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IZVLEČEK
Piritne konkrecije se na najdišču v Črnovi nahajajo v zgornjeoligocenskem, egerijskem sivem
laporovcu, nad katerim leži plast tufskega debrita in plastnat tuf smrekovškega vulkanizma.
Na vzorcih piritnih konkrecij iz Črnove smo izvedli petrografske, mineraloške in geokemijske
analize. Piritne konkrecije so zgrajene iz dveh teksturno različnih območij, ki pripadajo drobnozrnatemu in poroznemu cementacijskemu jedru ter debelozrnatemu zunanjemu odrinjevalnemu plašču, ki cementacijsko jedro obdaja. Cementacijsko jedro gradijo framboidi, majhni
piritni kristali in terigena mineralna zrna, ki so medsebojno povezana in nadomeščena s piritinim cementom. Zunanji odrinjevalni del pa gradijo veliki homogeni masivni piritni kristali, na
meji katerih so mestoma drobna terigena zrna. Cementacijsko jedro je začelo nastajati v najzgodnejših fazah zgodnje diageneze, ko se je izločil prvi pirit, in je nastajalo vse do faze pozne
diageneze. V fazi pozne diageneze, ko je bil obdajajoč sediment že delno konsolidiran, je
ciklično začel nastajati debelozrnat plašč piritnih konkrecij pod vplivom izjemno povečanih
pornih tlakov, ki so odrinili sediment proč od cementacijskega dela in povzročili nastanek
prostora, v katerem se je iz raztopine izločil čist in homogen pirit, saj je lahko odrival detritična zrna. Razmerja geokemijskih prvin kot so Mn:Co:Ni in razmerje Co:Ni kažejo, da so piritne konkrecije nastajale pod vplivom hidrotermalnih raztopin iz vulkanskega vira, ki ga zaradi
starosti, mineralne in geokemične sestave pripisujemu smrekovškemu vulkanizmu. Načrtovane podrobne izotopske analize žvepla v piritu in LA-ICP-MS profil zaporedno izločenih generacij pirita nam bodo dale dokončen odgovor o spremenljivosti izvora žvepla in količine
posameznih prvin v pornih raztopinah v času nastanka posameznih generacij pirita.
Obogatitve in pozitivne korelacije geokemijskih prvin kot so Ni, Cu, U in V s celotnim organskim ogljikom (TOC) kažejo, da je rast piritnih konkrecij potekala v sedimentu pod pogoji
brez prostega (anoksični pogoji). Na prisotnost prostega kisika v vodnem stolpcu nam kažejo
piritni framboidi v velikostnem razredu okrog 10 μm, ki so značilni za diagenetski pirit, saj bi
bili piritni framboidi singenetskega pirita, ki se izloča v anoksičnem vodnem stolpcu, manjši
od 5 μm.
Ključne besede: pirit, piritne konkrecije, diageneza, epigeneza, paleoekologija, geokemija,
oligocenska sivica
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ABSTRACT

Pyrite concretions in Črnova occur in Upper Oligocene, Egerian gray marlstone which
vertically transitions into tuffaceous debrite and bedded tuff belonging to Smrekovec volcanism. We have conducted petrographical, mineralogical and geochemical studies onto material of pyrite concretions from Črnova locality. Pyrite concretions are composed of two
texturally different zones, first of which is fine-grained and porous cementation core and the
second is coarse-grained outter displacive rim, which is enclosing the cementation core of the
pyrite concretions. Cementation core is build up of small pyrite crystals and terigenous mineral grains, which are cemented and replaced by pyrite cement. Displacive outter rim is build
up of homogenous coarse grained pyrite crystals, on the boundary of which small inclusions
of detritial grains can be observed. Cementation core started to grow in the earliest stages of
early diagenesis, when first pyrite precipitated from the solution, and it lasted till the phase of
late diagenesis. In stage of late diagenesis, partially consolidated sediment caused build up of
abnormal pore pressures under which matrix grains were displaced from the cementation core
of the pyrite concretions, consequently causing oppening of open spaces around it in which
homogenous and inclusion free pyrite precipitated forming the outter rim of the concretions.
Ratios of elements such as Mn:Co:Ni and Co:Ni ratio show that pyrite concretions grew under
influence of hydrothermal fluids derived from a volcanic source, which in particullar case
could be attributed to Smrekovec volcanism, due to its age, mineral and geochemical composition and stratigraphical characteristics. Detailed studies of pyritic sulphur and LA-ICP-MS
analysis of pyrite generations could provide answer to variability of sulphur and concentration
of geochemical elements in pore fluids at the time of concretion growth. Enrichments and
positive correlation of elements such as Ni, Cu, U and V with total organic carbon (TOC) are
showing that pyrite concretion growth took place in sediment under anoxic conditions, but
with oxic water column. Oxic water column we propose due to pyrite framboids which are in
size order around 10 μm, which is characteristic for diagenetic pyrite.

Key words: pyrite, pyrite concretions, diagenesis, epigenesis, paleoecology, geochemistry,
oligocene marine marlstone
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Na vzorcih piritnih konkrecij iz Črnove smo izvedli petrografske, mineraloške in geokemijske
analize z namenom določevanja njihove mineralne parageneze, okolja nastanka paleoredoks
pogojev v sedimentu v času njihovega nastanka ter izvora raztopin. Piritne konkrecije z najdišča pri Črnovi so v sivem morskem laporovcu s pogostimi foraminiferami. Starost laporovca
smo na podlagi flore kalcitnega nanoplanktona določili na nanoplanktonsko cono NP25, kar
ustreza zgornjekiscellijski do spodnjeegerijski stopnji zgornjegaoligocena. Siv laporovec se je
odlagal v globini med 100 in 150 m sočasno s smrekovškim vulkanizmom. Sočasni vulkanizem nam dokazujejo neposredno na siv laporovec odložen kaotični tufski debrit in plastnati
tuf andezitne sestave in bloki dacitne sestave.
Morfologija kristalov v katerih nastopa pirit se v zaporedju spreminja. V najzgodnejših fazah,
ko so nastajali mikrokristalni piritni agregati, je bila prevladujoča morfologija enostavni oktaeder {111}, ki so najmanjša kristalna zrna v piritnih konkrecijah, ki so najmanjša kristalna
zrna v piritnih konkrecijah. V nadaljnih fazah so nastajali večji kristali modificiranega oktaedra {111} {100}. Za modificiranimi oktaedri je pirit kristalil v obliki enostavnih {100} ter
modificiranih {100} {111} in {100} ter {210} kock. Takšno zaporedje kristalizacije piritnih
kristalov kaže na postopno spreminjanje kemijske sestave porne vode v sedimentu, saj piritni
oktaedri lahko nastajajo iz raztopin v katerih so lahko koncentracije Fe2+ in S2- različne, med
tem ko so za nastanek kocke potrebne enake koncentracije obeh gradnikov.
Piritne konkrecije na najdišču v Črnovi imajo eliptično ali kroglasto obliko ali pa so sestavljene iz več teles takšne oblike. Konkrecije merijo do 10 cm in so v preseku sestavljene iz dveh
teksturno različnih območij. Prvo območje je cementacijski del, ki se pojavlja v jedru piritnih
konkrecij, drugo območje, ki cementacijsko jedro obdaja, pa je plašč z odrinjevalnim zunanjim robom konkrecije. Začetek rasti piritnih konkrecij sega v najzgodnejše faze zgodnje diageneze, ko so se med zrni terigene osnove izločili prvi mikrokristalni piritni agregati v obliki
framboidov, majhnih piritnih kristalov ter idiomorfni in ksenomorfni piritni kristali. Po nastanku teh piritnih tekstur se je začel iz raztopine lokalno izločati piritni cement, ki je medsebojno vezal in nadomeščal terigena mineralna zrna, starejša piritna zrna ter zapolnjeval prazne
prostore med njimi. Cementacijski del piritnih konkrecij, ki je porozen ter vsebuje veliko
vključkov terigenih zrn, je nastajal v slabo kompaktiranem sedimentu pri veliki propustnosti
in poroznosti matične kamnine, saj je za nastanek piritnega cementa potrebna količina raztopljenih snovi, ki močno presega volumen pornih fluidov. V času pozne diageneze je začel nastajati zunanji odrinjevalni rob piritnih konkrecij, ki ga gradi čist mineral, brez vključkov, kristali v njem pa potekajo v radialni smeri. Zunanji rob je nastajal pod vplivom zelo povečanih
pornih tlakov, ki so nastali zaradi konsolidacije sedimenta. Tekom konsolidacije je prišlo do
naraščanja pornih tlakov ob sedimentu, ki je vseboval cementacijske dele piritnih konkrecij,
ki so mehansko kompetentnejši in so se na spremembe tlakov odzivali drugače kot obdajajoč
sediment. Z naraščanjem tlakov je prišlo do postopnega odrivanja sedimenta stran od cementacijskega jedra, kar je povzročilo nastanek prostora, v katerem je rastoči pirit odrival detritičv

na zrna. V tem prostoru so nato iz pornih raztopin radialno koncentrično rasli homogeni piritni kristali brez vključkov terigenih zrn, ki so bila zaradi abnormalnih pornih tlakov odrinjena.
V času epigeneze so na piritnih konkrecijah nastale razpoke, ki so bile zapolnjene s piritom in
drugimi minerali (barit, sfalerit, kremen, manganov kalcit, kalcit). Konkrecije smo na podlagi
opisnih in interpretativnih dognanj klasificirali kot sferične do elipsoidne, tranzicijske, predkompakcijske do sinkompakcijske, diagenetske do/in epigenetske piritne konkrecije.
Za razjasnitev genetskega okolja nastanka pirita ter njegovih značilnosti smo uporabili metode
ločevanja med sedimentnim in vulkansko-hidrotermalnim piritom s pomočjo trikotnega diagrama Co-Ni-Mn ter razmerjem Co:Ni. V primeru obravnavanega materiala imamo v vseh
razmerja med prvinami v trikotnem diagramu: Mn >> Co ≥ Ni, pri čemer je odstotek vsebnosti mangana v posameznem vzorcu mnogo večji od odstotka vsebnosti kobalta in niklja. Iz trikotnega diagrama je razvidno, da so vzorci piritnih konkrecij bili tako tekom diageneze in
epigeneze obogateni z manganom, kar je prikrilo dejanska razmerja med prvinami za časa
rasti konkrecij. Kljub temu, relativno višje vsebnosti Co v primerjavi z Ni kažejo, da so piritne konkrecije rastle pod vplivom hidrotermalnih raztopin, ki so bile sodeč po diagramu razmerja Co:Ni vulkanskega izvora. Vulkansko hidrotermalno dejavnost pripisujemo hidrotermalnim raztopinam, povezanim s smrekovškim vulkanizmom. Na podlagi starosti kamnine,
razmerjem Co:Ni ter odloženimi vulkanskimi debriti in tufi nad zaporedjem sivega laporovca
sklepamo, da je smrekovški vulkanizem deloval sočasno z odlaganjem zaporedja sivega laporovca ter prispeval pomemben delež k celotni količini kemijskih prvin v sedimentu v času
diageneze in epigeneze kamnine in tako pomembno vplival na geokemično sestavo piritnih
konkrecij. Načrtovane podrobne izotopske anlize žvepla v piritu in LA-ICP-MS profil zaporedno izločenih generacij pirita nam bodo dale dokončen odgovor o spremenljivosti izvora
žvepla in količine posameznih prvin v pornih raztopinah v času nastanka posameznih generacij pirita.
Za ugotavljanje paleoredoks razmer v sedimentu v času nastajanja piritnih konkrecij iz Črnove smo uporabili pristop z uporabo več slednih prvin kot kazalcev paleookoljskih parametrov
v sedimentacijskem bazenu, pri čemer smo uporabili naslednje prvine: Ni, Cu, Mo, U in V.
Ugotovili smo, da so relativno obogatene prvine v vzorcih sivega laporovca nikelj, baker,
vanadij ter v dveh vzorci tudi uran, med tem, ko molibden ni obogaten niti v enem vzorcu.
Korelacije z organskim ogljikom so močne pri niklju, bakru in pri vanadiju, korelacija med
organskim ogljikom in uranom je šibkejša, med tem ko je korelacija med molibdenom in
TOC zelo slaba. Obogatitve z Ni in Cu in njuna dobra korelacija z organsko snovjo kažejo na
anoksično okolje odlaganja. Obogatitev z uranom je zelo šibka, prav tako uran nekoliko slabše korelira z organsko snovjo, kar kaže na to, da je njegovo izločanje v sediment bilo omejeno
in da je del vsebnosti urana najverjetneje detritičnega izvora. Nasprotno od urana je vanadij v
vzorcih obogaten ter dobro korelira z organsko snovjo. Njegovo obogatitev razlagamo z njegovo dvostopenjsko redukcijo, ki mu je omogočila difuzijo in izločanje avtigene mineralne
faze v sedimentu. Molibden ni obogaten v nobenem vzorcu in tudi ne korelira z organsko
vi

snovjo in je zato najverjetneje detritičnega izvora. Iz teh dognanj lahko zaključimo, da se je
zaporedje sivega laporovca odlagalo v anoksičnem okolju. Piritni framboidi najdeni z detajlno
optično in elektronsko mikroskopijo so izključno v velikostnem razredu okrog 10 µm, kar
kaže na njihov diagenetski izvor ter potrjujejo, da je kemoklina potekala v sedimentu (anoksično okolje) in ni bila dvignjena nad morsko dno (euksinično okolje).
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1. Uvod
Pirit, železov kršec ali norčevo zlato so imena s katerimi opisujemo svetlo medeninast do zlato rumen mineral s kovinskim sijajem kubičnega železovega disulfida (FeS2). Trdota pirita
znaša med 6 do 6,5 po Mohsovi lestvici, njegova gostota pa 5-5,2 g/cm3. Barva črte, ki jo pirit
pušča pri razenju, je zelenkasto do rjavkasto črna. Pirit je običajno brez razkolnosti ali pa je ta
zelo slabo razvita ter poteka po ploskvah kocke (100). Lom piritnih kristalov je odvisen od
velikosti in načina zraščanja in je predvsem luskast, školjkast ali nepravilen. Pirit je krhek
mineral, ki ob udarcu s kladivom kreše iskre ter oddaja vonj po žveplu, od tod tudi izvira njegovo slovensko starinsko ime – železov kršec (HERLEC, 1997).
Pirit je najpogostejši sulfid v Zemljini skorji, saj nastaja v širokem razponu fizikalno kemijskih pogojev. Vsebuje 46,6% železa in 53,4 % žvepla, ki sta v Zemljini skorji zelo pogosta
elementa (HERLEC, 1997). Zato ga razmeroma lahko najdemo v magmatskih in metamorfnih
ter v sedimentih kamninah. Najpogostejši je v sulfidnih nahajališčih kovinskih mineralnih
surovin in v z njimi povezanimi jalovišči, v žilah, premogiščih ter v izjemnih primerih tudi v
tleh, kadar so ta zamočvirjena (CAVALAZZI et al., 2014).
Pirit najdemo v različnih sedimentacijskih okoljih, tako kopenskih, kontinentalnih kot prehodnih. Osnovni pogoj za nastanek sedimentnega pirita je redukcijsko okolje brez prostega kisika ter dostopnost železa in žvepla. Pojavlja se v različnih teksturah, med katere sodijo tudi
konkrecije, ki so hkrati sedimentne in piritne teksture.
Pod pojmom »konkrecijska telesa« razumemo tri glavne tipe sedimentnih tekstur: konkrecije,
nodule in cement (SELLÉS-MARTÍNEZ, 1996). V magistrskem delu sem raziskoval predvsem
sedimentne konkrecije. Sedimentne konkrecije so deli sedimentne kamnine, ki so bili cementirani prej prej in/ali na drugačen način kot matična kamnina v kateri so nastajale. V preseku
so večinoma kroglaste, eliptične ali druge zaobljene oblike. Sedimentne konkrecije nastanejo
zaradi izločanja avtigenega minerala – cementa med terigenimi mineralnimi zrni, kar jih loči
od sedimentnih nodul, ki ne vsebujejo vključkov terigenih zrn v procesu diageneze, saj vse
nadomestijo. Konkrecije gradita cementacijsko jedro in zunanji rob (SELLÉS-MARTÍNEZ,
1996). Cementacijsko jedro je običajno središče konkrecije oziroma tisti njen del, ki je začel
rasti najprej. V njem so ohranjena nenadomeščena terigena mineralna zrna in/ali fosili. Iz
cementacijskega jedra je moč prepoznati primarne sedimentne teksture ter stopnjo poroznosti
izhodiščne kamnine pred kompakcijo. Matična kamnina okrog najprej cementirane konkrecije
je po nastanku jedra konkrecije manj porozna, kadar se je kasneje vršila kompakcija zaradi
povečanega litostatičnega tlaka. Cementacijsko jedro je obdano s koncentrično cono priraščanja, v kateri je mineral, ki cementiral jedro, lahko izločen v homogenih ali ritmičnih koncentričnih prirastnicah različnih oblikah (habitusov) in tekstur. Površina konkrecije in njen
zunanji rob (kadar jo opazujemo v preseku) odraža razmere v zaključni fazi rasti konkrecije.
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Postopne spremembe tekstur zaporedno izločenih prirastnic ali drugače razvitih delov konkrecije so v literaturi pogosto pripisane zvezni ali nezvezni izgubi primarne poroznosti zaradi
kompakcije ter spremenljivost fizikalno-kemičnih pogojev na mestu priraščanja minerala, ki
konkrecijo tvori. Konkrecije so ena izmed piritnih tekstur, ki se pojavljajo tako v drobnozrnatih sedimentnih kamninah, kot tudi v metamorfnih kamninah, ki so nastale z metamorfozo
takšnih sedimentov (SELLÉS-MARTÍNEZ, 1996; GUY et al., 2010).
V juniju leta 2013 sva s kolegom Mihaelom Ravnjakom iskala piritne konkrecije na območjih, kjer je na osnovni geološki karti Slovenije (MIOČ, 1972) označena siva oligocenska morska glina – sivica. Začela sva na nahajališču piritnih konkrecij v Lembergu, ki ga opisujejo
PAJTLER & ŽORŽ (2006) in ZAVAŠNIK et al. (2007). Na nahajališču pirita v Lembergu plasti
sivice ležijo med plastmi andezitnega tufa in/ali tufita, nad katerim leži govški tufski peščenjak. Preiskala sva vse grape, ki ležijo vzporedno s potokom Dobrnica, kjer je opisano prvo
nahajališče, do Lokovine pri Dobrni, kjer sva našla le izdanje govškega kremenovega peščenjaka. Ker v tem delu nisva bila uspešna, sva iskala podobne litološke kontakte še zahodneje
pri naselju Črnova, kjer sva v enem izmed desnih pritokov potoka Pirešica v grapi odkrila
izdanek sivice z naravno prepariranimi piritnimi konkrecijami na površini.
Namen predložene magistrske naloge je mineraloško – morfološka, strukturna in teksturna
opredelitev piritnih konkrecij iz Črnove in petrografsko opredeliti sediment, v katerem so nastale, določiti paragenetsko zaporedje njihovega nastanka na osnovi spremenljivosti piritnih
tekstur ter s paleontološkimi in geokemijskimi orodji določiti okolje njihovega nastanka.
Izhajamo iz hipoteze, da je vzrok za začetek izločanja železovega disulfida lokalno nakopičenje organskih snovi, ki so bile odložene sočasno s klastičnim in biokemičnim sedimentom
sivih laporovcev – sivice. Z anaerobnim razpadom organskih snovi, ki so pospešeno porabile
prosti kisik v porni vodi sedimenta, je bil omogočen nastanek lokalnih redukcijskih razmer
(negativne vrednosti Eh) v porni vodi znotraj sedimenta in s tem omogočen začetek delovanja
sulfat-reducirajočih anaerobnih bakterij, ki so omogočale izločanje najzgodnejšega pirita.
Če bi bile geokemične značilnosti železovih sulfidov druge faze rasti podobne začetnim –
najzgodnejšim prirastnicam, bi bil to dokaz, da je raziskovana plast s konkrecijami služila za
iztiskanje porne vode v času kompakcije sedimentacijskega zaporedja med plastmi bolj drobnozrnatega in s tem manj prepustnega sedimenta, ki ga najdemo v talnini in krovnini. Če pa so
geokemične značilnosti železovih sulfidov nastalih v drugi fazi rasti značilno drugačne od
jedra, pa pomeni, da sta bila železo in žveplo prinešena z značilno drugačnimi hidrotermalnimi raztopinami. Vemo, da so v regiji obstajale vulkanogene raztopine sočasno s smrekovškim
vulkanizmom, ki je nedvomno dokazan v krovnini nekaj metrov nad raziskovano plastjo.
Indikacije za vpliv vulkanskih hidrotermalnih raztopin smo našli na konkrecijah v do 2 mm
debelih kalcedonskih skorjastih ovojnicah in do 5 mm debelih baritno-kremenovo-kalcitnih
epigenetskih žilicah, ki sekajo obravnavano plast sivice s konkrecijami. V primeru, da se je
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pirit zločal v bazičnem okolju pa pričakujemo, da je bil sočasno izločen železov karbonat –
siderita.

