paleofeszültségi analí
zishez a numerikus (Etchecopar et al., 1981) és a grafikus

2. ábra.
A Rozália bánya 
14. szintjének a 

bányageológiai térképe 
(átdolgozva;Sály, 1994)

Jelmagyarázat:У
4 ,  1- piroxénandezit,
♦

♦ 2- kvarc-dioritporfír,t
3- másodkorú üledékek,

4- Rozália telér,

5- Svetozár telér,

6- litológiai határok,

7- törések,

8- bányamüveletek,

9- fúrások.

(Angelier-Mechler, 1977) módszereket vettük igénybe.
A paleofeszültségi mezők négy egymáshoz kapcsolódó 

fejlődési szakaszban D .. D< lényegbevágóan befolyásolták 
az érctelepnek a szerkezeti fejlődését. Ezek az átalakulások 
szoros kapcsolatban voltak az ércesedési folyamatokkal.

Di de form ációs sza ka sz . A Svetozár telér geológiai 
kutatása rámutatott arra, hogy az ércesedéshez a legmeg
felelőbb litológiai közeg a piroxénandezit, illetve a 
piroxénandezit és a kvarcdioritporfír érintkezési zónája.

A BLI-6 fúrásnak az 520-533 m-es szakaszából a fémek 
minőségi analízisei azt mutatják, hogy a kvarcdiorit por- 
fíros telepeknek az Au tartalma 0,01-4,2 g/t között inga
dozik, és a kvarcdioritporfírban levő kvarcteléreknek az 
Au tartalma 0,08-35,4 g/t között mozog (Sály, 1994). Ebből 
azt következtetjük, hogy a Svetozár és a hozzá hasonló 
telérek a granodiorit és a kvarcdioritporfírok intrúziói 
után fejlődtek ki. A D, szakaszra az I. paleofeszültségi mező 
jellemző (3a.ábra), ÉNy-DK kompresszióval és szubverti- 
kális extenzióval. Az I. paleofeszültségi mezőben ferde
irányú szinisztrális elmozdulások és feltolódások jöttek lét
re a “Rozália telér” törésszerkezete körül. Ebben az idősz
akban, e környezetben csak zárt törészóna létezett érce- 
sedés nélkül.

A szubvertikális extenzió következtében megnyílt a kis- 
esésű Svetozár telér szerkezete, illetve a hozzá hasonló 
szubparalell szerkezetek (4. ábra), melyeket később mezo
termális kvarc - arany ércesedés követett.

A Di deform ációs sza ka szb a n  a paleofeszültségi me
ző orientációja elfordult (3b.ábra). ÉK-DNy irányú ferde 
vetők keletkeztek DK dőlésiránnyal, melyeket az egész 
érctelep területén fel lehet fedezni. Ezek a feltételek ferde 
vetőszerkezeteket eredményeztek az idősebb, felújúlt 
vetőkön, melyek a Svetozár telér környékén a D, defor
mációs szakaszban keletkeztek. Az ÉNy-DK extenziós té
nyező ÉÉK iránytól ÉK irányig konjugált típusú vetőket 
idézett elő, melyeknek a dőlésirányuk DK, illetve ÉNy és az 
árkos - sasbérces szerkezetekre jellemzőek. Az ércmező 
legjelentősebb vetőszerkezete az ÉÉK-DDNy Rozália telér, 
mely a fő nyírási - vetőzónának a vetőfelületét képviseli.

A nyírófelületek elterjedése, amelyek a vetőzónában 
egyszerű nyírás folyamán formálódtak szélesebb körűek 
(5. ábra) és magukba zárják a módosult Svetozár telér 
környékét is.
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D, deformációs szakasz. Kompresszió, szinisztrális ferde 
eltolódás, a Svetozár telér extenziós szerkezetének a keletkezése.

Jelmagyarázat;
1- piroxénandezit, 2- kvarodioritporfír, 3- Svetozár telér.

A kapcsolódó vetőszerkezetek hozzájárultak a Svetozár 
telér érckitöltésének a megbolygatásához. A kompressziós 
és az extenziós tényezők orientációja tömbös szétesést 
váltottak ki. Új nyírószerkezetek keletkeztek, melyek 
felszabdalták a telér érckitöltését (6. ábra).

5. ábra.
Feltételezett és kiszámított feszültségmező extenziós feltételek 

mellett, a Svetozár telér széttöredezési folyamatánál.

emelte a hajlítását és a Svetozár telér kitöltésének a mó
dosulásával asszimetrikus lencsealakok jöttek létre 
(7.ábra). A Svetozár telér összegző normál (sarkos) kon- 
túros tektonogramja (8. ábra) kimutatja a telér feszültség- 
zonalitását, melyet а я - tengely képvisel.

