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Disakisit-(La), muchinit a klinozoisit: Minerály epidotovej skupiny obohatené o V, Cr, a REE v metabazických horninách na
pyritovo-pyrotitovom ložisku Pezinok – Rybníþek (Slovensko)
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inerály epidotovej skupiny (MES) s špecifickým chemickým zložením sa objavujú
v spodnokarbónskych metabázikách na ložisku pyritu a pyrotitu v Pezinku – Rybníþku. Idiomorfné až
alotriomorfné kryštály disakisitu-(La), muchinitu
a klinozoisitu vystupujú v asociácii s amfibolmi
(magneziohornblend, tremolit, aktinolit, a edenit),
muskovitom a granátom bohatým na V a Cr (séria
goldmanit-grosulár-uvarovit), diopsidom, titanitom,
albitom, kremeĖom, sideritom a sulfidmi (pyrit,
pyrotit, zriedkavo chalkopyrit a sfalerit).
Ložisko Pezinok – Rybníþek je súþasĢou metaofiolitovej perneckej skupiny v rámci pezinsko-perneckého kryštalinického komplexu tatrika a nachádza sa cca. 5 km SZS od Pezinka v Malých Karpatoch. Pezinsko-pernecké kryštalinikum tvorí zónu
medzi dvoma hercýnskymi granitoidnými masívmi,
bratislavským a modranským (Cambel 1958). Pernecká skupina reprezentuje hlbokomorské vulkanicko-sedimentárne horniny oceánskej kôry zachované
v sutúrnej zóne po obdukcii a synkolíznej exhumácii
(Ivan et al. 2001). Pernecká skupina bola regionálne
metamorfovaná poþas vrchného devónu (380 ± 20
Ma, celohorninové Rb-Sr datovanie; Bagdasaryan et
al. 1982). Následne bola pernecká skupina kontaktne
metamorfovaná pri intrúzii modranského granitoidného masívu karbónskeho veku (347 ± 4 Ma, Kohút
et al. in prep.) pri maximálnom tlaku 1,5 – 2 kbar
a teplote 560-580 °C (Korikovsky et al. 1985). Poþas
alpínskej orogenézy bolo pezinsko-pernecké kryštalinikum nízkostupĖovo metamorfované a celý tatrický fundament bol nasunutý v SZ smere na mezozoické obalové jednotky (Plašienka et al. 1993).

Chemické zloženie minerálov epidotovej skupiny bolo analyzované pomocou elektrónovej mikroanalýzy CAMECA SX-100 (ŠGUDŠ, Bratislava)
v režime vlnovo-disperznej analýzy pri urýchĐovacom napätí 15 kV, prúde 20 nA s priemerom lúþa 2
až 5 μm.
Minerály epidotovej skupiny z ložiska Pezinok Rybníþek sa vyznaþujú výraznou chemickou zonálnosĢou. Disakisit-(La) tvorí centrálnu þasĢ kryštálov
a má vysoký obsah V (do 0,33 apfu) a Cr (do 0,44
apfu). Sumárny obsah REE dosahuje 0,72 apfu, priþom najväþšie zastúpenie má La. Mg je zastúpené
maximálne 0,58 apfu. Disakisit-(La) postupne plynule prechádza dôsledkom poklesu obsahu REE
a Mg do muchinitu. UplatĖujú sa pri tom najmä disakisitovo-muchinitová (CaVREE-1Mg-1), ale þiastoþne aj disakisitovo-klinozoisitová substitúcia
(CaAlREE-1Mg-1). Muchinit je obohatený o Mg
(do 0,32 apfu) a REE (do 0,46 apfu), ktoré však
k okraju muchinitovej zóny klesajú. Obsah V dosahuje 0,62 apfu a tiež klesá od stredu k okraju.