2. Diagenetski pirit v sedimentnih kamninah
Čeprav v večini objavljenih člankov imenujejo pirit, ki ga najdejo v sedimentnih kamninah
»sedimentni« pirit (BERNER, 1984; UDBAŞA, 1984; MISRA, 2000; SCHOONEN, 2004; GUY et al.,
2010; KOGLIN et al., 2010; CAVALAZZI et al., 2014; GREGORY et al., 2015), menimo, da to ni
upravičeno, saj je nastal v procesu diageneze. Strokovni izraz »sedimentni pirit« je po našem
mnenju upravičen le tam, kjer se je le-ta izločil iz vodnega v procesu sedimentacije in v tistih
primerih, ko se drobnozrnati pirit izloča iz vročih nasičenih hidrotermalnih raztopin, ki se
izlivajo v sedimentacijsko okolje.

2.1.

Način nastanka pirita v sedimentih

Kubični pirit, pomembnen železov sulfid, se pojavlja v drobnozrnatih sedimentnih kamninah.
Pirit lahko nastaja v sedimentih, ki so bili odloženi v zelo različnih okoljih, njegov ortorombski različek markazit pa najdemo v premogih, saj nastaja v okoljih z nizkim pH (EHINOLA et
al., 2010). Tvorjenje pirita v sedimentih je pomemben del globalnega cikla ogljika, železa,
žvepla in atmosferskega kisika, saj je približno polovica vse organske snovi v morskih okoljih
podvržena oksidaciji s sulfatom kot glavnim elektronskim akceptorjem (SCHOONEN, 2004).
Pirit v sedimentih nastaja z reakcijo trovalentnega detritičnega železa z vodikovim sulfidom
(H2S), ki nastane pri redukciji sulfata v pornih vodah in reducira železo iz trovalentnega v
topno in mobilno dvovalentno stanje (Fe3+ → Fe2+). Redukcija sulfata poteka s presnovo sulfat-reducirajočih bakterij, ki uporabljajo organsko snov iz sedimenta kot energijski vir, oksidacija organske snovi, pa pred tem omogoči redukcijske razmere (BERNER, 1984).
Začetni produkt reakcije H2S z raztopljenim Fe2+ sta metastabilna železova monosulfida, ki
sta v fazi zgodnje diageneze prekristaljena v pirit (Sl. 1). Glavni dejavniki, ki omogočajo nastanek pirita, so zadostna količina organske snovi in količina reaktivnega dvovalentnega železa
(Fe2+) v sedimentu ter dostopnost sulfata v porni vodi (BERNER, 1984).
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Slika 1 - Diagram procesa nastajanja sedimentnega pirita (po BERNER, 1984)

Prvi stopnja nastanka diagenetskega pirita v sedimentih je bakterijska redukcija sulfata, ki v
odsotnosti prostega kisika, poteka v anoksičnem okolju (BERNER, 1984; SCHOONEN, 2004;
SCHIEBER, 2011; CAVALAZZI et al., 2014). Raztopljeni prosti kisik prodira v sediment z molekularno difuzijo ali zaradi mešanja sedimenta, ki je posledica delovanja valov, tokov in bioturbacije. Ključnega pomena je zadostna količina in ustrezna porazdelitev organske snovi v
sedimentu, ki mora delovati kot geokemična bariera, na kateri se ves prosti kisik porablja.
Oksične bakterije na tej barieri pri svoji presnovi/metabolilzmu najprej porabljajo kisik in
pretvarjajo organsko snov v ogljikov dioksid. Hitra poraba kisika za oksidacijo organske snovi in/ali manjša poroznost sedimenta preprečujeta difuzijo prostega kisika v porni raztopini
globlje v sediment, kar povzroči nastanek anoksičnih pogojev znotraj sedimenta, ki so nujno
potrebni za obstoj bakterij in njihovo redukcijo sulfata. Anoksični pogoji lahko nastanjo že v
globini nekaj centimetrov pod površino. Organska snov pri nastanku pirita torej služi kot
reducent sulfata in kot sredstvo za vzpostavitev anoksičnih pogojev (BERNER, 1984; WHITE et
al., 1991).
Bakterijska redukcija sulfata je kompleksen biokemijski proces, pri katerem se s procesom
fermentacije najprej postopoma razklopijo kompleksne verige organskih molekul v preprostejše organske molekule (BERNER, 1984).
Osnovna dejavnika poteka bakterijske redukcije sulfata sta zadostna količina sulfata v porni
vodi in odsotnost prostega kisika, ki ga zagotavlja prisotnost organske snovi. Sulfata je dovolj
v morski vodi in/ali v porni vodi sedimentov, ki so nastali v morskem okolju. Torej to ni
dejavnik, ki bi lahko preprečil bakterijsko redukcijo sulfata in nastajanje pirita. Količina nastalega pirita je odvisna od efektivne poroznosti in prepustnost sedimenta, saj v določeni prostornini sedimenta/porne vode lahko nastane le toliko pirita, kolikor je v danem okolju v raztopini na voljo žvepla ali železa (SCHOONEN, 2004).
Pirit nastaja v globinah do 20 cm v sedimentu, kjer so prisotne velike koncentracije sulfata v
porni vodi, zato učinek koncentracije sulfata postane omejujoč dejavnik šele pri koncentraci4

jah manjših od 5 mM, kar je v globinah v sedimentu večjih od 20 cm, kjer koncentracije raztopljenega sulfata v porni vodi močno upadejo.
Pri nastajanju pirita ima pomembnejšo vlogo prisotnost reaktivne organske snovi, ki pogojuje
redukcijo sulfata v morskih okoljih. Hitrost, s katero poteka bakterijska redukcija sulfata, drastično pade v zgornjih 20 cm sedimenta, kar kaže, da se v začetnih fazah hitro porabi vsa razpoložljiva reaktivna organska snov, za tem pa poteka porabljanje težje razgradljivih organskih
molekul. Sulfat reducirajoče bakterije niso pomembne le zaradi tvorjenja H2S, temveč ima pri
tvorjenju pirita pomembno vlogo tudi njihova celična stena. Celične stene bakterij vsebujejo
anionska mesta, na katerih se izločajo tanki filmi železovih monosulfidov, iz katerih lahko ob
transformaciji v pirit zrastejo makroskopski kristali pirita (SCHOONEN, 2004).
Večina morskih sedimentacijskih okolij, razen redkih izjem, imajo ob dnu vode, z razmeroma
visoko vsebnostjo prostega kisika, zaradi česar pirit ne more nastajati na morskem dnu, temveč šele globlje v sedimentu, kjer prostega kisika ni več (BERNER, 1984). V pelagičnih okoljih, kjer je sedimentacija počasna je organska snov dlje izpostavljena procesu oksidacije, zato
v sedimentu le manjša količina najodpornejših organskih molekul, ki omogočajo zelo malo
bakterijske redukcije sulfata in posledično je količina nastalega pirita zelo majhna. V območjih s hitro sedimentacijo in dostopnostjo hranil je manj odporna in zato bolj reaktivna organska snov hitro prekrita z mlajšim sedimentom in tako dostopna sulfat reducirajočim bakterijam, posledično nastane veliko H2S, kar omogoča tvorjenje večjih količin pirita. Kljub velikim količinam nastalega H2S, se v takih sedimentih le manjši delež izloči kot pirit, saj se
večina H2S ponovno oksidira v sulfat zaradi prostega kisika, ki prihaja v sediment iz vode nad
njim.
Za razliko od morskih okolij, kjer je v morski vodi sulfata veliko, je glavni dejavnik, ki omejuje nastajanje pirita v sladkovodnih okoljih razpoložljiva količina sulfata, saj je koncentracija
raztopljenega sulfata v sladki vodi mnogo manjša od tistih v morski. Sulfat je v sedimentih
nastalih v sladkovodnih okoljih pri redukciji sulfata popolnoma porabljen, vendar zato, kljub
pogosto veliki količini razpoložljivih organskih snovi nastane le malo pirita (BERNER, 1984).
Rezultat takih razmer pri nastanku pirita v sladkovodnih sedimentih je slaba korelacija med
vsebnostmi žvepla in organskega ogljika, kar se odraža v visoki vrednosti razmerja C/S v takšnih sedimentih. Velika spremenljivost razmerja C/S v sedimentih z veliko organskih snovi
tako služi kot indikator paleoslanosti za prepoznavanje sladkovodnih, morskih in prehodnih
sedimentacijskih okolij.
Reaktivnost železovih mineralov. Drugi dejavnik, ki omejuje tvorjenje pirita je količina in
reaktivnost železovih mineralov v sedimentu (BERNER, 1984) ter dejstvo, da je železo netopno
ob prisotnosti kisika, zaradi česa so koncentracije železa v morski vodi nizke (SCHIEBER,
2011).
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Terigeni minerali, ki so odloženi v s kisikom bogatih sedimentih, običajno ne predstavljajo
omejujočega dejavnika, kar pa ne velja za sedimente, ki so pretežno karbonatni in oddaljeni
od izvora terigenih mineralov, napr. karbonatne platforme (BERNER, 1984). Sedimente nastale
v takem okolju tvorijo skeletni ostanki morskih organizmov, v katerih je zadostna količine
organske snovi, vendar je na voljo premalo železa, da bi se lahko tvoril pirit.
Količina izločenega pirita je bolj kot od celokupne količine železa v sedimentu odvisna od
mineralne sestave in s tem razlik v reaktivnosti železovih mineralov. Najbolj reaktivni so drobnozrnati in koloidni železovi oksidi-hidroksidi – limonit, ki je zmes različnih mineralov
(goethita, lepidokrokita in hematita). Drugi minerali kot so magnetit, ilmenit, sljuda – biotit,
pirokseni in amfiboli, čeprav vsebujejo veliko železa, so manj reaktivni (BERNER, 1984;
SCHIEBER, 2011).
V euksiničnih razmerah, kjer je v vodi ob morskem dnu prisoten prost H2S, poteka reakcija
med železovimi minerali in H2S, že med sedimetacijo, kakor tudi med minerali in porno vodo
po njihovem vključenjem v sediment. Količina pirita, ki nastane pri takšnih pogojih je torej
bolj omejena z reaktivnostjo v sedimentu vključenih detritičnih železovih mineralov kot s
količino lokalno prisotne organske snovi, saj pirit v takih razmerah lahko nastaja iz lateralno
prinesenega H2S. V takšnih razmerah, v primerjavi s prevladujočimi razmerami v morskih
okoljih, nastane veliko pirita, saj je zaradi počasne sedimentacije na voljo več časa za reakcijo
med H2S in železovimi minerali. V morskih pogojih čas reakcije skrajša hitra sedimentacija in
s tem prehod v cono bakterijske redukcije sulfata, kjer pa je tvorjenje pirita omejeno zaradi
hitrega osiromašenja s sulfatom (BERNER, 1984).
Mehanizmi tvorjenja pirita. Pirit, ki ga najdemo v sedimentih se ne izloča neposredno iz raztopine, temveč nastaja prek pred tem izločenimih metastabilnih železovih sulfidov, ki so kasneje prekristaljeni v pirit (SCHOONEN, 2004). Metastabilna železova sulfida, ki nastajata v
sedimentih pred piritom sta mackinawit in greigit (SCHIEBER, 2011). Za tvorjenje pirita velja
uveljavljena predpostavka (SCHOONEN, 2004), da pirit ne more nastati brez predhodnih metastabilnih železovih sulfidov. Najprej se izloči mackinawit, ki preide v greigit in nato v pirit, saj
je hitrost nukleacije metastabilnih železovih sulfidov (FeS) mnogo večja od piritove, zaradi
česa hitro izločanje FeS iz raztopine preprečuje nukleacijo pirita vse dokler nasičenje s piritom v raztopini ni dovolj veliko za nastanek inicialnih piritnih jeder (Sl. 2). Nastajanje metastabilnih železovih sulfidov v sedimentih je posledica visoke nukleacijske meje pirita, kar je
pojasnjeno s klasično nukleacijsko teorijo, ki predvideva, da je hitrost nukleacije, hitrost –
izločanja minerala iz raztopine, v okoljih brez prisotnih kristalnih semen odvisna od površinske napetosti nastale faze in stopnje nasičenja raztopine, ter poteka hitreje pri bolj topnih
mineralih, kot sta v tem primeru mackinawit in greigit. Kemijska reakcija pretvorbe železovih
monosulfidov v pirit (železov disulfid) je odvisna od elektronskega akceptorja, ki reducira
žveplo iz S2- v S- in od spremembe molarnega razmerja med železom in žveplom. Sprememba
oksidacijskega stanja žvepla mora potekati sočasno s spremembo razmerja med železom in
žveplom, tako da se doda žveplo ali izgubi železo (SCHOONEN, 2004).
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Slika 2 - Rast piritnih kristalov v odvisnosti od relativnega nasičenja in časa (RICKARD, 2012).
Ko relativno nasičenje preseže mejo supernasičenja Ω* nastanejo prva kristalizacijska jedra pirita. V drobnozrna2+
2tih sedimentih, kjer je stopnja nukleacije pirita višja od dotoka Fe in S ionov, se stopnja supernasičenja zniža,
zato spontana kristalizacija piritnih kristalnih jeder ni več mogoča. Nadaljne izločanje se vrši na aktivnih kristalizacijskih mestih na obstoječih kristalih (RICKARD, 2012).

RICKARD & MORSE (2005) nasprotujeta tej teoriji ter trdita, da študije na recentnih sedimentnih piritih kažejo, da se pirit tvori brez vmesnih faz železovih monosulfidov. Pri svojih trditvah se sklicujeta na to, da večina enačb, ki se uporabljajo za modeliranje nastanka pirita, v
literaturi izhaja iz neto masne bilance in ne opisujejo dejanskih reakcijskih procesov. Menita,
da železovi monosulfidi niso potrebni za reakcije, ki vsebujejo polisulfide ali H2S, in da diagenetski makinawit, greigit in pirit nastajajo v sedimentu v procesu diageneze sočasno, brez
kakršnega koli vrstnega reda.
V literaturi je podanih več hipotez o nastanku pirita v sedimentnih kamninah. GOLDHABER
(2003) v svojem preglednjem delu navaja štiri možne:
1) neposredno izločanje pirita iz polisulfidnih raztopin,
2) postopen prehod iz železovih monosulfidov v pirit,
3) nastanek pirita prek reakcije H2S z železovimi monosulfidi in
4) izguba železa iz železovega monosulfida z oksidacijo.

2.2.

Teksture diagenetskega pirita v sedimentih

Diagentski pirit v sedimentnih kamninah najdemo razvit v različnih vrstah tekstur, pri čemer
se s terminom »tekstura« opisuje lastnosti kot so velikost, oblika, kristaliničnost (morfologija)
piritnih zrn ter odnose in kontakte med njimi. S pojmom »morfologija zrn« podajamo podatke
o zunanji kristalni obliki piritnih zrn (CAVALAZZI et al., 2014). Diagenetski pirit ima dve
osnovni kristalni obliki – morfologiji. To sta kocka in oktaeder. Piritni teksture so: posamezna
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zrna, ooid, sfera (kroglica), konkrecija, framboid, dendrit, cement, natečne oblike in zapolnitve por. Poleg teh tekstur se pojavljajo tudi psevdomorfoze – piritizirani ihnofosili, piritne
enkrustacije fosilov, nadomeščanje fosilov s piritom in piritizacija mehkih tkiv (zapolnitev
celičnih lumnov). Teksture diagenetskega pirita so pomemben indikator okolja in načina nastanka, saj je njihov nastanek odvisen od vrste razpoložljivih orgnskih snovi in njihovega razpada. Zaporedja nastalih tekstur odražajo potek rasti – razvoja in spreminjanje redukcijskih
razmer v sedimentu (GRIMES et al., 2001; GRIMES et al., 2002; SCHIEBER, 2011; CAVALAZZI et
al., 2014). Prav tako je na njihovi osnovi možno interpretirati sedimentacijsko okolje nastanka
kamnine in tektonske procese, ki so jih preživele raziskane teksture.