6. ábra.
A modifikált tömb modell. kritikus szögével az új 

repedésrendszert ábrázolja, mely függ a tömb rotációjától 
(Nuretal., 1989 szerint).

A Svetozár telér mezotermális kvarc-arany kitöltésének a 
textúráját a fekü részén tektonikus breccsa, továbbá kié- 
kelődési és asszimetrikus lencseformák jellemzik. E for
mák alapján a környezet hajlítási növekedését tételezzük 
fel. Felhasználódtak mindazok a szerkezetek, melyek még 
a Svetozár telér törékeny, merev anyagi módosulásánál 
jöttek létre.

A később megjelenő epitermális nemesfém - polimetal- 
likus íluidumok nyilván aktívak voltak a nyitott rendszer
ben., és a fluidum - környező kőzetek - idősebb telérki- 
töltés interakciója a környezet átmelegedését növelte,

7. ábra.
A Svetozár telér kvarc - arany ércesedésének az átformálása 

hajlított - nyújtott környezetben asszimetrikus lencsealakokra.
Ez alátámasztja a vető menti deformációt két.szerkezeti 

tömb érintkezési zónájában (9.ábra). A telér térbeli görbü
lete igazolja az áthajlítási feltételeket a tömbközötti moz
gások, eltolódások hatására.

A Svetozár telér normál kontúrtektonogram feszültség 
mezeje, mely meghatározza a telér tömbök közötti 

íveléseit a konstrukciós В-tengely kijelölésével (B = n- ""•).
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lódtak az idősebb szerkezeti rendszerek, 
melyek még a Dj deformációs szakaszban jöttek 
létre. A törésfelületek nincsenek jelentőseb
ben ércesedve. Helyenként ugyan található 
karbonátos bevonat, mely sokhelyütt színtek
tonikus hatásokra módosúlt.

Dt deform ációs sza ka szb a n  jelentős 
irányváltozás jött létre a IV. paleofeszültségi 
mezőben (3d. ábra). K-Ny extenzió közt az 
egész ércmező területén EÉNy-DDK normális 
vetők és extenzív repedések formálódtak.

A szélességük néhány mm-től 20-30 cm-ig 
terjed. Kitöltésük gyakran kalcit és barit kris
tályokból áll, melyek gyakran befedik a repe
désekben levő tektonikai breccsát.

9. ábra.
A kvázihomogén szerkezeti tömbök eloszlása a Svetozár telérrendszer 

zónájában.
Jelmagyarázat: 1- piroxénandezit, 2- kvarcdiorit porfír, 3- Svetozár telér

10. ábra.
A z érctelep kapcsolódó törésrendszere. 

Mérés mennyisége 79, izolíniák Э-7-5-2 %

A kapcsolódó vetőrendszerek egyben nagy jelentő
séggel bírnak a Svetozár telér fedü, illetve feküzónájában.

Az ércmezőt 15-25 m távolságban átszelő vetők egy 
részének az orientációja és ásványkitöltése nagyon hason
lít a Rozália teléréhez (10.ábra) ÉEK-DDNy csapásiránnyal, 
70°-os átlagos DK-i dőléssel. A telér vastagsága 10-40 cm 
között mozog és kitöltése az epitermális Au-polimetal- 
likus Pb-Zn-Cu szulfidok. A nemesfém előfordulásának az 
analíziséből kitűnt (Sály, 1992), hogy a legmagasabb Au- 
feldúsulás ehhez a szerkezetrendszerhez kötődik.

Ezáltal ezek a telérek a legperspektivikusabbak közé tar
toznak, melyekben az Au-tartalom könnyen túlszárnyalja 
az átlagos előfordulási mennyiséget.

A D, deform ációs s za k a sz  képviseli az ÉK-DNy elto
lódásokat és az ÉKK-DNyNy normális vetőrendszereket 
(11.ábra), melyek a III. paleofeszültségi mezőben jöttek 
létre, illetve aktivizálódtak (3c.ábra). A kompressziós fe
szültségalkotó szubvertikális, ezért a legjelentősebb defor
mációs tényező a fedükőzetek nyomásánál jelentkezik a 
vulkáni komplexum süllyedése közben. A Svetozár telér 
ércmezeje egy párhuzamos törésrendszer által néhány tek
tonikai tömbre száradt szét, melyek egymáshoz viszo
nyítva eltolódtak. A mozgások távolsága és amplitúdója 
néhány méter és tiz méterek között változik. Minthogy az 
érctelér mezőt már sokrétű tektonikai hatás érte, a feszült
ség lazulásával ebben a deformációs szakaszban realizá-

Sasvári Tibor, Schm idt Róbert 
(Technickej univerzity, Slovensko)
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11. ábra.
A Svetozár telér (kipontozott) tömbös szétesése és rotációja a vulkáni komplexum süllyedésének a hatására.
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