Naopak Cr (max. 0,43 apfu) sa správa nezávisle na
ostatných substituentoch, þo však zatiaĐ nie je bližšie objasnené. V muchinite prevažuje vplyv muchinitovo-klinozoisitovej substitúcie (AlV-1), ktorej
produktom je klinozoisit prvej generácie (klinozoisit
I). Ten je tiež významne obohatený o V (do 0,40
apfu) a Cr (do 0,42 apfu), avšak obsah Mg a REE
(do 0,01 apfu) je generálne nízky. Obsah Fe je lokálne zvýšený (do 0,20 apfu), þasĢ z neho (pravdepodobne Fe2+) sa môže viazaĢ na allanitovú molekulu pri zvýšenom obsahu REE a tiež Y, þasĢ
(Fe3+) aj na epidotovú molekulu.
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Klinozoisit I, prípadne aj muchinit je na kontakte s mladšími minerálnymi fázami, ako sú pyrit,
pyrotit alebo siderit zatláþaný klinozoisitom II, na
kontakte s kremeĖom alebo albitom lem nevzniká.
Klinozoisit II je takmer þistý koncový þlen, má
takmer nulové obsahy V, Cr, Mg i REE. Okolité
minerály ovplyvĖujú jeho zloženie, na kontakte
s pyritom/pyrotitom je obohatený o Fe (do 0,17 apfu), na kontakte so sideritom má mierne zvýšený
obsah Sr (do 0,04 apfu).
Kryštalochémia MES z Pezinka – Rybníþka je
ovplyvĖovaná odlišnými substituþnými mechanizmami ako v bežných MES. Zvýšený obsah V, Cr
a REE a na druhej strane nízky obsah Fe je príþinou
vzniku MES so zriedkavým zložením. Vanád vstupuje do štruktúry minerálov podskupiny klinozoisitu, kde tvorí koncový þlen muchinit (Shepel & Karpenko 1969), ale môže substituovaĢ aj v mineráloch
allanitovej podskupiny (Rao & Babu 1978), priþom
však disakisit so zvýšeným obsahom V z Rybníþka
doteraz nebol opísaný. Vanád je v štruktúre MES
väþšinou trojmocný, substituuje väþšinou za Al
(klinozoisitovo-muchinitová substitúcia) ako je to
v muchinite (Shepel & Karpenko 1969). Chróm je
geochemicky príbuzný vanádu, z kryštalochemického hĐadiska je jeho vstup do štruktúry MES
komplikovanejší pre neusporiadanosĢ Cr a Al pri
vstupe do pozícií M1 a M3 (Armbruster et al.
2006). To by mohlo byĢ jednou z príþin odlišného

správania Cr a V v rámci kryštalizácie MES v Rybníþku, þo však ostáva naćalej nejasné, pretože obdobne sa správajú Cr a V napríklad aj v goldmanite
(Uher et al. 2008; nepublikované výsledky autorov).
Vstup REE do štruktúry MES z Rybníþka sa deje
prostredníctvom multivalentných disakisitových
substitúcií. PrítomnosĢ disakisitovej molekuly s Mg2+
na úkor bežnejšej allanitovej s Fe2+ je pravdepodobne spôsobené koncentráciou Fe v pyrite a pyrotite.
Kryštalochémia a zonalita MES z Rybníþka zachytáva petrogenetický vývoj metamorfnej silikátovej mineralizácie. Celá silikátová asociácia zaþala
vznikaĢ z pôvodných vulkanicko-sedimentárnych
hornín v dôsledku kontaktnej metamorfózy pri intrúzii Modranského masívu. Disakisit-(La) pravdepodobne vznikal pri najvyššom stupni metamorfózy.
Disakisit z Rybníþka má pomer disakisitovej molekuly do 0,58, þo zodpovedá teplote vyše 450 °C pri
tlaku do 2 kbar (Janots et al. 2007). V neskorších
retrográdnych fázach metamorfózy prechádza disakisit do muchinitu a ćalší pokles teploty a koncentrácie REE a V vedie k vzniku klinozoisitu I. V najmladšej nízkoteplotnej metamorfnej fáze vznikala
asociácia chudobná na V a Cr s pumpellyitom-(Mg),
muskovitom II a prehnitom (Uher et al. 2008). Súþasne vzniká aj novotvorený pyrit a siderit, ktoré na
kontakte s MES vyvolali vznik lemov s klinozoisitom II. Táto fáza môže byĢ produkt alpínskeho tektonometamorfného cyklu.
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