2.3.
Sledne prvine v diagenetskem piritu v sedimentnih kamninah
Pirit, organska snov in minerali glin vežejo številne sledne prvine v sedimentih, ki vsebujejo
veliko organskih snovi (GREGORY et al., 2015). Spremenljivost oksidacijsko-redukcijskih
razmer na prehodu med oksičnimi vodami sedimentacijskega okolja in anoksičnimi razmerami v porni vodi v sedimentu, imajo velik vpliv na vrsto in biološko (bakterijsko) dostopnost
slednih prvin (LUTHER & MORSE, 1998).
Sledne prvine so tekom diageneze lahko vgrajene v pirit kot naključni vključki ali so ujeti v
vrzelih v njegovi kristalni rešetki. Sledne prvine so lahko adsorbirane na površino pirita ali na
površino predhodnih metastabilnih železovih monosulfidov, pri čemer lahko pride do spremembe njihovega oksidacijskega (valentnega) stanja. Na piritu adsorbirane sledne prvine so
lahko težke kovine (Cu, Ni, Co, Pb, Bi in Tl), oksianionske prvine (Mo, As, in Sb), prvine, ki
se pojavljajo v submikroskopskih mineralnih vključkih ZnS (Zn in Cd), prvine, ki so sedimentirane – prinešene v sediment z zrni silikatov in z drobci organskih snovi (Ga in V) ter
prvine, ki se pojavljajo kot vključki nesulfidnih mineralov (U, Ba, Sn in W) v piritu. Čeprav
je razlaga mehanizmov vključevanja slednih prvin v pirit še nedorečena, sta LUTHER IN MORSE (1998) predložila splošno pravilo razmerja med vsebnostmi slednih prvin v diagenetskem
piritu, ki so ga dopolnili in popravili GREGORY et al. (2015) ter ga podali kot:
As = Mo > Cu ≥ Co > Ni >> Mn > Zn > Cr = Pb > Cd.
Oksianiona, kot sta Mo in As, morata biti pred vgradnjo v pirit reducirana, za to je njuna
vgradnja bolj odvisna od redoks reakcije v sedimentu kot od reakcije substitucije. Arzen se
lahko vgrajuje v pirit s substitucijo S2-, s substitucijo z Fe2+ ali se pojavlja v obliki drobnih
vključkov amorfnega As-Fe-S v piritu. V piritu vgrajen arzen je pomemben, saj je od njega
odvisna vgradnja drugih slednih prvin v pirit, ki je odvisna tudi od njihovih ionskih radijev in
nastanka praznin v kristalih, ki so posledica popačenja kristalne mreže pirita zaradi njegove
vgradnje. V primeru zamenjave (substitucij) arzena za žveplo, pride do vgrajevanja elementov
z ionskim radijem in nabojem podobnim Fe2+, to so: Co, Ni, Cu in Zn. Pri zamenjavi železa za
arzen se v praznine v kristalni rešetki, ki nastanejo kot posledica vgradnje As, vgrajujejo veli-
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ki kationi: Au, Ag in Pb. Vsebnosti naštetih prvin so močno odvisne od pogostosti pojavljanja
vrzeli v kristali rešetki, torej od koncentracije arzena v piritu (GREGORY et al., 2015).
Vgradnja drugih prvin je bolj odvisna od kemijske kinetike elementov v sedimentu. Nikelj in
kobalt se v vodi počasneje kemijsko izmenjujeta kot je hitrost nastajanja mackinawita, zato
sta vanj vgrajena sočasno z njegovo rastjo. Elementi, ki imajo hitrejše kemijske izmenjave
(Pb, Zn in Cd) pa tvorijo samostojne sulfidne faze. Preostali elementi, kot Hg, Cu in Mn, ne
sledijo običajnim vzorcem, temveč imajo bolj zapletene poti vezave na pirit (LUTHER & MORSE, 1998; MORSE & LUTHER, 1999).
Mangan se hitro zamenjuje, ker ne tvori sulfidov, je adsorbiran na površino metastabilnih
železovih sulfidov. V pirit je vključen pri visokih koncentracijah H2S in visokem razmerju
Mn2+: Fe2+ (GREGORY et al., 2015). Hg in Cu imata različni kemijski reaktivnosti, ki povečujejo njuno vgradnjo v pirit. Vezavo Hg omejujejo kloridni kompleksi, za-to se Hg v pirit veže
kot ion in ne kot samostojni sulfid (LUTHER & MORSE, 1998). Baker, ki ima sicer podobne
kemijske lastnosti kot Zn, Pb in Cd, tvori veliko število različnih sulfidov, ki so reducirani
skupaj z FeS, kar vodi v še večjo kompleksnost, variabilnost in v nastanek mnogih produktov
(GREGORY et al., 2015).
Sedimenti in sedimentne kamnine imajo različne vsebnosti mineralnih faz, ki so biogenega ali
terigenega izvora in tako ne kažejo obogatitev tekom diageneze in epigeneze (TRIBOVILLARD
et al., 2006). V večini sedimentnih kamnin aluminij služi kot indikator alumosilikatov v sedimentu, zanj pa je značilno, da se njegove koncentracije tekom diageneze ne spreminjajo, ter je
tako idealen za normalizacijo vrednosti slednih prvin v vzorcu ter za odpravljanje šuma nastalega zaradi prisotnosti biogenih mineralnih faz. Rezultate normalizacije določenega elementa
podamo prek faktorja obogatitve izračunanega po enačbi:
𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑋 =

𝑋 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐
𝐴𝑙 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐
𝑋 𝑊𝐴𝑆
𝐴𝑙 𝑊𝐴𝑆

(1)

Če je EF elementa X večji od 1 (EF >1) , je vzorec obogaten z elementom X v primerjavi z
World Average Shale (WAS), v kolikor je EF manjši od 1 (EF <1) je vzorec z elementom X
osiromašen v primerjavi z WAS.
Kljub prednostim, ki jih prinaša normalizacija na aluminij, se le-ta v redkih primerih ne more
uporabiti; to velja zlasti za morske sedimente, ki imajo vsebnost terigene frakcije nižjo od 5%
in relativni višek aluminija v primerjavi z drugimi detritično vezanimi elementi, kot je titan.
Normalizacija na aluminij lahko tudi prekrije korelacije med nekaterimi elementi (TRIBOVILLARD et al., 2006).
Delež slednih prvin, ki se jih uporablja za izračune karakteristik sedimentacijskega bazena, je
lahko terigenega izvora, kar lahko daje napačne rezultate paleodiagenetskih in paleodepozicijskih izračunov (TRIBOVILLARD et al., 2006). To velja zlasti za elemente, ki nastopajo v kon9

centracijah, ki ne odstopajo veliko od vrednosti določenih za World Average Shale, kar je
glavni kazalec njihovega terigenega izvora. Takšni elementi niso ustrezni za paleodiagenetske
in postdepozicijske izračune. Kadar obstaja dvom, ali je element X mešanega izvora, se lahko
avtigena frakcija elementa X oceni glede na presežek vsebnosti elementa v World Average
Shale po enačbi:
𝑋

𝑋𝑑𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑖 = (𝐴𝑙)

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒

× 𝐴𝑙 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐

(2)

𝑋𝑎𝑣𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛𝑖 = 𝑋𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐 − 𝑋𝑑𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑖

(3)

Presežek elementa ugotovimo s primerjavo elementa X in aluminija (Al) iz Average Shale z
vsebnostjo aluminija v vzorcu, kar poda oceno koncentracije elementa terigene frakcije. Razlika med vsebnostjo elementa X v vzorcu in terigene frakcije elementa X pa poda oceno elementa X avtigenega izvora. Paleodiagenetske karakteristike se nato izračunajo z ocenjenimi
koncentracijami avtigenega izvora. (TRIBOVILLARD et al., 2006).
Vsebnosti slednih prvin v drobnozrnatih sedimentih se uporabljajo kot kazalci procesov, katerim sta bila tekom diageneze in epigeneze podvržena sediment in kasneje kamnina (TRIBOVILLARD et al., 2006; GREGORY et al., 2015). Različni elementi kažejo različne afinitete v
specifičnih pogojih, tako na primer vsebnosti molibdena (Mo), vanadija (V) in urana (U) razkrivajo oksidacijsko-redukcijske razmere v sedimentu za časa njegovega nastanka, fosfor (P),
barij (Ba), nikelj (Ni), baker (Cu) in cink (Zn) so elementi, s katerimi se ugotavlja količino
prisotne organske snovi in so kazalci biološke produktivnosti. Vsebnost kobalta (Co) in niklja
(Ni) pa je kazalec izvora sulfidov v metalogenetskih sistemih (TRIBOVILLARD et al., 2006).
Sledne prvine kot kazalec paleoredoks razmer v sedimentu. Sestava in količina slednih prvin v
porni vodi sedimenta se hitro in predvidljivo odziva na spremembe oksidacijskoredukcijskega stanja (Eh vrednosti) raztopine v sedimentu. Nekateri elementi v sedimentu,
lahko izhajajo iz različnih geoloških ozadij (Cr, Co, Ba) ali so lahko tekom sedimentacije in
diageneze enostavno raztopljeni in odstranjeni iz sedimenta (P, Ba, Zn, Pb, Cd), zato je pri
paleoekoloških analizah potrebno upoštevati spremenljivost vsebnosti tistih slednih prvin, ki
so najmanj odvisne od terigenega vnosa ali diagenetske remobilizacije. To so: Cu, Ni, Mo, V
in U (TRIBOVILLARD et al., 2006). Po njih lahko prepoznamo širok spekter paleookoljskih
parametrov kot so: oksidacijsko-redukcijske razmere v sedimentu, količino prisotne organske
snovi in morebitne faze ponovne oksidacijev (»reoksigenacije«) sedimenta.
Upoštevati moramo, da »anoksičen« sediment (sediment brez prostega kisika v porni raztopini) obenem ne dokazuje tudi prisotnosti anoksičnega vodnega stolpca nad njim. Za določevanje poteka kemokline (meje med vodo s prostim kisikom in vodo brez njega) v sedimentacijskem bazenu je potrebno uporabiti tudi druge kazalce, npr. prisotnost piritnih framboidov.
Kadar je kemoklina pod mejo med sedimentom in vodnim stolpcem, nastajajo večji framboidi
s premerom od 5 do več kot 10 µm, medtem ko se v euksiničnih okoljih, kjer je kemoklina
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nad sedimentom v vodnem stolpcu, pirit zaradi razpoložljivega prostega H2S izloča neposredno iz vodnega stolpca. Piritni framboidi, nastali v euksiničnih okoljih, so značilno manjši in v
premeru merijo le nekaj mikrometrov (TRIBOVILLARD et al., 2006; GUY et al., 2010).
V oksičnih ali suboksičnih pogojih se poveča vsebnost Ni, Cu, Mo, U in V v sedimentih, ki so
detritičnega izvora in ne kažejo korelacij s količino vsebovane organske snovi (TOC).
Za anoksične pogoje so značilna povečanja vsebnosti Ni in Cu, ki sta v sedimentacijski bazen
prinesena z organsko snovjo in se tekom njenega razpada sprostita v raztopino in vežeta v
pirit ali v organo-kovinske komplekse. Zato sta v anoksičnih razmerah vsebnosti Ni in Cu
odvisni od vsebnosti organskih snovi.
V anoksičnih razmerah poteka tudi difuzija V in U v sedimentin se izločita v avtigenih mineralih na oksidacijsko-redukcijski meji v majhnih količinah. Enako velja tudi za Mo.
Vsebnosti U, V in Mo se v anoksičnih razmerah le malo povečaj in imajo relativno dobro
korelaijo s količino organske snovi (TOC) v sedimentu, ker je njihova adsorbcija odvisna od
vrste prisotne organske snovi. V euksiničnih okoljih je H2S prisoten v vodnem stolpcu, zato se
lahko sicer netopni kovinski sulfidi izločijo neposredno iz vode ali na površini sedimenta. Za
euksinično okolje sta značilna povečanje vsebnosti U in V, ki se izločita v avtigenih mineralih
in nista vezana v organskih kompleksih, zato je korelacije med njima in TOC šibka. Vsebnosti
Ni, Cu in Mo so povečane in se vežejo v pirit in z žveplom »bogato« organsko snov (TRIBOVILLARD et al., 2006).
Razmerje Co:Ni se v metalogenetskih sistemih uporablja kot kazalec za določevanje izvora
pirita v sedimentu, ki temelji na tem, da je vsebnost Co v naravnih sistemih pomembno manjša od vsebnosti Ni (MISRA, 2000). Pirit lahko nastaja kot singenetska, diagenetska ali epigenetska tvorba, ali pa je na njegovo nastajanje vplivala prisotnost hidrotermalnih raztopin različnih afinitet (KOGLIN et al., 2010; GREGORY et al., 2015).
V naravnih sistemih obstajajo tri skupine pirita glede na njegov izvor. Sedimentni in diagenetski pirit v drobnozrnatih kamninah imata visoke vsebnosti niklja in kobalta, razmerje Co:Ni
pa je običajno manjše od ena. Pirit vulkanskega izvora, brez spremljajočih svinčevih in cinkovih mineralov, ima razmerje Co:Ni večje od ena. Pirit vulkanogenega izvora s spremljajočimi
svinčevimi in cinkovimi minerali, vezan na granitski vulkanizem ima relativno nižje vsebnosti
kobalta in niklja in razmerje Co:Ni > 1 (UDUBAŞA, 1984; KOGLIN et al., 2010; GREGORY et al.,
2015).
Cerijeva anomalija se uporablja kot kazalec paleodiagentskih in post depozicijskih pogojev,
katerim je bila kamnina podvržena (EHINOLA et al., 2010). Cerijeva anomalija nastane kot
posledica spremembe valenčnega stanja cerijevega iona, ki je odvisno od oksidacijskega ali
valenčnega stanja cerijevega iona. Cerij v naravnih sistemih nastopa kot tri ali štiri valenčni
kation, zaradi česa pride do geokemijske frakcionacije v geokemijskih sistemih. Normalizira11

ni vzorci elementov redkih zemelj morske vode kažejo močno negativno Ce-anomalijo, ki je
posledica oksidacije topnega Ce3+ kationa v netopni Ce4+ kation, ki se kot Ce-oksid izloča v
sedimentu, kar botruje nastanku pozitivne Ce-anomalije sedimenta. Zaradi izločanja cerija
naraste koncentracija težkih elementov redkih zemelj v primerjavi lahkim v morski vodi. Ob
anoksičnih ali suboksičnih pogojih pride do redukcije netopnega Ce4+ kationa v topno obliko
Ce3+. Reduciran cerij migrira iz sedimenta nazaj v morsko vodo, kar povzroči pozitivno Ceanomalijo morske vode in negativno Ce-anomalijo v sedimentu (PATTAN et al., 2005).
Pod oksidnimi pogoji je torej manj cerija raztopljenega v morski vodi, zaradi česa je morska
voda s cerijem osiromašena, za to pa je pri takih pogojih s cerijem obogaten sediment. Skeleti
organizmov, ki mineralizirajo skelet iz morske vode, bogate s kisikom, imajo negativno Ceanomalijo, medtem ko sedimenti kažejo pozitivno anomalijo. V suboksičnih in anoksičnih
pogojih je cerij iz sedimenta remobiliziran in prenesen v morsko vodo, kar se odrazi kot negativna Ce-anomalija v sedimentu in pozitivna ali vsaj manj negativna anomalija v morski vodi
(WILDE et al., 1996).
V literaturi različni avtorji predlagajo različne pristope k izračunu Ce-anomalije (RUHLIN &
OWEN, 1986; WILDE et al., 1996; PATTAN et al., 2005; EHINOLA et al., 2010). Ce-anomalija se
izračuna na več različnih načinov pri uporabi normaliziranih vrednosti elementov redkih
zemelj od lantana (La) do samarija (Sm), pri čemer se prometij (Pm) zaradi analitskih razlogov uporablja le redko. Ostali elementi, kot so prazeodim (Pr), neodim (Nd) in samarij (Sm)
so uporabljeni pogosteje, saj so bolj obilni in imajo boljšo analitsko detekcijo. Ce-anomailja
se v odnosu od zgoraj naštetih elementov izračuna kot:
𝐶𝑒
𝐶𝑒𝑁
𝐶𝑒
𝐶𝑒𝑁
𝐶𝑒
𝐶𝑒𝑁

2×𝐶𝑒𝑁

= log [(𝐿𝑎

]

(4)

𝑁 + 𝑃𝑟𝑁 )

3×𝐶𝑒𝑁

= log [(2×𝐿𝑎

]

(5)

𝑁 ∗+ 𝑁𝑑𝑁 )

=

𝐶𝑒𝑁
[(𝐿𝑎𝑁 ∗𝑃𝑟𝑁 )]0,5

(6)

pri čemer vrednosti elementov označenih z »N« predstavljajo normalizirane vrednosti teh
elementov (WILDE et al., 1996; PATTAN et al., 2005; EHINOLA et al., 2010).

3. Geografska umestitev preiskovanega območja
Preiskovano območje leži 6 km jugovzhodno od Velenja, v vzhodnem delu Ložničkega gričevja, med Vinsko Goro na severu in Črnovo na jugu (Sl. 3). V položnem gričevnatem terenu so
vrezane grape, ki so jih erodirali številni brezimni potoki in hudourniki. Vzhodni del Ložničkega gričevja se odvodnjava v potok Pirešico, ki je del porečja Savinje. Na območju so razvita
tipična distrična rjava tla na magmatskih kamninah, na katerih uspeva mešani gozd s tipično
acidofilno podrastjo.
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Slika 3 - Geografski položaj nahajališča piritnih konkrecij pri Črnovi. Zvezdica (*) označuje lokacijo najdišča v
Črnovi.

4. Geološka umestitev preiskovanega območja
Obravnavano območje leži v severni Sloveniji in geografsko zajema vzhodni del Ložničkega
gričevja, med krajema Črnova in Vinska Gora, vzhodno od Velenja (Sl. 4). S stališča strukturne razdelitve Slovenije kamnine na preiskovanem območju pripadajo Južnim Alpam in
Panonskemu sistemu bazenov ter hkrati predstavljajo predpliocensko podlago Velenjske udorine (BREZIGAR et al., 1988; PLACER, 2008). Velenjska udorina je neotektonska udorina, ki
poteka v smeri vzhod-zahod in je severno omejena z Velenjskim prelomom in južno s Šoštanjskim prelomom (Sl. 4). Njeno podlago tvorijo zlasti triasne ter oligocenske in miocenske
plasti, zapolnjujejo pa jo, pliocenske plasti z lignitom ter pleistocenske gline, peski in prodi
(PAVŠIČ, 2006).
Južne Alpe iz paleogeografskega stališča pripadajo Dinaridom, od katerih so se ločile v miocenu. Na severu so Južne Alpe omejene s Periadriatskim prelomom, Labotskim prelomom in
Ljutomerskim prelomom na jugu pa jih omejujeta Južnoalpska narivna meja in Savski prelom. Južne Alpe gradijo kamnine, ki pripadajo paleogeografskim enotam Slovenskega bazena
in Julijske karbonatne platforme, ki so mezozojske starosti. Južno od Periadriatskega preloma
v Karnijskih Alpah in Južnih Karavankah pa izdanjajo tudi paleozojske kamnine (PLACER,
2008).
Južne Alpe, natančneje Južne Karavanke gradijo severni rob Velenjske udorine ter del njene
podlage. Kamnine Južnih Karavank na obravnavanem območju predstavljajo karbonati in
klastiti paleozojske in mezozojske starosti (MIOČ, 1972; BREZIGAr et al., 1988). MIOČ (1972)
je v tolmaču lista Slovenj Gradec na območju izdvojil tri tektonske enote, h katerim sodijo
paška sinklinala, narivne luske mlajšepaleozojskih kamnin in severno obrobje velenjsko13

dobrnske udorine. Mlajše paleozojske kamnine so na obravnavanem območju poznane kot
Vitanjski niz (RAMOVŠ, 1960), »Weitensteiner Zug« (STACHE, 1874) ali kot sideritna formacija. Kamnine vitanjskega niza potekajo v pasovih lečastih oblik v smeri vzhod-zahod v večkrat
pretrgani in dislocirani tektonski coni med paško sinklinalo in severnim obrobjem velenjskodobrnske udorine (BREZIGAR et al., 1988). Kamnine zgornje karbonske starosti so kremenov
konglomerat, peščenjak in skrilav glinavec, med njimi pa se pojavljajo leče črnega apnenca s
fusulinidami. Del omenjenih plasti je lahko nastal v spodnjem permu. Na območju so določeni tudi spodnje permski rotnoveški in srednje permski trogkofelski skladi in trbiška breča
(RAMOVŠ, 1960; MIOČ, 1972; BREZIGAR et al., 1988). Glavnino preiskovanega območja, pripadajočega Južnim Karavankam, predstavljajo kamnine mezozojske, natančneje triasne starosti. Kamnine skitske starosti so razvite v obliki svetlosivega do rahlo rumenkastega plastnatega dolomita z vmesnimi vložki rdečega sljudnatega meljevca, ki navzgor preidejo v sive tanko
plastnate apnence in laporaste apnence. Anizijska stopnja je razvita v obliki plastnatega ali
masivnega dolomita. Ladinijske kamnine so zastopane z diabazom, diabaznim tufom in keratofirjem, ki se pojavljajo v tankih pasovih zlasti na severnem obrobju Paškega Kozjaka. Zgornje triasne kamnine so razvite v obliki svetlosivega masivnega dolomita ter kristalastega
apnenca. Prek triasnih kamnin so odložene terciarne plasti, ki pripadajo zgornje eocenskim
soteškim plastem in kamninam smrekovške serije (MIOČ, 1972; BREZIGAR et al., 1988).
Panonski bazen ali panonski sistem bazenov predstavljajo posamezne udorine, ki so nastajale
tekom paleogena in neogena. V udorinah so se odlagali sedimenti epikontinentalnega morja
imenovanega Paratetida. Sedimenti Paratetide so bili odloženi na pogreznjenih delih Vzhodnih Alp, Južnih Alp in Dinaridov. Izoblikovanje Panonskega sistema bazenov se je začelo v
miocenu s post-kolizijskim pobegom Vzhodnih Alp proti vzhodu in je potekalo v večstopenjskem izmenjevanju ekstenzijskih in kompresijskih razmer. Med pomembnejše bazene so
umeščeni Smrekovški, Celjski, Tunjiško-Motniški, Laški, Planinski, Senovški in Krški bazen
(PLACER, 2008).
Obravnavano območje okrog Črnove je del večje Velenjsko-Dobrnske udorine natančneje
njene predpliocenske podlage. Zasnove udorine so nastale v štajerski orogentski fazi, ki je del
alpinidske orogeneze, ki se je odvijala v badeniju (BREZIGAR et al., 1988; PAVŠIČ, 2006). Štajerska orogenetska faza se je odrazila s splošnim dviganjem ozemlja, pri čemer so se na egerijskih in eggenburgijskih kamninah odložili badenijski litotamnijski apnenci. Karavanke so
bile v času štajerske orogenetske faze že na kopnem. V času atiške orogeneze, ki se je odvijala v panoniju (PAVŠIČ, 2006), je bil erodiran večji del miocenskih sedimentov. V atiški orogenezi je prišlo do gubanja in narivanja, zaradi česa so bili ponekod badenijski litotamnijski
apnenci vrinjeni med egerijske in eggenburgijske kamnine (BREZIGAR et al., 1988). Udorina
se je začela poglabljati v rodanski orogenetski fazi alpidske orogeneze, ki se je odvijala v pontiju (PAVŠIČ, 2006), in se je ugrezala vse do zgornjega pliocena na kar kažejo plasti odložene
v krovnini premoga Velenjskega premogovnika (BREZIGAR et al., 1988). Velenjsko udorino
gradijo kamnine oligocenske, miocenske in pliocenske starosti. Kamnine terciarne starosti so
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diskordantno odložene na pogreznjenih delih Južnih Alp. Na triasnem dolomitu je odložen siv
laporast peščenjak, ki navzgor preide v egerijsko sivo morsko glino, ki se vertikalno izmenjuje s plastmi andezita in njegovega tufa (BREZIGAR et al., 1988). Sivo morsko glino nekateri
avtorji imenujejo tudi sivica (KUŠČER, 1976; BUSER, 1979). Siva morska glina je nekoč veljala za ekvivalent Kiscellijski glini iz tipske lokacije na Madžarskem, novejše raziskave pa
kažejo, da je sivica v Šaleški dolini egerijske starosti (BREZIGAR et al., 1988). Siva morska
glina ima značilno iverasto krojitev, v njej pa je najti številne ostanke ostrakodov in foraminifer. Na sivi morski glini so odložene kamnine, ki pripadajo smrekovški seriji (MIOČ, 1972).
Kamnine smrekovške serije predstavljajo andezitni tuf, tufit, pelitni tuf, vulkanska breča, tufski peščenjak ter redki izlivi andezitne lave. Iz egerija v eggenburgij je sedimentacija potekala
zvezno, brez prekinitve. V tem času so se odložili sljudnat lapor in tufski peščenjak, katerega
zgornji del BUSER v tolmaču lista Celje (1979) enači z zgornjim delom govških plasti (BREZIGAR et al., 1988). Govški peščenjaki so nastali v visokoenergijskem plitvomorskem okolju
bodisi kot posledica prioblanih plimskih nihanj, premeščanja sedimenta zaradi valov in neviht
ali pa so posledica dolgotrajnega delovanja priobalnih morskih tokov (ŠOSTER, 2014). Nad
govškimi peščenjaki je odložen badenijski litotamnijski apnenec, ki izdanja na ožjem območju velenjske udorine in v pasu proti Dobrni. Prav tako je badenijske starosti peščeni lapor z
gomolji litotamnij in ostani mehkužcev, briozojev in foraminifer. Prek miocenskih plasti so na
ožjem območju velenjske udorine odloženi kopenski, močvirski in limnični sedimenti pliocenske starosti (BREZIGAR et al., 1988)
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Slika 4 - Geološka karta Šaleške doline in okolice (po BREZIGAR et al., 1988).

5. Dosedanje geološke raziskave
Prve geološke raziskave je na preiskovanem območju upravljal Marko Vincenc Lipold, ki je
kot uslužbenec Geološkega zavoda na Dunaju kartiral za geološko karto okolice Motnika in
Celja. Geološka karta okolice Motnika in Celja (Umgebung von Mottnig und Illyrien und Cilli
in Steiermark) je preprosta rokopisna geološka karta, ki je nastajala med leti 1854 in 1856 v
merilu 1:144.000. Karta je preprosta in ne vsebuje strukturno geoloških elementov. Lipold je
na geološki karti izdvojil 23 starostnih in litostratigrafskih enot ter nekaj nahajališč premoga
(TELLER, 1898; RAMOVŠ, 1983; BREZIGAR, 2007). Na preiskovanem območju je ugotovil morsko glino in lapor (Mariner Tegel Letten, Mergel), pesek, peščenjak in prod (Sand u Sandstein
u Schotter) in laški lapor (Tüffer Mergel) ter jim pripisal neogensko starost.
Kasneje je TELLER (1898) združil in dopolnil geološke karte in zapise M. Lipolda (18541856), F. Rolle-ja (1855-56) in D. Stura (1863-1864) ter izrisal geološko karto Avstroogrske
monarhije lista Mozije (Prassberg) v merilu 1:75.000. Geografsko zajema del Celjske kotline,
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Savinjsko dolino, Šaleško dolino, Mozirske planine, Paški Kozjak ter dele Mežiške doline,
Kamniško-Savinjskih Alp in Pohorja. Teller je na geološki karti izdvojil 37 starostnih in litostratigrafskih enot, vključujoč kamnine karbonske, triasne, jurske, kredne, oligocenske, miocenske in pliocenske starosti ter kvartarne sedimente. Poleg litoloških enot je na karti označil
tudi termalne vrelce, izvire slatine, kamnolome in rudniške odkope. Kot Lipoldova je tudi
Tellerjeva karta preprosta, vsebuje pa vpade plasti. TELLER (1898) je na preiskovanem območju ugotovil morski lapor in dobrnski tufski peščenjak (ms; marine mergel und Tuff-sandstein
von Neuhaus) ter tufske sedimente smrekovškega vulkanizma, ki jih tvori rogovčev trahit in
njegov tuf (mt; Tuffsedimente der Eruptions-Epoche des Smerkouc – Hornfelstrachyt-Tuff).
Obema litološkima enotama je pripisal spodnjemiocensko starost. Morski lapor (ms) je ločil
od soteških plasti s katerimi ga je predhodno enačil Stur. Ugotovil je, da je lapor mlajši od
soteških plasti ter starejši od laškega laporja (Tüffer mergel), ter da je za razliko od soteških
plasti nastajal v morskem okolju, kar je dokazoval z najdbo foraminifer in druge morske faune. Dobrnski tufski peščenjak (ms) je opisal kot skladovnico sivo modrega debeloplastnatega
konglomerata in peščenjaka, ki je bogat s fosilnimi ostanki morskih organizmov. Rogovčev
trahit in njegov tuf (mt) je opisal kot temnozelene, pogosto brečaste debelozrnate kamnine s
školjkastim lomom in poliedrsko krojitvijo, ob kateri nastajajo oksidacijski robovi. Opazil je,
da drobnozrnata tufska osnova vsebuje večje bloke tufa in kristalinične kamnine, kar je interpretiral kot ob erupciji izvržen material, ki se je odlagal na morskem dnu sočasno z morskim
blatom. Kot dokaz navede ostanke morskih organizmov v laporjih, ki se kot plasti pojavljajo
med tufom. Laporje je opisal kot drobnozrnato kamnino zeleno-sive barve s poliedrsko krojitvijo, ki se pojavlja v debelih plasteh ter vsebuje številne fosilne ostanke ter ostanke zoglenele
organske snovi.
Območje v neposredni bližini Črnove je za svojo diplomsko nalogo kartiral in proučeval Cveto Grmovšek, kjer je ugotavljal starost in sestavo predornin Pirešičkega predorninskega telesa
(GRMOVŠEK, 1953). Poleg petrografske karakterizacije pirešičkih predornin je podal tudi splošen geološki opis okoliških kamnin. Grmovšek je na terenu prepoznal 10 litoloških tipov; triasni školjkovit apnenec, rudonosni wettersteinski apnenec ter kremenov keratofir in keratofirski tuf. Miocenu je pripisal morski lapor, dobrniški tufski peščenjak, smrekovški tuf in litavske tvorbe. Poleg tega je na terenu prepoznal pleistocenske in holocenske sedimente. Grmovškova karta je preprosta geološka karta brez tektonskih struktur. Kasneje se je ISKRA (1976)
lotil iste problematike ter pri opisu okoliških kamnin razširil definicijo morskega laporja in ga
imenoval »siv morski lapor z bogato foraminiferno favno« in mu pripisal spodnjeoligocensko
starost. Ugotovil je, da morski lapor vertikalno vsebuje vedno več tufske komponente andezitne sestave, ki je produkt smrekovškega vulkanizma.
Naslednje obdobje raziskav je vezano na kartiranje za Osnovno geološko karto SFRJ merila
1:100.000, kjer preiskovano območje leži na meji listov Slovenj Gradec in Celje. List Slovenj
Gradec je kartiral MIOČ (1972), list Celje BUSER (1979).
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MIOČ (1972) je na preiskovanem območju prepoznal siv peščen lapor in smrekovške plasti, ki
so razvite kot andezitni tuf, tufit in vulkanska breča. Zaporedje laporja se začne s sivim peščenim laporjem, ki vsebuje odtise ostrakodov in vertikalno preide v lapor in glino, bogato s
foraminiferami. Na podlagi značilnih foraminifer je laporju pripisal spodnjeoligocensko –
rupelijsko starost. Spodnji lapor je opredelil kot jezersko tvorbo, zgornjo glino in lapor s
foraminiferami pa kot morsko. Siv lapor, ki izdanja pri Črnovi in Hramšah je BUSER (1979)
poimenoval siva morska glina ali sivica, ter ga opisal kot sivo masivno lapornato glino, bogato s foraminiferami (BUSER, 1979). Ugotovil je, da se nad in med sivico nahajajo plasti svetlo
zelenega ali sivega andezitnega tufa. Debelino sivice je ocenil na približno 200 m.

6. Material
Pirit se nahaja v masivnem sivem laporovcu, ki se izmenjuje z nepravilnimi lečami lapornatega peščenjaka (Sl. 5; 1). Za pridobitev vzorcev piritnih konkrecij smo uporabili kramp, dleto
in kladivo s katerimi smo odstranjevali dele sivega laporovca. Po odvzetju smo vzorce piritnih
konkrecij shranili v PVC vrečke ter jih označili s kratico PK (piritna konkrecija) ali Z (žila)
ter dodali zaporedno številko vzorca (primer: PK-1). Za potrebe geokemijskih analiz smo
popisali profil kamnin ter v skladu s profilom vzorčili vzorce pirita. Za potrebe geokemije
smo odvzeli vzorce kamnin, ki smo jih označili s kratico L (litologija) ter dodali zaporedno
številko (napr. L1). Vzeli smo tri vzorce laporovca ter po en vzorec tufa, andezita ter lapornato tufske kamnine na kontaktu med njima.

7. Laboratorijske preiskave
7.1.

Fotodokumentacija

Piritne konkrecije smo pregledali pod stereomikroskopom z namenom natančnega pregleda
makroskopske morfologije, rudnih tekstur ter drugih morebitnih posebnosti. Fotografsko
dokumentacijo makroskopske morfologije in tekstur smo izvedli z zrcalno-refleksnim fotoaparatom Canon D550, ki smo ga uporabili skupaj s fotografskim adapterjem za povezavo
fotoaparata s stereomikroskopom, ki služi kot 10x povečava okularja.

7.2.

Paleontološke preiskave

Vzorci za paleontološke preiskave so bili analizirani z namenom datacije zaporedja sivega
laporja, za določevanje paleookoljskih karakteristik v času njegovega odlaganja ter za pregled
piritnih tekstur, ki so vezane na mikrofosile. Lapornat material za paleontološke preiskave
smo razpustili s tremi 24 urnimi sušilnimi cikli v pečici na temperaturi 50 °C. Po končanem
sušenju smo vzorce potopili v hladno vodo, kar je povzročilo razpad kamnine na manjše poligonalne fragmente. Ko je kamnina razpadla na fragmente, velike približno 1-2 mm, smo
nadaljnje raztapljanje vršili s pomočjo 10% vodne raztopine vodikovega peroksida (H2O2).
Kvantitativno analizo smo izvedli na podlagi selekcije primerkov foraminifer iz reprezentati-
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vnega vzorca. Iz pregledanega 15 g vzorca smo izločili 200 osebkov, pri čemer smo izločili in
prešteli vse najdene osebke.
Vzorce za pregled flore kalcitnega nanoplanktona smo nastrgali na objektna stekelca, jih
omočili z nekaj kapljicami destilirane vode ter jih s papirnatim trakom razmazali tako, da smo
ločili debelejšo frakcijo od fine. Vzorec smo nato položili na grelno ploščo, da je destilirana
voda izhlapela. Ko je voda izhlapela smo na krovno stekelce nanesli majhno količino surovega kanadskega blazama, ter ga položili na del objektnega stekelca, ki je vseboval fino frakcijo
ter nadaljevali s segrevanjem. Ko je kanadski balzam povrel in se homogeniziral, smo objekto
stekelce odstranili z grelne plošče ter nanj nežno pritisnili s pinceto, da smo izrinili zračne
mehurčke med krovnim in objektnim stekelcem. Vzorce kalcitnega nanoplanktona smo pregledali na optičnem mikroskopu s teleskopskim objektivom povečave 1000x prek emerzijske
tekočine.

7.3.

Optična mikroskopija

Odsevno optično mikroskopijo smo uporabili za določevanje mineralne sestave vzorcev in
pregled njihovih tekstur. Presevno in odsevno optično mikroskopijo smo izvedli na optičnem
mikroskopu Zeiss Imager.Z1m pri polarizirani svetlobi. Vzorci za odsevno optično mikroskopijo so bili zaliti v dvokomponentno lepilo proizvajalca Buehler (A in B komponenta) ter prežagani z vodno hlajeno diamantno žago po daljši osi ali po poljubnem preseku. Prerezani
vzorci so bili brušeni v vodni suspenziji s silicijevim karbidom (SiC) v korakih 220, 600, 800,
1200 in 2500 ter nato fino polirani z diamantno pasto granulacije 6, 3, 1 in 0,25 µm do visokega sijaja. Vzorce za optično mikroskopijo smo pripravili na Naravoslovnotehniški fakulteti,
Oddelek za geologijo.

7.4.

Elektronska mikroskopija

Analize vzorcev z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM) so bile izvedene na napravi
JEOL JSM-5800 z Oxford Instruments Link ISIS 300 EDS energijsko disperzivnim spektrometrom ter na napravi JSM-7600F z Oxford Ins. X-Max EDS detektorejm, ki uporablja FEG
izvor elektronov. Z ogljikom naprašene vzorce smo vstavili v vakuumsko komoro in jo evakuirali približno 5×10-6 mbar. Elektronski mikroskop tvori sliko z žarkom elektronov, ki obstreljujejo površino vzoreca. Žarek elektronov se tvori s segrevanjem volframovega filamenta,
ki je segret do te mere, da začne emitirati elektrone. Elektroni so bili pospešeni s pospeševalno napetostjo 20 kV in fokusirani skozi serijo elektromagnetnih leč v tanek elektronski snop,
ki vpada na vzorec. Ko snop elektronov zadane vzorec, se zaradi interakcij tvori širok spekter
signalov. V kombinaciji s prostorskimi podatki o položaju snopa (žarka) elektronov, lahko z
uporabo namenskih detektorjev analiziramo površino vzorca (sekundarni elektroni), kemijsko
sestavo (povratno-sipani elektroni) ali izvajamo rentgenske analize (EDS). Za elektronsko
mikroskopijo so bili uporabljeni enaki vzorci kot za predhodno optično mikroskopijo. Dodatno poliranje vzorcev in analize na vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM) smo opravili
na Institutu Jožef Stefan, CEMM, Ljubljana, Slovenija.
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7.5.

Geokemične analize

7.5.1. Induktivno sklopljena plazma – masna spektrometrija (ICP-MS)
ICP-MS je sestavljen iz vira visoke temperature (ICP) in masnega spektrometra (MS). Visokotemperaturni vir pretvori atome elementov iz vzorca v ione, ki so potem med sabo ločeni
glede na maso in detektirani na masnem spektrometru. Induktivno sklopljeno plazemsko masno spektrometrijo smo uporabili za ugotavljanje kemijske sestave vzorcev pirita, laporovca in
tufa. Uporabili smo jih za določevanje glavnih in slednih prvin ter za elemente redkih zemelj
(REE). Elementi redkih zemelj so pomembni kazalci za proučevanje geoloških procesov, saj
vsak proces povzroči značilno spremembo v koncentracijah elementov v seriji elementov od
La do Lu. Koncentracije REE so bile normalizirane na vrednost povrprečnega skrilavca
(WAS). Analize ICP-MS so bile izvedene v Bureau Veritas Mineral Laboratories, Vancouver,
Kanada. Nosilec stroškov za izvedene analize je Geološki Zavod Slovenije, projektna skupina
za mineralne surovine za njih Miloš Markič u.d.i. Analiza ICP-MS je bila izvedena na štirih
vzorcih piritnih konkrecij in na šestih vzorcih kamnin iz profila, vključujoč lapornato matično
kamnino in zgoraj ležeče plasti andezitnih tufov.

7.6.

Rentgenske preiskave

Rentgensko praškovno analizo (XRD) smo uporabili za ugotavljanje mineralne sestave vzorcev piritnih konkrecij. Vzorci so bili v postopku priprave zdrobljeni in nato zmleti v fin prah,
ki na otip ni več vseboval trdih delcev. Zmleti vzorci so bili vstavljeni v nosilec z divergenčno
odprtino za vpadne rentgenske žarke pri 1° in 0,1 mm široko odprtino za difrakcijsko pot.
Vzorci so bili analizirani v kotnem razponu med 10° in 80° 2Th (θ) pri koraku 0,02°/3 s. Vir
rentgenskih žarkov je bila bakrova anoda z nastavitvijo generatorja na 30 mA in 40 kV. Dobljene uklone rentgenske difrakcije smo analizirali z računalniškim programom Pananalytical
X'Pert Pro in podatkovno bazo WebPDF-4t (ICDD). Rentgenska difrakcijska analiza je bila
izvedena na Institutu Jožef Stefan, Odsek za »Raziskave sodobnih materialov«, Ljubljana,
Slovenija, kjer jo je izvedel asist. prof. Srečo Davor Škapin.

8. Rezultati
8.1.

Opis izdanka

Proučevani izdanek se nahaja v grapi desnega pritoka potoka Pirešica med Črnovo in Vinsko
goro vzhodno od Velenja. Med prevladujočimi predorninami, pripadajočimi smrekovški seriji
vulkanskih kamnin, izdanja razmeroma tanka plast sivega peščenega laporovca (Sl. 5). Na
terenu smo popisali profil grape, ki poteka v smeri NW-SE, vpad plasti kamnin v grapi pa
poteka njej vzporedno, približno v smeri 270/30. Predmet preiskave je litološka enota 1 (Sl.
5), v kateri smo našli številne piritne konkrecije.
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Masiven siv peščen laporovec in plastnat laporovec (Sl. 5; 1)
Zaporedje se začne z 50 cm debelim paketom sivega plastnatega laporovca, ki ga tvorijo 10
cm debele plasti. V lezikah med plastmi so prisotne črne obloge pri katerih gre najverjetneje
za nakopičenja organske snovi. Pirit se v spodnjem delu pojavlja le redko, v obliki nekaj mm
velikih piritnih konkrecij in piritnih lamin debelih do 3 mm. Pirit v laminah tvorijo drobni
kubični kristali. Piritne konkrecije so eliptične in podolgovate ter merijo od 1 do 4 mm. Nad
plastnatim laporovcem je odložen 130 cm debel paket masivnega sivega peščenega laporovca
v katerem so piritne konkrecije zelo pogoste. Masiven laporovec je granulometrijsko heterogen, saj se v njem nepravilno izmenjujejo leče bolj ali manj peščenega materiala. V peščenem
laporovcu so opazne strukture, ki jih lahko interpretiramo kot razpoke ali klivaž. Te strukture
vpadajo v smereh 10/55, 350/50 in 290/20. Razpoke zapolnjujeta kalcit in kremen. Piritne
konkrecije merijo od nekaj milimetrov do 10 cm in so kroglastih, eliptičnih, podolgovatih ali
nepravilnih oblik. Odvzeti so bili vzorci za preiskavo kalcitnega nanoplanktona (Sl. 5, Spaleo)
in foraminifere, osem vzorcev piritnih konkrecij za geokemijske analize, 12 vzorcev za
mikroskopske preiskave (Sl.5, Spyrite) in trije vzorci za geokemijsko analizo laporovca (Sl. 5,
Slitho). Plast sivega laporovca je navzgor prekrita s preperino.
Siv laporovec s tufskim materialom (Sl. 5; 2)
Nad preperelim delom, v dolžini 100 cm, je izdanek sivorjavega laporovca s tufskim materialom, debeline 50 cm. Spodnjih 10 cm izdanka sestavlja siv lapornat konglomerat, ki vertikalno vsebuje vedno več tufske komponente, ki v zgornjih 10 cm prevlada. Prehod iz lapornatega
konglomerata v tuf lahko določimo po barvnem kontrastu. Lapornat konglomerat v spodnjem
delu profila je siv, v njem se po profilu navzgor začne pojavljati vedno več rjavih limonitnih
tufskih vključkov, dokler kamnina v zgornjem delu profila ni povsem rjava. Na tem delu profila je bil odvzet vzorec za geokemične analize.
Kaotični tufski debrit (Sl. 5; 3)
Nad preperelim delom, ki meri 340 cm, je odložen kaotičen debelozrnat tufski debrit, katerega
debelina znaša 200 cm. V drobnozrnati kloritizirani tufski osnovi plavajo zaobljeni klasti in
bloki starejšega drobnozrnatega sivo zelenega tufa in andezita. Svež andezit je rožnato sive
barve, v njem pa opazimo do 3 mm velike vtrošnike conarnega plagioklaza. Plagioklazi so
pogosto serecitizirani, izpostavljeni deli osnove na robovih klastov pa so močno kloritizirani.
Andezit je okremenjen, v razpokah pa je odložen moder kalcedon. Poleg andezita in tufa so v
debritu opazni limonitni bloki in klasti neznanega izvora. Bloki so veliki do 50 cm in so glede na daljšo os poljubno orientirani. V debritni plasti so vidne lezike, ki so vzporedne plastnatosti zgoraj ležečih plastnatih tufov. Vpad debrita znaša približno 270/30. V spodnjem delu
izdanka je bil odvzet vzorec za geokemične analize.
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Plastnat srednje do debelozrnat tuf (Sl. 5; 4)
Na zaporedju kaotičnega tufskega debrita je odloženo 140 cm debelo zaporedje plastnatega
srednje do debelo zrnatega andezitnega tufa. Plasti so debele med 20 in 50 cm, lezike med
plastmi so zapolnjene z drobnozrnatim, kloritiziranim in limonitiziranim tufskim materialom.
V plasteh so prisotni bloki andezita ter tufa, ki po daljši osi merijo do 20 cm. Vpad plasti tufa
znaša 270/30. Zaporedje plastnatega tufa in tufskega debrita seka prelom s smerjo 110/50.

Slika 5 - Geološki stolpec profila v Črnovi

8.2.

Paleontološki raziskave

Za potrebe datacije kamnine so bili analizirani trije vzorci, ki so bili odvzeti na spodnji in
zgornji meji zaporedja sivega laporja ter v njegovem osrednjem delu (Sl. Profil, Spaleo). Analizo nanoplanktonske flore je opravil prof. dr. Jernej Pavšič (ret.), iz Naravoslovnotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani. Pavšič je v preparatih ugotovil naslednje oblike kalcitnega
nanoplanktona: Coccolithus pelagicus (Wallich), Cyclicargolithus abisectus (Müller),
Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay), Helicosphaera sp., Pontosphaera multipora
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(Kamptner), Pontosphaera plana (Bramlette et Sullivan), Reticulofenestra bisecta (Hay,
Mohler et Wade), Reticulofenestra lockeri Müller (PAVŠIČ, 2016; Priloga 1).
Ugotovljene oblike kalcitnega nanoplanktona v vzorcih sivega laporovca kažejo na nananoplanktonsko cono NP25, kar ustreza zgornjemu oligocenu.
Pri pregledu izpirkov dezintegrirane kamnine smo naleteli na večje število bentoških in planktonskih foraminifer. Bentoške foraminifere večinoma pripadajo rodovom Dentalina, Nodosaria in Lenticulina, planktonske pa rodu Globigerina. Kljub njihovi številčnosti so foraminifere stratigrafsko nepomembne, saj med njimi nismo našli nobenega biokrono-markerja. Kljub
stratigrafski neuporabnosti materiala smo foraminifere uporabili kot kazalec globine sedimentacijskega okolja v času odlaganja, pri čemer smo uporabili kvantitativni paleoekološki model
(BELLIER et al., 2010), ki se izračuna po enačbi prek oceanskega indeksa (BELLIER et al.,
2010). Model temelji na tem, da se odstotek planktonskih foraminifer batimetrično spreminja
od 0% v plitvih priobalnih okoljih do 90% v globokomorskih okoljih. V grafu oceanskega
indeksa abscisna os x predstavlja batimetrijo v metrih in ordinatna os y odstotek planktonskih
foraminifer. Krivulja v grafu podaja globino pri določenem odstotku planktonskih foraminifer
(VAN DER ZWAAN et al., 1990; BELLIER et al., 2010). Oceanski indeks populacije foraminifer
je kvantitativno razmerje med številom planktonskih foraminifer in številom vseh osebkov
vzorcu in je podan z enačbo:
𝑃

𝑖 = {(𝑃+𝐵)}

(7)

% 𝑃 = {𝑖 × 100}

(8)

𝑃

% 𝑃 = {(𝑃+𝐵) × 100}

(9)

pri čemer je »i« oceanski indeks, »P« število planktonskih foraminifer, »B« število bentoških
foraminifer in »% P« odstotek planktonskih foraminifer, pri čemer mora biti število »P+B«
med 100 in 300.
Izračunan odstotek planktonskih foraminifer (%P) znaša 61%, kar odgovarja globini sedimentacijskega okolja med 100 in 150 m.

8.3.

Teksture, strukture in morfologija pirita

8.3.1. Morfologija pirita
Piritne konkrecije. Makroskopsko lahko piritne konkrecije umestimo v dve skupini, pri čemer
iz prve izraščajo veliki kristali, ki vzdolž ploskve kocke merijo do 30 mm. Za piritne konkrecije iz druge skupine pa so značilni majhni, do 2 mm veliki kristali, iz katerih na posameznih
mestih izraščajo večji kristali pirita.
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Veliki makroskopski kristali pirita na piritnih konkrecijah so praviloma zastopani z enostavnimi kristali kocke {100} (Sl. 6.1), med manjšimi makroskopskimi kristali pa prevladujejo
modificirani kristali kocke {100}, z oktaedrskimi ploskvami. (111) (Sl. 6.2).

Slika 6 - Morfologija kristalov pirita na konkrecijah

Piritizirane foraminifere. Morfologija piritnih kristalov, ki izraščajo iz hišic foraminifer zajema enostavne kristale kocke {100} (Sl. 7.1), enostavne oktaedrske kristale {111} (Sl. 7.2) ter
modificirane kristale oktaedra{111} s ploskvami kocke (100). (Sl. 7.3). Kristali pirita merijo
od 2 do 30 µm.

Slika 7 - Morfologija kristalov pirita na foraminiferah.

Piritni framboidi. Piritni framboidi se pojavljajo v plašču in jedru piritnih konkrecij ter rastejo
na foraminifernih hišicah. Framboidi so veliki do 10 µm in jih gradijo posamezna kristalna
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zrna velika do 1 µm. Glavni morfološki tip piritnih kristalov, ki gradijo framboide je preprosti
{110} oktaeder (Sl. 8.1).

Slika 8 - Morfologija pirita v piritnih framboidih.

8.3.2. Teksture pirita
Sedimentni pirit se pojavlja v širokem naboru različnih teksturnih tipov. Piritne teksture, ki
smo jih opazili v materialu iz Črnove, izhajajo iz piritnih konkrecij ter iz piritiziranih foraminifer in vključujejo mikrokristalinčen pirit (< 8 µm), majhna ksenomorfna zrna (< 20 µm),
majhna idiomorfna zrna (< 20 µm), piritne framboide, piritne nodule, velika ksenomorfna
zrna (> 20 µm), velika idiomorfna zrna (> 20 µm), zraščanje pirita in filosilikatov, piritne
letvice, preraščanje pirita, nadomeščanje mineralov, mikrokristalni agregati ter pirit z vključki
in pirit brez vključkov (Sl. 9). Foraminifere imajo piritizirano steno ter vsebujejo številne
framboide in veliko majhnih idiomorfnih kristalov različnih velikosti, ki zapolnjujejo kamrice
foraminifer (Sl. 9.4, 11). Na stenah delno piritiziranih foraminifer se pojavlja mikrokristaliničen pirit v obliki piritnih oblog (Sl. 9.5). Iz foraminifer pogosto izraščajo majhni idiomorfni
kristali (Sl. 9.13). Foraminifere se pogosto pojavljajo v jedru velikih piritnih kristalov, koder
so povsem piritizirane in težko prepoznavne. Ostale teksture so vezane na piritne konkrecije.
Mikrokristaliničen pirit se pojavlja kot oprhi prek večjih piritnih kristalov v conah večje poroznosti. Majhna ksenomorfna in idiomorfna zrna se pojavljajo v jedru piritnih konkrecij in so
praviloma cementirana s piritom in zato težje prepoznavna (Sl. 9.2). Piritni framboidi se pojavljajo tako v jedru kot v plašču piritnih konkrecij, pri čemer so v plašču vgrajeni v velike ksenomorfne kristale (Sl. 9.14). Piritne nodule se pojavljajo tako v plašču kot v jedru piritne konkrecije in vsebujejo drobnozrnato in porozno jedro z vključki terigenih mineralnih zrn ter imajo tanek plašč iz kristalov pirita brez vključkov (Sl. 9.8). Velika ksenomorfna zrna so glavni
sestavni del plašča konkrecije ter le redko vsebujejo vključke terigenih mineralnih zrn, ki so
običajno skoncentrirani na meji med posameznimi kristali (Sl. 9.12). Velika idiomorfna zrna
se pojavljajo v jedru konkrecij in v coni povečane poroznosti na meji med jedrom in plaščem
(Sl. 9.6). Veliki idiomorfni kristali vsebujejo številne vključke terigenih mineralnih zrn. Preraščeni kristali imajo podobne značilnosti kot veliki idiomorfni kristali in se pojavljajo zlasti v
conah večje poroznosti na meji med jedrom in plaščem, in so pogosto težko opazni zaradi
cementacije s piritom (Sl. 9.9). Piritne letvice se pojavljajo v jedru piritnih konkrecij, zlasti v
zrnih, ki pripadajo kalcitu in glinencu, v katerih se pojavljajo kot majhni prizmatski kristali
(Sl. 9.3). Preraščanje pirita in filosilikatov je opazno v jedru piritne konkrecije, kjer so prisot25

na zrna sljude, med katerimi je zrastel pirit (Sl. 9.10). Nadomeščanje zrn s piritom je prisotno
tako v jedru kot v plašču piritnih konkrecij, pri čemer so piritizaciji najbolj podvržena zrna
kalcita, glinenca, kremena, filosilikatov in biogena zrna foraminifer in drugih fosilov (Sl. 9.7,
15). Piritni cement se pojavlja v jedru piritnih konkrecij in medsebojno veže terigena mineralna zrna ter piritne kristale (Sl. 9.1).

Slika 9 - Teksture pirita
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1 – Piritni cement; 2 – Majhni ksenomorfni kristali z vključki in poroznostjo; 3 – Piritne letvice v glinencu; 4 – Majhni idiomorfni kristali brez vključkov; 5 – Mikrokristaliničen pirit; 6 – Zraščanje kubičnih kristalov pirita in vključki v
kristalu; 7 – Nadomeščanje kremenovega zrna s piritom; 8 – Piritna nodula; 9 – Preraščanje piritnih kristalov; 10 –
Zraščanje pirita in filosilikatov; 11 – Piritizirana hišica foraminifere; 12 – Veliki ksenomorfni kristali pirita brez vključkov; 13 – Veliki idiomorfni kristali pirita; 14 – Piritni framboidi; 15 – Nadomeščanje filosilikatov s piritom.

8.3.3. Strukture pirita
Na piritnih konkrecijah iz Črnove smo prepoznali širok nabor makroskopskih in mikroskopskih tekstur, ki se pojavljajo na piritnih kristalih. Strukture, ki smo jih opazili, so korozijske
jamice ali zajede, najedkani robovi kristalov kock, prirastnice skeletne rasti kristala, zviti kristali in napokane in naluskane površine na ploskvah pirita. Korozijske jamice ali zajede se
pojavljajo neenakomerno na robu kristalov kock in so velike do 1 mm, okrogle ali eliptične
oblike. Jamice imajo oster ali nekoliko zglajen rob, ki so na nekaterih mestih videti kot robovi
trikotnika (Sl. 10.1-3). Skeletna rast kristala je vidna zlasti na ogliščih kristalov kocke, na
katerih se vidi tanke prirastnice ali cone, ki so tesno priraščene ena ob drugo (Sl. 10.5). Zviti
kristali kocke so veliki do 5 mm in se pojavljajo kot samostojni kristalni na večini vzorcev
piritnih konkrecij. Zvitost kristala kocke se odraža kot sedlasto deformirane in povite kristalne
ploskve ali kot tesno preraščeni preseki kock, ki tvorijo makromozaično teksturo (Sl. 10.6).
Najedkani robovi kock so prisotni zlasti na večjih 3-5 mm velikih kristalih kock. Najedkani
robovi zvezno potekajo med oglišči kristala, v obliki do 1 mm debelih pasov na katerih so
vidne prečne zareze, ki so medsebojno približno enako oddaljene (Sl. 10.4). Naluskane ali
napokane površine kock se pojavljajo na (100) ploskvah kubičnih kristalov in nastopajo kot
poligonalne luske, ki mestoma dajejo vtis presekov enostavnih {100} kristalov ali {100}
{110} modificiranih kristalov kocke (Sl. 10.7-9).
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Slika 10 - Strukture na kristalih piritnih konkrecij.
Sl. 10.1-3 – Korozijske jamice ali zajede na na robovih kristalov pirita. Sl. 10.4 – Najedkani robovi kristalov pirita.
Sl. 5 – Skeletna rast kristalov pirita. Sl. 6 – Zviti kristali pirita. Sl. 7-9 – Naluskane ali napokane površine kristalov
pirita.

8.4.

Makroskopski in mikroskopski opisi vzorcev

8.4.1. Vzorec PK-1
Vzorec PK-1 je piritna konkrecija kroglaste oblike velikosti 40 x 32 mm in sodi med piritne
konkrecije, iz katerih izraščajo veliki piritni kristali (Sl. 11.a). Piritna konkrecija je zgrajena iz
treh manjših konkrecij, ki so med seboj zraščene. Kristali pirita, ki rastejo na konkrecijah, so
enostavne kocke, katerih rob meri do 7 mm. Kristali se močno preraščajo v več različnih orientacijah ali pa se drug na drugega priraščajo vzporedno. Na robovih velikih kristalov kocke
so opazne številne zajede kroglaste do podolgovato eliptične oblike, velike do 1 mm. Opazne
so napokane ploskve, na katerih se pojavljajo drobne jamice in skeletna rast kristalov. Nekateri kristali so zviti. Kristali pirita na robu konkrecije so pogosto prekriti s tanko skorjo ali oprhom iz belega ali prozornega minerala.
V prečnem preseku poliranega zbruska sta s prostim očesom opazni dve območji z različnima
teksturama (Sl. 11.b). Prvo območje, ki smo ga poimenovali jedro, se pojavlja v osrednjem
delu konkrecije, drugo območje, ki smo ga poimenovali plašč, pa jedro obrašča (Sl. 11.c).
Jedro konkrecije je nepravilno sploščene podolgovate oblike in meri 23 x 10 mm, je porozno,
gradijo ga drobni kristali pirita, med katerimi se pojavljajo ostanki nenadomeščenega laporovca in drugih mineralnih zrn. Med kristali pirita so vidna drobna zrnca tršega minerala in dro28

bne žilice, ki jih zapolnjuje bel mineral. Jedro konkrecije obdaja plašč, ki sestoji iz večjih,
radialno žarkastih kristalov pirita in doseže debelino do 17 mm. Kristali pirita so podolgovati
žarkasti, dolgi do 17 mm in široki do 3 mm. V plašču se pojavljajo redki in majhni vključki
zrn tršega minerala ter laporovca, ki so skoncentrirani zlasti na meji med posameznimi žarkastimi kristali pirita. Na zunanjem robu konkrecije je opazna koncentrična razpoka, ki poteka
ob obodu konkrecije po celi njeni dolžini, razen z ene strani. Ta razpoka seka radialno žarkaste kristale. V razpoki se nahaja laporovec ter bel mineral. V plašču konkrecije so naključno
posejani majhni, drobnozrnati in porozni vključki.

Slika 11 - Piritna konkrecija PK-1
Sl. 11.a – Fotografija površine vzorca piritne konkrecije PK-1; Sl. 11.b – prečni presek vzorca PK-1; Sl. 11.c –
grafični prikaz porazdelitve jedra konkrecije (temno) in njenega plašča (svetlo).

8.4.1.1. Obrus PK-1
Zelo porozno jedro piritne konkrecije gradi pirit, terigeni minerali in avtigeni minerali, ki smo
jih opaazili na robu konkrecije ter zapolnjujejo razpoke in pore v njej (Sl. 12.1). Pirit v jedru
konkrecije je v majhnih idiomorfnih kristalih, framboidih, nodulah, kot veliki hipidiomorfni
kristali ter kot cement.
Majhni idiomorfni in hipidiomorfni kristali so veliki do 20 µm in se pojavljajo v obliki presekov kocke, kot zraščenci več kristalov (Sl. 12.5).
Piritni framboidi so veliki do 10 µm in so posamično ali v skupini večih framboidov v porah
med terigenimi mineralnimi zrni (Sl. 12.4). Piritni framboidi so mestoma delno prekristaljeni
v debelozrnate kristale pirita. Zrna v piritnih framboidih imajo ploskve enostavnega (111)
oktaedra. V jedru piritne konkrecije je nodula, ki jo gradi drobnozrnato in porozno jedro ter
plašč, ki ga gradijo večji kristali brez por in vključkov terigenih mineralnih zrn. Nodula meri
2 mm.
Veliki hipidiomorfni kristali merijo od 20 do 800 µm in se pojavljajo v conah večje poroznosti, na meji med jedrom in plaščem, ter izraščajo iz piritnega cementa (Sl. 12.2). Veliki hipidiomorfni kristali vsebujejo drobne vključke terigenih mineralnih zrn, ki so deloma ali v celoti
nadomeščeni s piritom.
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Piritni cement obrašča druga piritna zrna, framboide in terigena mineralna zrna, ki jih tudi
delno nadomešča (Sl. 12.7). Pirit je prisoten tudi v obliki piritnih »letvic«, ki se pojavljajo kot
tanke »paličice« znotraj večjih kristalov kalcita in glinenca (Sl. 12.6).
Glavni avtigeni minerali so poleg pirita še barit, Mn-kalcit ter sfalerit.
Barit se pojavlja na robu piritne konkrecije in predstavlja glavni mineral, ki zapolnjuje pore in
razpoke v piritni konkreciji. Pojavlja se v obliki hipidiomorfnih ter ksenomorfnih zrn.
Sfalerit najdemo v obliki do 100 µm velikih ksenomorfnih zrn, ki se pojavljajo na robu piritne
konkrecije ter v porah in razpokah med terigenimi mineralnimi zrni in piritom.
Terigena mineralna zrna so velika do 250 µm in jih predstavljajo kremen, kalcit, glinenec,
alumosilikati, sljude, ilmenit, rutil, apatit, cirkon in monazit. Terigena zrna so pologlata do
polzaobljena in so pogosto nadomeščena s piritom. V jedru piritne konkrecije je opazna piritizirana lupina školjke, katere lupina je selektivno nadomeščena z drobnozrnatim piritom, medtem ko je njena notranjost zapolnjena s piritnim cementom.
Plašč piritne konkrecije gradijo veliki, tesno medsebojno zraščeni, suličasto podolgovati kristali pirita, ki merijo od 0,5 mm do 10 mm (Sl. 12.3). Poroznosti je malo, pojavlja se le na meji
med posameznimi veliki kristali ter na meji med plaščem in jedrom piritne konkrecije. Piritni
kristali, ki gradijo plašč, so hipidiomorfni do ksenomorfni. V plašču se pojavljajo posamezna
drobna, do 40 µm velika zrna pirotina, ki je orientiran prečno na rast podolgovato suličastih
kristalov pirita (Sl. 12.9).
V kristalih pirita se pojavljajo do 200 µm veliki vključki terigenih mineralnih zrn, ki so delno
piritizirana. Terigena mineralna zrna vključena v plašč so redka ter pripadajo kremenu, glinencu, kalcitu, alumosilikatom, sljudam, rutilu, ilmenitu, apatitu ter monazitu, pri čemer so
piritizaciji najbolj podvržena zrna kremena, glinenca, kalcita in alumosilikatov. Terigena
mineralna zrna so idiomorfnih, hipidiomorfnih ali ksenomorfnih oblik. Suličasto podolgovati
kristali pirita so na robu piritne konkrecije zaključeni s (100) ploskvami kocke. Razpoke v
plašču piritne konkrecije zapolnjujejo kremen, karbonat, barit in sfalerit. Kremen in karbonat
tvorita zrna ksenomorfne oblike, med tem ko so zrna barita in sfalerita hipidiomorfna do ksenomorfna.
Na robu piritne konkrecije se pojavljajo skorje iz Mn-kalcita in ter do 100 µm velika hipidiomorfna ter ksenomorfna zrna barita (Sl. 12.8).
Sfalerit zapolnjuje razpoke in poroznost med podolgovato suličastimi kristali pirita ali nadomešča alumosilikate (Sl. 12.7). Zrna sfalerita v alumosilikatih so hipidomorfna do ksenomorfna ter merijo od 10 do 20 µm.
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Slika 12 - Mikrofotogrami piritne konkrecije PK-1
Sl. 12.1 – Drobnozrnato jedro piritne konkrecije s številnimi vključki terigenih mineralnih zrn in piritnim cementom.
Sl. 12.2 – Velik hipidiomorfen kristal pirita porozni coni med jedrom in plaščem. Sl. 12.3 – Veliki suličasto podolgovati kristali, ki gradijo plašč piritne konkrecije. Sl. 12.4 – Polje piritnih framboidov v jedru konkrecije; Sl. 12.5 –
Majhni kristali pirita in framboidi v jedru piritne konkrecije. Sl. 12.6 – Piritne »letvice« v zrnu glinenca. Sl. 12.7 –
Sfalerit in pirit nadomeščata zrno glinenca. Sl. 12.8 – Barit na robu piritne konkrecije in s piritom nadomeščena
zrna kremena. Sl. 12.9 – Kristal pirotina v plašču piritne konkrecije.

8.4.2. Vzorec PK-5
Vzorec PK-5 je piritna konkrecija kroglaste oblike, ki meri 40 x 30 mm in sodi med piritne
konkrecije iz katerih izraščajo veliki kristali pirita (Sl. 13.a). Piritna konkrecija je sestavljena
iz štirih piritnih konkrecij, ki so tesno medsebojno zraščene in merijo od 5 mm do 30 mm.
Manjše piritne konkrecije so podolgovato eliptične, kroglaste in sploščeno eliptične. Kristali
pirita na površini konkrecije so enostavne (100) kocke, med katerimi se pojavljajo kristali
kocke s ploskvami (111) oktaedra. Kristali ob ploskvi merijo do 7 mm. Na robovih kristalov
kocke so opazne okrogle do eliptične zajede in korodirani robovi. Kristalne ploskve so pogosto naluskane in napokane, ter vsebujejo okrogle zajede. Na ogliščih posameznih večjih kristalov je opazna skeletna rast. Kristali so močno zviti. Kristali pirita so prekriti s tanko skorjo iz
belega in rožnatega minerala.
V prečnem preseku poliranega zbruska vzorca PK-5 sta vidni dve območji z različnima teksturnima tipoma (Sl. 13.b). To sta drobno zrnato jedro in debelo zrnat plašč, ki jedro obdaja.
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Jedro piritne konkrecije je relativno majhno, je podolgovato eliptične oblike in meri 27 x 3
mm (Sl. 13.c). Jedro je porozno in poleg drobnih kristalov pirita vsebuje tudi drobce terigenih
mineralnih zrn, ki imajo večjo polirno trdoto in za to tvorijo relief. Znotraj jedra so prisotne
drobne cone povečane poroznosti podolgovato eliptične oblike. Jedro je skoraj po celem
obsegu obdano s skorjo, ki jo tvorita bel, prozoren ter ponekod rahlo rjavkast mineral. Mestoma so na robu drobnozrnatega jedra razvite kristalne ploskve. Plašč piritne konkrecije v
celoti obdaja jedro in doseže debelino do 15 mm. Plašč konkrecije gradijo veliki suličasto
podolgovati in ksenomorfni piritni kristali, ki merijo do 10 mm v višino in 2 mm širino. Kristali so tesno medsebojno zraščeni, meje med njimi so lahko vidne ali so lahko delno zaceljene,
kar daje jedru konkrecije masiven videz. Pirit na zunanjem delu plašča proti robu piritne konkrecije ima bolj izrazite kristalne meje in je bolj zrnat. Od masivnega jedra je ločen s tanko
»lasasto« koncentrično strukturo, ki ni razpoka. Znotraj plašča se pojavljajo redka zrna terigenih mineralov z večjo polirno trdoto. Plašč je mestoma močno pretrt, kjer so piritni kristali
močno fragmentirani ali pa so se med sabo prelomili po kristalnih ploskvah ter tako tvorijo
drobne izolirane kristale. Pore med posameznimi piritnimi fragmenti v zdrobljeni coni so
zapolnili bel, prozoren in rahlo modrikast mineral. Plašč piritne konkrecije je na zunanjem
robu konkrecije zaključen z idiomorfnimi kristalnimi ploskvami. Celotno piritno konkrecijo
seka mineralizirana razpoka, ki meri 25 x 2 mm in je zapolnjena z belim, prozornim, rjavkastim in modrikastim mineralom. Mestoma je videti, kot da minerali tvorijo simetrično žilno
teksturo, ki je porušena in deformirana. Poleg teh mineralov, se v žili pojavljajo tudi drobna
zrna pirita in tanki lasasti vključki črne snovi, ki je enako deformirana, kot ostali minerali v
žili. Večja ostroroba in idiomorfna zrna pirita ob žili tvorijo brečasto teksturo in so obdana in
cementirana z minerali, ki nastopajo v žili. Poleg velike razpoke se pojavljajo tudi manjše, ki
so orientirane koncentrično glede na jedro konkrecije in so zapolnjene z modrikastim mineralom.

Slika 13 - Piritna konkrecija PK-5
Sl. 13.a – Fotografija površine vzorca piritne konkrecije PK-5; Sl. 13.b – prečni presek vzorca PK-5; Sl. 13.c –
grafični prikaz porazdelitve jedra konkrecije (temno) in njenega plašča (svetlo).

8.4.2.1. Obrus PK-5
Porozno jedro piritne konkrecije gradi pirit, terigena mineralna zrna in avtigeni minerali, ki se
pojavljajo na meji med drobnozrnatim jedrom piritne konkrecije in plaščem (Sl. 14.1). Pirit se
v jedru pojavlja kot majhni idiomorfni in ksenomorfni kristali, piritni framboidi, kot veliki
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idiomorfni kristali in kot cement. Majhni idiomorfni kristali merijo do 20 µm in se pojavljajo
v obliki idiomorfnih in ksenomorfnih presekov, kot zraščenci več kristalov ter kot zrna poljubnih oblik. Piritni frambodi so veliki do 10 µm in se pojavljajo posamično, v skupini, ali pa
tvorijo velika polja v centralnem delu drobnozrnatega jedra piritne konkrecije. Piritni framboidi, ki nastopajo v poljih, so navzven močno cementirani, tako da tvorijo masivna piritna polja, ki vsebujejo veliko por. Glavno kristalno morfologijo v piritnih framboidih predstavljajo
kristali enostavnega {110} oktaedra. V obrusu smo določili dve ločeni in med sabo izolirani
polji, v katerih so piritni framboidi prisotni v velikem številu. Polji merita 1000 µm po daljši
osi in 300 µm po krajši osi. Piritni framboidi v teh poljih so tesno medsebojno zraščeni in se
pojavljajo posamično, kot poliframboidi ali pa so prisotni kot neorganizirana polja mikrokristalnih piritnih agregatov (Sl. 14.3). Veliki hipidiomorfni do ksenomorfni kristali v drobnozrnatem jedru merijo od 20 do 500 µm in se pojavljajo v conah večje poroznosti, zlasti na meji
med jedrom in plaščem, ter lahko vsebujejo vključke delno ali močno piritiziranih terigenih
mineralnih zrn, zlasti kremena. Piritni cement veže terigena mineralna zrna v jedru piritne
konkrecije, kot tudi vsa druga piritna zna. Piritni cement prav tako nadomešča osnovo iz terigenih zrn, kar se kaže v obliki navidezno napokanih zaobljenih zrn, ki so zapolnjena s piritom. Glavni avtigeni minerali, ki so prisotni v jedru piritne konkrecije so barit, sfalerit, kalcit
in kremen, ki se pojavljajo kot zapolnitev por in razpok. Najbolj pogosta avtigena minerala sta
kalcit in kremen, ki v izmenjavi zapolnjujeta poroznost in se pojavljata kot zapolnitev razpok
v jedru piritne konkrecije (Sl. 14.2) ali sta v obliki kapic odložena ob ekstremitetah jedra ob
mejah med jedrom in plaščem (Sl. 14.4). Sfalerit se v jedru piritne konkrecije pojavlja na
mejah med posameznimi zrni pirita v obliki tankih 300 um dolgih in 20 um širokih oblog (Sl.
14.6). Barit se pojavlja v kremenovo karbonatnih razpokah v obliki ksenomorfnih izločnin, ki
merijo do 300 µm v dolžino in do 200 µm v širino (Sl. 14.7). Barit je prav tako prisoten v
obliki idiomorfnih kristalov, ki merijo v premeru do 50 µm (Sl. 14.5). Terigena mineralna
zrna so velika do 200 um in jih predstavljajo zrna kremena, kalcita, glinenca, alumosilikatov,
sljude, ilmenita, rutila, apatita, cirkona, monazita in wolframita. So pologlata, polzaoblena do
zaobljena, ter so lahko okrogle ali podolgovate oblike. Najpogosteje so s piritom nadomeščena zrna kremena (Sl. 14.8), kalcita, glinenca, sljude in apatita, medtem ko zrna cirkona,
monazita in wolframita niso bila piritizirana v nobenem primeru.
Plašč piritne konkrecije gradijo veliki in tesno medsebojno zraščeni, suličasto podolgovati
kristali pirita, ki merijo od 400 µm do več kot 10 mm. Med suličasto podolgovatimi kristali se
pojavljajo tudi idiomorfni kristali s presekom kocke in ksenomorfna zrna. Poroznosti se pojavlja zlasti med posameznimi kristali pirita ter je zapolnjena s kremenom ali kalcitom. Vključki v kristalih pirita v plašču piritne konkrecije so redki in drobni ter se pojavljajo le mestoma.
Terigena zrna, ki so vključena v plašč, pripadajo kremenu, alumosilikatom, monazitu ter
wolframitu. Suličasti podolgovati kristali so na zunanjem robu piritne konkrecije zaključeni z
idiomorfnimi preseki piritnih kristalov. Plašč piritne konkrecije seka večje število razpok, pri
čemer so ene zapolnjene s kalcitom, druge pa s kremenom (Sl. 14.9), v obeh pa se pojavljajo
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izločnine barita in sfalerita. Razpoke, zapolnjene s kremenom, sekajo manjše kalcitne razpoke.

Slika 14 - Mikrofotogrami konkrecije PK-5
Sl. 14.1 – Porozno drobnozrnato jedro z vključki in masiven debelozrnat plašč piritne konkrecije. Sl. 14.2 – S
kremenom zapolnjena razpoka v jedru piritne konkrecije. Sl. 14.3 – Polja mikrokristalnih piritnih agregatov v jedru
piritne konkrecije. Sl. 14.4 – Primerjava drobnozrnatega jedra piritne konkrecije z mnogo vključki ter relativno
homogen plašč konkrecije. Sl. 14.5 – Skupek kristalov barita med kristali pirita v jedru piritne konkrecije. Sl. 14.6 –
Sfalerit izločen na meji med dvema kristaloma pirita. Sl. 14.7 – Barit, izločen v kalcitni žili v piritni konkreciji. Sl.
14.8 – Nadomeščanje zrna kremena. Sl. 14.9 – Žila kremena seka kalcitno žilo v plašču piritne konkrecije.

8.4.3. Vzorec PK-6
Vzorec PK-6 je piritna konkrecija kroglasto eliptične oblike ki meri 25 x 22 mm in sodi med
piritne konkrecije, iz katerih izraščajo veliki kristali pirita (Sl. 14.a). Piritna konkrecija je sestavljena iz dveh konkrecij, ki sta tesno medsebojno zraščeni. Večja konkrecija meri 25 x 19
mm in je kroglasto eliptične oblike, manjša, ki meri 19 x 4 mm, pa je sploščeno eliptične
oblike. Kristali pirita na površini konkrecije so enostavne kocke, ki ob robu kristalne ploskve
merijo do 5 mm. Kristali se medsebojno preraščajo paralelno ali poljubno v več različnih orientacijah. Na robovih kocke so opazne zajede kroglaste oblike, velike do 1 mm, in korodirani
robovi. Na kristalnih ploskvah se pojavljajo drobne, pod 1 mm velike kroglaste zajede. Ploskve kristalov so pogosto napokane ali naluskane. Ob robovi posameznih kristalov je opazna
skeletna rast. Posamezni kristali kažejo prehod v modificiran {100}, {111} kristal kocke.
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Nekateri kristali so zviti. Kristali pirita meji med konkrecijama so prekriti s tanko skorjo ali
oprhom iz belega in prozornega minerala.
V prečnem preseku poliranega zbruska sta opazni dve območji z različnima teksturnima
tipoma (Sl. 15.b), ki ju opisujemo kot drobnozrnato jedro v osrednjem delu konkrecije in
radialno žarkast plašč, ki jedro obrašča (Sl. 15.c). Jedro konkrecije je kroglasto eliptične oblike in meri 18 x 11 mm. Jedro gradijo drobni kristali pirita med katerimi se pojavljajo ostanki
laporovca in drugih mineralnih zrn. Poroznost in razpoke v jedru konkrecije so zapolnjene z
belim, prozornim ali rožnatim mineralom. Plašč izrašča zvezno iz jedra piritne konkrecije ter
v najdebelejšem delu meri 13 mm. Piritni kristali v plašču merijo do 10 mm v dolžino 2 mm v
širino, so podolgovato suličaste oblike ter radialno žarkasto izraščajo iz jedra piritne konkrecije. Kristali so tesno zraščeni ter rastejo v več različnih orientacijah. Meje med posameznimi
kristali so jasne. Meja med veliko kroglasto in majhno sploščeno konkrecijo je v prečnem
preseku vidna kot razpoka, zapolnjena z belim in prozornim mineralom. V razpoki je viden
droben kristal pirita. Ploščasta konkrecija nima drobnozrnatega jedra.

Slika 15 - Piritna konkrecija PK-6
Sl. 15.a – Fotografija površine vzorca piritne konkrecije PK-6; Sl. 15.b – prečni presek vzorca PK-6; Sl. 15.c –
grafični prikaz porazdelitve jedra konkrecije (temno) in njenega plašča (svetlo).

8.4.3.1. Obrus PK-6
V poroznem jedru piritne konkrecije so pirit, terigena mineralna zrna ter avtigeni minerali.
Piritne teksture v drobnozrnatem jedru so framboidi, veliki in majhni idiomorfni ter ksenomorfni kristali, piritne »letvice« in preraščanje pirita in filosilikatov. Piritni framboidi so razpoznavni v vključkih laporovca v piritni konkreciji, kjer se pojavljajo v obliki okroglih presekov s premerom do 12 µm. Drugod v konkreciji so framboidi vključeni v kristale pirita in zato
težje prepoznavni. Glavna morfologija pirita v piritnih framboidih je enostaven {111} oktaeder. Zrna v framboidih se pojavljajo v treh velikostnih razredih: 1 µm, 0,5 µm in 0,25 µm (Sl.
16.3). Med piritnimi framboidi so opazne tri faze, ki zajemajo nevezane sferične framboide,
vezane sferične framboide in popolnoma cementirane framboide. Majhni idiomorfni kristali
pirita merijo do 20 µm, in se pojavljajo v morfologiji preproste {100} kocke in enostavnega
{111} oktaedra ali kot zraščenci več kristalov (Sl. 16.1). Majhna idiomorfna zrna se pojavljajo samostojno ali v skupkih. Drobna idiomorfna zrna pirita, z morfologijo {111} oktaedra ter
velika do 1 µm, se pojavljajo v obliki podolgovatih grozdov v poroznosti med posameznimi
zrni alumosilikatov in filosilikatov, pri čemer terigena zrna kažejo deformacijo, ki jo je povz35

ročila rast piritnih kristalov. Majhni ksenomorfni kristali pirita so veliki do 20 µm in se pojavljajo kot nepravilna oglata zrna. Majhni idiomorfni in ksenomorfni kristali se samostojno
pojavljajo v vključkih laporovca v piritni konkreciji, vsebujejo številne vključke ter so pogosto preraščeni z veliki idiomorfnimi in ksenomorfnimi kristali in za to težje prepoznavni. Veliki idiomorfni kristali merijo od 20 do 500 µm in se pojavljajo v conah večje poroznosti znotraj piritne konkrecije, ter obraščajo majhna idiomorfna in ksenomorfna zrna ali terigena mineralna zrna (Sl. 16.2). Pojavljajo se kot samostojna zrna ali v obliki preraščanj. Veliki idiomorfni in ksenomorfni kristali, se pojavljajo v dveh inačicah, pri čemer eni vsebujejo vključke,
drugi pa vključkov nimajo. V velikih kristalih so opazni številni vključki terigenih mineralnih
zrn, ko so deloma ali povsem nadomeščena s piritom. Nadomeščanje se kaže kot številne,
razpokam podobne tvorbe, ki so prisotne v različnih orientacijah, ali kot dobro definirane
reliktne teksture, kot se to kaže na zrnih sljude. V kristalih kalcita in glinenca se pirit pojavlja
v obliki tankih piritnih »letvic«, ki po daljši osi merijo do 50 µm, po krajši pa do nekaj mikronov. Pirit je prisoten tudi med lističi sljude, koder se pojavlja kot 2 do 5 µm velika zrna, ki
sljudo deformirajo. Avtigeni minerali v jedru piritne konkrecije so kalcit, barit in sfalerit. Kalcit se pojavlja kot zapolnitev do 10 µm debelih razpok v piritni konkreciji. Barit zapolnjuje
pore in se pojavlja v obliki idiomorfnih in ksenomorfnih zrn. Idiomorfna baritna zrna, velika
do 20 µm, se pojavljajo v združbi s sfaleritom in piritom v zrnih glinenca, ki ga nadomeščajo.
Ksenomorfna baritna zrna pa se pojavljajo naključno znotraj nenadomeščenega laporovca
vključkov kot do 5 µm velika zrna. Sfalerit je v obliki samostojnih ksenomorfnih kristalov ob
robu kristalov pirita, med lističi filosilikatov in v vključkih alumosilikatov v velikih piritnih
kristalih. Samostojni ksenomorfni kristali sfalerita se pojavljajo ob robovih piritnih kristalov
kot do 5 µm debele skorje ali kot posamezna zrna nepravilnih oblik. Ob teh zrnih je opazna
deformacija sljude zaradi rasti sflaleritnih zrn, ki so sljudo odrivala. Sfalerit je v zrnih filosilikatov med posameznimi lističi, ter meri do 2 µm. Sfalerit je najpogostejši v zrnih alumosilikatov, zlasti v glinencu, ki ga nadomešča. Sfaleritna zrna, ki se pojavljajo v alumosilikatnih
zrnih so idiomorfnih do ksenomorfnih oblik ter merijo od 5 do 40 µm. Zrna glinenca, v katerih je kristalil sfalerit, so običajno obraščena in delno nadomeščena s piritom (Sl. 16.5). Pirit
obrašča in nadomešča sfaleritna zrna (Sl. 16.4). Terigene minerale predstavljajo do 200 µm
velika zrna kremena, kalcita, glinenca, alumosilikatov, filosilikatov, apatita, illmenita, rutila,
rogovače in monazita in so pologlata do polzaobljena. Terigeni minerali, ki so obraščeni s
piritom, so pogosto piritizirani, pri čemer so najpogosteje s piritom nadomeščena zrna alumosilikatov, kremena, kalcita in filosilikatov (Sl. 16.4), manj ilmenit in rutil, medtem ko apatit,
rogovača in monazit niso nikoli nadomeščeni.
Plašč piritne konkrecije gradijo veliki in tesno medsebojno zraščeni idiomorfni in ksenomorfni kristali pirita, suličastih ali podolgovato kubičnih oblik, ki merijo do 10 mm (Sl. 16.6). V
kristalih plašča je vključkov malo in se pojavljajo le na mejah med zrni, znotraj kristalov pa
so večinoma odsotni. Meje med posameznimi kristali so ravne, občasno se med njimi pojavijo
razširitve, ki so zapolnjene s kalcitom ali kremenom. Vključki terigenih mineralnih zrn v plašču konkrecije pripadajo kremenu, glinencu, alumosilikatom, rutilu, ilmenitu, apatitu ter
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monazitu in so veliki do 10 µm. Suličasto podolgovati kristali pirita so na robu piritne konkrecije zaključeni s preseki podobnimi kubičnim {100} kristalom kocke. Razpoke v plašču
piritne konkrecije zapolnjuje kremen in kalcit. Na robu piritne konkrecije se pojavljajo skorje
iz barita, sfalerita in kalijevega glinenca. Barit se na robu piritne konkrecije lahko pojavlja
tudi v obliki idiomorfnih kristalov velikih do 50 µm.

Slika 16 - Mikrofotogrami piritne konkrecije PK-6
Sl. 16.1 – Majhni idiomorfni in ksenomorfni kristali pirita, ob robu veliki kristali pirita. Sl. 16.2 – Veliki idiomorfni
kristali pirita v plašču konkrecije. Sl. 16.3 – Piritni framboidi, ki imajo dva velikostna razreda. Sl. 16.4 – Kristal
sfalerita na glinencu, ki ga je obrasel pirit. Sl. 16.5 – Pirit, sfalerit in barit v terigenem zrnu kalijevega glinenca in
spodaj piritizacija filosilikatov. Sl. 16.6 – Veliki kristali pirita v plašču konkrecije brez vključkov terigenih zrn.

8.4.4. Vzorec PK-7.1
Vzorec PK-7.1 je piritna konkrecija nepravilne oblike, ki meri 12 x 10 mm in sodi med piritne
konkrecije iz katerih izraščajo veliki piritni kristali (Sl. 17.a). Na površini piritne konkrecije je
opazno drobnozrnato jedro, ki ga deloma obdaja plašč iz velikih piritnih kristalov. Kristali
pirita na površini konkrecije, ki predstavljajo plašč piritne konkrecije, so enostavne kocke, ki
ob robovih kristalnih ploskev merijo do 3 mm. Kristali pirita na površini konkrecije so tesno
medsebojno zraščeni ter se priraščajo drug na drugega v več različnih orientacijah. Na robovih kocke so opazne zajede kroglaste do rahlo oglate oblike, velike do 0,5 mm. Na kristalnih
ploskvah se pojavljajo drobne, pod 1 mm velike kroglaste zajede. Kristali pirita so pogosto
zviti. Na kristalnih ploskvah kock se pogosto pojavljajo naluskane ali napokane površine, na
robovih kock je opazna skeletna rast in korodirani robovi. Posamezni kristali kažejo prehod v
modificiran {100}, {111} kristal kocke. Na robovih piritne konkrecije so opazne tanke skorje
iz belega in rožnatega minerala. Del konkrecije, kjer je na površini konkrecije viden njen
plašč je nepravilne, podolgovate do bradavičaste oblike in meri ob daljših oseh 10 x 5 mm. V
tem delu so vidni zelo drobni, komaj prepoznavni piritni kristali v morfologiji kocke, ki ne
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presegajo 0,5 mm, praviloma so manjši in nerazpoznavni s prostim očesom ali lupo. Med
kristali pirita so opazne zapolnitve s sivo matično kamnino ter skorje, ki jih tvori bel mineral.
V prečnem preseku poliranega obrusa sta opazni dve primerljivo veliki območji z različnima
teksturama (Sl. 17.b). Prvo teksturno območje je drobnozrnato in porozno jedro, drugo pa je
plašč iz velikih radialno žarkastih piritnih kristalov, ki jedro deloma obrašča (Sl. 17.c). Jedro
konkrecije je ploščato eliptične do polkrožne oblike in meri 5 x 6 mm. Jedro je zrnato in ga
gradijo praviloma drobni piritni kristali, ki jih ponekod obrašča piritni cement, kar daje jedru
nehomogen videz. Jedro konkrecije seka razpoka, ki je zapolnjena z belim in prozornim
mineralom. Med kristali pirita v jedru so opazna prozorna in temna mineralna zrna, ki pripadajo mineralom z večjo polirno trdoto ter laporovcu. Plašč piritne konkrecije je ločen od njenega jedra z 0,5 mm široko razpoko, ki je zapolnjena z belim, prozornim in na enem delu z
rožnatim mineralom. Plašč piritne konkrecije ob najdaljših oseh meri 10 x 5 mm in ga gradijo
veliki, radialno žarkasti in podolgovato suličasti kristali pirita. Kristali so tesno medsebojno
zraščeni. Plašč obrašča jedro v polmesečasti obliki. Razpoke v plašču so zapolnjene s prozornim mineralom.

Slika 17 - Piritna konkrecija PK-7.1
Sl. 17.a – Fotografija površine vzorca piritne konkrecije PK-7.1; Sl. 17.b – prečni presek vzorca PK-7.1; Sl. 17.c –
grafični prikaz porazdelitve jedra konkrecije (temno) in njenega plašča (svetlo).

8.4.4.1. Obrus PK-7.1
V poroznem jedru piritne konkrecije so pirit, terigena mineralna zrna ter avtigeni minerali, ki
zapolnjujejo razpoke in poroznost. Teksture pirita v jedru konkrecije so: idiomorfni kristali,
majhni ksenomorfni kristali, framboidi, veliki ksenomorfni kristali, veliki idiomorfni kristali,
mikrokristalni agregati ter kot piritni cement (Sl. 18.1). Majhni idiomorfni in ksenomorfni
kristali so veliki do 20 µm, vsebujejo številne vključke in se pojavljajo kot preseki kocke ter
kot zrna nepravilnih oblik. Piritni framboidi so veliki med 6 in 10 µm in so posamični ali v
skupini večih framboidov v porah med terigenimi mineralnimi zrni ali pa v kamricah foraminifer. Glavna morfologija kristalov v piritnih framboidih je enostaven {111} oktaeder. Mikrokristalni agregati so veliki od 10 do 50 µm in jih gradijo majhni idiomorfni kristali z enostavnim oktaedrom kot glavno morfologijo. Iz piritnih agregatov izraščajo majhna porozna ksenomorfna zrna, iz teh pa majhna piritna zrna (Sl. 18.6). Veliki idiomorfni in ksenomorfni kristali so veliki do 500 µm in se pojavljajo v conah večje poroznosti, zlasti na meji med jedrom
in plaščem. Pogosto so veliki idiomorfni kristali zraščeni (Sl. 18.2). Veliki kristali so porozni
in vsebujejo drobne vključke terigenih mineralnih zrn, ki so deloma ali v celoti nadomeščeni s
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piritom. Porozna zrna z vključki so preraščena z neporoznimi kristali v različnih orientacijah.
V več velikih kristalih pirita se pojavljajo deloma ali popolnoma piritizirane foraminifere.
Opažen je bil velik kubični kristal, ki na površini kaže močno poroznost, na robovih pa trikotne izseke (Sl. 18.3). Piritni cement obrašča zrna pirita, framboide in terigena zrna, ki jih tudi
delno ali povsem nadomešča. Nekatera idiomorfna piritna zrna so obraščena s sintaksialnim
piritnim cementom. Pirit se pojavlja tudi v obliki majhnih ksenomorfnih zrn med lističi filosilikatov. Ostali avtigeni minerali v jedru piritne konkrecije so barit, kalcit in sfalerit. Barit se
pojavlja kot glavni mineral, ki zapolnjuje pore in razpoke v piritni konkreciji, ter se pojavlja v
kot do 100 µm velika ksenomorfna zrna. Sfalerit se pojavlja v porah med terigenimi mineralnimi zrni in piritom kot do 100 µm velika idiomorfna in ksenomorfna zrna in kot zapolnitev
razpok (Sl. 18. 4). Kalcit se pojavlja v obliki ksenomorfnih zapolnitev poroznosti. Terigena
zrna so velika do 300 µm in jih predstavljajo kremen, kalcit, glinenec, alumosilikati, rutil,
apatit, cirkon in monazit. Terigena zrna so pologlata do polzaobljena.
Plašč piritne konkrecije je sestavljen iz velikih kristalov pirita, v katerih se pojavljajo redka
zrna terigenih mineralnih zrn. Plašč gradijo veliki, tesno medsebojno zraščeni podolgovato
suličasti in poligonalni ksenomorfni kristali pirita, ki merijo do 2 mm. Poroznosti je malo,
zlasti na meji med posameznimi kristali, ter na meji med jedrom konkrecije in plaščem. V
kristalih pirita se pojavljajo do 150 µm veliki vključki terigenih mineralnih zrn, ki so delno ali
v celoti piritizirana. Terigena mineralna zrna vključena v plašč so redka ter pripadajo kremenu, glinencu, kalcitu, alumosilikatom. Terigena mineralna zrna so ksenomorfnih oblik in so
pologlata do zaobjena. Suličasto podolgovati kristali pirita so na robu konkrecije zaključeni s
kristali kocke. Na robu piritne konkrecije se pojavljajo skorje iz Mn-kalcita debele do 100 µm
in do 120 µm velika hipidiomorfna ter ksenomorfna zrna barita (Sl. 18.5).

Slika 18 - Mikrofotogrami piritne konkrecije PK-7.1
Sl. 18.1 – Meja med drobnozrnatim poroznim jedrom ter debelozrnatim plaščem piritne konkrecije. Sl. 18.2 – Velik
idiomorfen porozen kristal pirita, preraščen z neporoznimi velikimi kristali. Sl. 18.3 – Velik idiomorfen porozen in
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paralelno zraščen kristal pirita s trikotnimi izpadi in korodiranim robom. Sl. 18.4 – Kristal sfalerita v karbonatni žili
v piritu. Sl. 18.5 – Barit in skorja iz manganovega kalcita na robu piritne konkrecije. Sl. 18.6 – Mikrokristalno agregatno zrno, ki prehaja v zrno poroznega pirita in nato v neporozen pirit.

8.4.5. Vzorec PK-7.2
Vzorec PK-7.2 je piritna konkrecija ovalne oblike, ki meri 17 x 10 mm in sodi med piritne
konkrecije, v katerih je drobnozrnato jedro obdano s tankim plaščem iz debelozrnatih kristalov pirita (Sl. 19.a). Kristali pirita na površini konkrecije imajo enostavne ploskve kocke
{100} ter kombinacije ploskev kocke {100} in oktaedra {111}, ki merijo do 3 mm. Kristali
modificirane kocke so prevladujoči. Kristali so medsebojno preraščajo paralelno ali poljubno
v več različnih orentacijah. Na kristalih ni opaznih drugih struktur, razen redkih napokanih ali
naluskanih ploskev. Nekateri večji kristali so zviti.
V prečnem preseku poliranega zbruska sta opazni dve območji z različnima teksturnima
tipoma (Sl. 19.b): veliko drobnozrnato jedro v osrednjem delu konkrecije in tanek radialno
žarkast plašč, ki jedro obrašča (Sl. 19.c). Drobnozrnato jedro je eliptične oblike in meri 16 x 8
mm. Jedro gradijo drobni kristali pirita in redka terigena mineralna zrna z večjo polirno trdoto. Kristali pirita so medsebojno cementirani s piritnim cementom. V jedru konkrecije se
pojavljajo razpoke, ki so zapolnjene z belim in prozornim mineralom. Plašč piritne konkrecije
je tanek in v najdebelejšem delu meri 2 mm. Posamezni piritni kristali v jedru merijo do 2 mm
in so podolgovato suličaste ali nepravilne oblike ter zvezno izraščajo iz jedra piritne konkrecije. Prehod iz jedra v plašč je oster. Piritni kristali v plašču konkrecije so tesno zraščeni, na
mejah med posameznimi kristali se pojavljajo zapolnitve iz prozornega minerala.

Slika 19 - Piritna konkrecija PK-7.2
Sl. 19.a – Fotografija površine vzorca piritne konkrecije PK-7.2; Sl. 19.b – Prečni presek vzorca PK-7.2; Sl. 19.c –
Grafični prikaz porazdelitve jedra konkrecije (temno) in njenega plašča (svetlo).

8.4.5.1. Obrus PK-7.2
V poroznem jedru piritne konkrecije so pirit, terigena mineralna zrna in ostali avtigeni minerali. Pirit je v majhnih idiomorfnih in ksenomorfnih kristalih, framboidih, mikrokristalnih
agregatih, velikih idiomorfnih in ksenomorfnih kristalih ter kot piritni cement. Majhni idiomorfni in ksenomorfni kristali so veliki do 20 µm, vsebujejo številne vključke terigenih mineralni zrn in se pojavljajo kot zrna nepravilnih oblik in kot kristali v obliki kocke (Sl. 20.1).
Piritni framboidi se pojavljajo v vključkih laporovca v konkreciji ali v kamricah foraminifer.
Framboidi so veliki do 10 µm. Posamezna zrna v framboidih so velika 1 µm in se pojavljajo v
morfologiji enostavnega {111} oktaedra. Mikrokristalni agregati se pojavljajo v vključkih
laporovca v piritni konkreciji. Mikrokristalni agregati so nepravilnih podolgovatih do oglatih
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oblik in merijo od 10 do 40 µm (Sl. 20.3). Velikost zrn v mikrokristalnih agregatih je spremenljiva. Najmanjša zrna merijo 0,5 µm, največja pa 2 µm. Glavna morfologija kristalov v
mikrokristalnih agregatih je enostaven {111} oktaeder. Piritni cement obrašča majhna in velika idiomorfna in ksenomorfna zrna, ter zapolnjuje poroznost med zrni. V središču konkrecije
je stopnja cementacija manjša kot bolj proti meji med jedrom in plašča, zato je v osrednjem
delu prisotnih več por. Veliki idomorfni in ksenomorfni kristali v jedru konkrecije obraščajo
zrna majhnih idiomorfnih in ksenomorfnih kristalov, zaradi česa so majhni kristali težje opazni. Veliki kristali so veliki do 500 µm, ter običajno vsebujejo vključke delno ali povsem piritiziranih terigenih mineralnih zrn. Nekateri izmed velikih kristalov vključkov nimajo. Veliki
kristali pirita so med sabo tesno zraščeni. V jedrih piritnih kristalov so močno piritizirane
foraminifere (Sl. 20.4). Ostali avtigeni minerali v jedru konkrecije so kalcit, barit, kremen in
sfalerit. Barit je glavni avtigeni mineral, ki zapolnjuje pore in razpoke v piritni konkreciji.
Njegova ksenomorfna zrna merijo do 100 µm. Kremen in kalcit se pojavljata kot zapolnitev
razpok in por. Sfalerit se pojavlja kot do 100 µm velika idiomorfna zrna v razpokah piritne
konkrecije, ob ploskvah velikih idiomorfnih kristalov pirita (Sl. 20.5), v obliki do 5 µm debelih skorjic ter obrašča zrna dolomita (Sl. 20.6). Terigena zrna so velika do 200 µm in jih predstavljajo kremen, kalcit, dolomit, alumosilikati, sljude, rutil, cirkon in monazit. Terigena zrna
so pologlata do polzaobljena.
Plašč piritne konkrecije je tanek in sestavljen iz velikih kristalov pirita, z redkimi vključki
terigenih mineralnih zrn. Kristali pirita v plašču piritne konkrecije so tesno medsebojno zraščeni, ksenomorfni, ter se pojavljajo kot podolgovato suličasta ali podolgovato oglata zrna (Sl.
20.2). Kristali v plašču so veliki do 1500 µm. Poroznosti in vključkov terigenih mineralnih
zrn je zelo malo ter so vezani na mejo med jedrom in plaščem konkrecije. Suličasto podolgovati kristali pirita so na robu konkrecije zaključeni s kubičnimi {100} ploskvami kocke.

Slika 20 – Mikrofotogrami piritne konkrecije PK-7.2
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Sl. 20.1 – Majhni kristali pirita preraščeni z velikimi kristali v jedru piritne konkrecije. Sl. 20.2 – Meja med poroznim
drobno zrnatim jedrom in debelozrnatim plaščem. Sl. 20.3 – Mikrokristalno agregatno zrno v vključku laporovca v
jedru piritne konkrecije. Sl. 20.4 – Piritiziran presek foraminifere v velikem kristalu pirita. Sl. 20.5 – Rast sfalerita
ob kristalni ploskvi kristala pirita. Sl. 20.6 – Skeletna rast sfalerita ob dolomitnem kristalu.

8.4.6. Vzorec Z-1/2
Vzorec Z-1/2 je žilica belega in prozornega minerala v sivem laporovcu (Sl. 21.a). Vzorec
žilice meri 45 mm in je širok 11 mm. Minerala v razpoki tvorita izmenjujoče se bočno izklinjajoče se skorjice, pri čemer so skorjice iz belega minerala debele do 4 mm, skorjice prozornega minerala pa do 2 mm.

Slika 21 - Vzorec mineralizirane razpoke Z-1/2
Sl. 21.a – Fotografija prečnih presekov vzorcev žilic Z-1/2; Sl. 21.b – Z-1/2; grafični prikaz osnovne kamnine –
laporovca (temno siva), žilice prozornega minerala (srednje siva), belega minerala (svetlo siva) ter makroskopskega pirita (rumeno).

V poliranem obrusu sta vidna laporovec in žilica, ki ga seka (Sl. 21.b). Laporovec je prepleten s tankmi »lasastimi« žilicami, ki so vzporedne z glavno žilo, potekajo vzdolž manjših zrn
in zapolnjujejo poroznost. Žilice dlje stran od glavne žile izzvenijo. Znotraj laporovca so opazni drobni, do 1 mm veliki kristali pirita. Meja med žilo in laporovcem je ostra in vsaj na
enem delu se na meji pojavlja brečasta tekstura, pri čemer so ostrorobi fragmenti laporovcacementirani z belim in prozornim mineralom v žili. Žila je debela 11 mm. Znotraj žile se
izmenjujeta bel in prozoren mineral, ki tvorita trakasto teksturo. Odseki belega minerala so
debeli do 4 mm, odseki prozornega minerala pa do 2 mm. Med posameznimi mineraliziranimi
odseki so opazni do 1 mm debeli vključki laporovca, ki potekajo vzporedno z žilo po vsej
njeni dolžini. Odseki iz belega in prozornega minerala se medsebojno sekajo, prepletajo in
izklinjajo.
8.4.6.1. Obrus Z-1/2
Obrus Z-1/2 je sestavljen iz kremenovo-kalcitne žile v laporovcu. Laporovec je v bližini žile
prepreden s tankimi žilicami, ki matično kamnino ločujejo v lečasto oblikovana telesa (Sl.
22.1). Žilice so zapolnjene s kremenom ali kalcitom. V laporasti osnovi so od 100 do 500 µm
veliki idiomorfni kristali pirita, ki so v območjih blizu žile tudi zdrobljeni, razpoke v njih pa
so zapolnjene s kremenom in kalcitom. Prav tako, se v laporovcu pojavljajo drobne piritne
konkrecije, katerih notranji del ali jedro je sestavljeno iz drobnih piritnih kristalov s ploskvami kocke, iz njih pa izrašča tanek zunanji rob ali plašč iz podolgovato suličastih kristalov, ki
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je na zunanjem delu zaključen s kristalom kocke, ki meri 250 µm (Sl. 22.2). V laporovcu je
tudi idiomorfno 100 µm veliko zrno markazita (Sl. 22.3) z značilnimi optičnimi lastnostmi.
Kalcitno žilo gradijo posamezni pasovi kremena in kalcita in tvorijo žilno trakasto teksturo
(Sl. 22.4). V območjih žilne trakaste teksture, ki jih gradi kalcit, se pojavljajo do 100 µm velike izločnine barita, ki pričenjajo izraščati na mejni ploskvi med dvema trakovoma in rastejo v
žilo nove generacije (Sl. 22.5). Poleg nepravilnih izločnin se pojavljajo tudi idiomorfni baritni
kristali. Pirit, ki se pojavlja v žili, je lahko fragmentiran ali pa se pojavlja v obliki idiomorfnih
kristalov. Polja fragmentiranega ali brečastega pirita merijo 100 µm (Sl. 22.6). Idiomorfna
piritna zrna v žili merijo do 20 µm. Med trakovi žilne teksture se pojavljajo tudi vložki laporovca.

Slika 22 - Mikrofotogrami mineralizirane razpoke Z-1/2
Sl. 22.1 – S kalcitnimi žilicami prepletena lapornata osnova, s piritnimi kristali. Sl. 22.2 – Drobna piritna konkrecija
na robu kalcitno kremenove žile. Sl. 22.3 – Idiomorfen kristal markazita v lapornati osnovi. Sl. 22.4 – Izmenjava
pasov kremena in kalcita tvori žilno trakasto teksturo. Sl. 22.5 – Izločnine barita na razpokah med posameznimi
generacijami trakaste teksture. Sl. 22.6 – Fragmentirani piritni kristali in izločnine barita v kalcitu.

8.4.7. Piritizirane foraminifere
Foraminifere iz izpirkov sivega laporovca iz raziskovane plasti s piritnimi konkrecijami so
delno ali povsem piritizirane. Pirit se v povezavi s foraminiferami pojavlja v več teksturnih
tipih, ki vključujejo mikrokristaliničen pirit, piritne framboide, idiomorfni pirit in nadomeščanje s piritom. Glavne ploskve na piritnih kristalih pripadajo enostavni {100} kocki, enostavenemu {111} oktaedru ter modificiranemu {110} {100} oktaedru. Mikrokristaliničen pirit je
zlasti na zunanji površini foraminiferne teste v obliki do 10 µm velikih piritnih skorjic brez
razvitih kristalnih ploskev, skupaj z drobnimi, do 1 µm velikimi idiomorfnimi piritnimi zrni.
Piritni framboidi so na zunanji površini teste, v kamricah in v notranjosti stene foraminifere,
kjer zapolnjujejo poroznost in obraščajo posamezna kristalna zrna mikrogranularne stene.
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Posamezni framboidi merijo od 5 do 10 µm, ter so sestavljeni iz do 1 µm velikih mikrokristalov, katerih glavna morfologija je preprost {111} oktaeder, redkeje {111} {100} modificiran
oktaeder. Prisotnih je več različnih generacij framboidov, ki se med seboj razlikujejo po premeru framboidov in velikosti mikrokristalov. Mikrokristali v posameznem framboidu so enako veliki. Mestoma je opazen postopen prehod framboidov v piritni kristal. Idiomorfni kristali
pirita so na zunanji površini teste foraminifer, v foramenih ter zapolnjujejo kamrice foraminifer. Idiomorfni kristali, ki so na zunanji strani teste foraminifere imajo morfologijo enostavne
{100} kocke, enostavnega {111} oktadra ter modificiranega {111} {100} oktaedra. Oktaederski kristali so manjši od kubičnih in merijo od 1 do 10 µm, medtem ko kubični kristali dosežejo tudi do 30 µm. Idiomorfni kristali izraščajo iz mikrokristalnih piritnih filmov na steni
foraminifere ali iz piritnih framboidov. Piritni kristali z morfologijo oktaedra in modificiranega oktaedra so v kamricah, celični steni in zunanji površini foraminifer, kubični {100} kristali
pa le na zunanji steni vzorcev. Idiomorfni kristali v kamricah foraminifer rastejo najpogosteje
od stene kamrice proti njenemu središču, ali pa rastejo iz piritnih framboidov različnih premerov. Idiomorfni kristali lahko zapolnjujejo celoten volumen foraminifere kot polja oktaederskih kristalov, ki nastopajo v velikostnih razredih od 1 do 10 µm. Pirit pogosto delno ali v
celoti nadomešča kristale kalcita v testi foraminifere in ohranja primarno strukturo karbonatnih kristalov, kar je dobro opazno v stenah posameznih kamric foraminifere. Opazni so drobni, do 1 µm veliki kristali s tipično kalcitovo razkolnostjo, vendar so v celoti po celotni debelini stene nadomeščeni s piritom. V foraminiferah smo našli tudi avtigeni kremen. Kremen je
v obliki ksenomorfnih zapolnitev poroznosti, kamric in foramenov. Pogosto cementira piritna
idiomorfna zrna in framboide.
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Slika 23 - Piritne teksture na piritiziranih foraminiferah.
Sl. 23.1 – Mikrofotogram popolnoma piritizirane foraminiferne teste (SEM-BEI). Sl. 23.2 – Prečni presek iste
foraminifere, ki kaže popolnoma piritizirano steno in kamrice zapolnjene s kremenom (SEM-BEI). Sl. 23.3 – Detail
iz iste foraminifere – piritizirana stena foraminifere in forameni zapolnjeni s kremenom (SEM-BEI). Sl. 23.4 –
Mikrokristaliničen piritni »film« na zunanji steni foraminifere (SEM-BEI). Sl. 23.5 – Piritni framboidi foraminiferni
testi (SEM-BEI). Sl. 23.6 – Piritni framboidi obraščajo primarne teksture v mikrogranularni steni (SEM-BEI). Sl.
23.7 – Idiomorfni kristali pirita izraščajo iz piritnih framboidov v kamricah foraminifere (SEM-SEI). Sl. 23.8 – Foraminifera s kristalom kubičnim {100} kristalom na zunanji površini (SEM-SEI). Sl. 23.9 – Detail kubičnega {100}
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kristala (SEM-BEI). Sl. 23.10 – Poškodovana foraminiferna testa – v poškodovanem delu je vidno, da notranjost
zapolnjujejo idiomorfni kristali (SEM-SEI). Sl. 23.11 – Detajl poškodovanega dela foraminifere s piritnimi kristali
(SEM-BEI). Sl. 23.12 – Prečni presek uniserialne foraminifere – foraminiferna stena je nadomeščena, notranjost
kamrice pa so zapolnili idiomorfni kristali pirita in kremen (SEM-BEI). Sl. 23.13 – Piritizirana porozna foraminiferna
stena in kamrice ter foramen zapolnjeni z idiomornimi piritnimi kristali (SEM-BEI). Sl. 23.14 – Piritizirana foraminiferna stena in ustje foraminifere zapolnjeno z idiomornimi piritnimi kristali. Kristali so cementirani s kremenom
(SEM-BEI). Sl. 23.15 – Detajl iz kamrice popolnoma piritizirane foraminifere – vidni relikti kristalov kalcita z značilno razkolnostjo.

8.5.

Rentgenska difrakcijska analiza

Z analizo difraktograma rentgenske difrakcijske analize (XRD) smo dokazali, da je prevladujoč mineral piritnih konkrecij pirit. Eksperimentalni difraktogram se v popolnosti ujema s
teoretičnimi ukloni št. 01-071-1680 in predstavlja 100% masnega odstotka analiziranega
vzorca (Sl. 24).

Slika 24 - Difraktogram vzorca piritne konkrecije.

8.6.

Geokemija slednih prvin

8.6.1. Paleoredoks pogoji v sedimentu
Za ugotavljanje paleoredoks razmer v sedimentu v času nastajanja piritnih konkrecij iz Črnove smo uporabili pristop analize na osnovi vsebnosti več slednih prvin, kot to predlagajo TRIBOVILLARD in sodelavci (2006) ter jih primerjali z vsebnostjo celotnega organskega ogljika
(TOC) v vzorcu in z izračunom dobili relativno povečanje ali zmanjšanje njihove vsebnosti v
sedimentu. Za paleookoljsko analizo smo uporabili vzorce sivih laporovcev z oznakami L1,
L2 in L3 (Sl. 5).
Vzorec
L1
L2
L3

Ni vs. TOC
8,29
25,81
29,47

Cu vs. TOC
3,45
9,76
11,13

Mo vs. TOC
0,13
0,20
0,28

U vs. TOC
0,42
0,91
1,02

Tabela 1 – Relativne obogatitve elementov v primerjavi s TOC
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V vs. TOC
14,13
49,66
51,41

Na podlagi opravljene primerjave smo ugotovili, da so v vzorch sivih laporovcev relativno
povečane vsebnosti Ni, Cu, in V ter v dveh vzorcih tudi U, med tem ko nismo našli povečane
količine Mo v nobenem vzorcu. Korelacije s količino organskega ogljika (TOC) so velike z
Ni, Cu in V, korelacija med vsebnostmi organskega ogljika in U je manjša, med tem ko korelacije med Mo in TOC ne moremo potrditi zaradi nizkih vsebnosti Mo.

Ni
Cu
Mo
U
V
TOC

Mean
62,625
24,525
0,7
2,55
111,75
4,175

Std. Dev
20,340
6,702
0,0816
0,3
40,128
1,473

Ni
1
0,999
0,146
0,992
0,988
-0,993

Cu
0,999
1
0,164
0,994
0,985
-0,991

Mo
0,146
0,164
1
0,272
-0,010
-0,033

U
0,991
0,994
0,272
1
0,959
-0,970

V
0,987
0,984
-0,010
0,959
1
-0,999

TOC
-0,993
-0,991
-0,033
-0,970
-0,999
1

Tabela 2 – Korelacijska matrika elementov uporabljenih v paleoekološki analizi
Rdeče obarvane vrednosti označujejo pozitivne korelacije

8.6.2. Razmerje Co:Ni
Analitsko določene vsebnosti Ni v vzorcih piritnih konkrecij so v vseh primerih manjše ali
enake od vsebnosti Co. Vsebnost Ni v vzorcih znaša od 16,80 do 43,80 ppm, medtem ko so
vsebnosti Co v vzorcih piritnih konkrecij od 16,80 do 76,60 ppm.
Razmerje Co:Ni v vzorcih piritnih konkrecij znaša od 1,00 do 2,22.
Vzorec
S1 – Povprečje petih konkrecij
S2 – Drobnozrnato jedro konkrecije
S3 – Debelozrnat plašč konkrecije
S4 – Povprečje ene konkrecije

Co
16,80
76,60
29,60
49,00

Ni
16,80
43,80
24,30
22,10

Co:Ni
1,00
1,75
1,22
2,22

Tabela 3 – Vsebnosti Co, Ni in razmerje Co:Ni v vzorcih piritnih konkrecij

8.6.3. Ce-anomalija
Vrednosti elementov redkih zemelj so bile za potrebe izračuna Ce-anomalije normalizirane na
WAS (World Average Shale slo. Povprečen svetovni glinavec), z naslednjimi vrednostmi
elementov v vrsti od lantana do lutecija po PIPER (1974): La: 41 ppm, Ce: 83 ppm, Pr: 10,1
ppm, Nd: 38 ppm, Sm: 7,5 ppm, Eu: 1,61 ppm, Gd: 6,35 ppm, Tb: 1,23 ppm, Dy: 5,5 ppm,
Ho: 1,34 ppm, Er: 3,75 ppm, Tm: 0,63 ppm, Yb: 3,53 ppm in Lu: 0,61 ppm.
Izračunane vrednosti Ce-anomalije znašajo od 0,86 – 0,99 za vzorce piritnih konkrecije ter od
1,02 – 1,09 za vzorce kamnin. Vzorci piritnih konkrecij kažejo rahlo negativno Ce-anomalijo,
medtem ko je Ce-anomalija vzorcev kamnin šibko pozitivna.
VZOREC

CE N
[ppm]

LAN
[ppm]

PRN
[ppm]

CE-ANOMALIJA

S1 – Povprečje petih konkrecij
S2 – Drobnozrnato jedro
S3 – Debelozrnat plašč
S4 – Povprečje ene konkrecije
L1 – Lapor spodnji del

0,02
0,08
0,04
0,03
0,58

0,03
0,08
0,04
0,05
0,58

0,02
0,06
0,03
0,03
0,53

0,86 ( - )
0,94 ( - )
0,99 ( - )
0,87 ( - )
1,05 ( + )
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L2 – Lapor osrednji del (1)
L3 – Lapor osrednji del (2)
L4 - Kontakt
L5 – Andezit
L6 – Tuf

0,75
0,75
0,74
0,48
0,55

0,71
0,74
0,74
0,48
0,55

0,67
0,69
0,54
0,41
0,42

1,09 ( + )
1,06 ( + )
1,02 ( + )
1,03 ( + )
1,02 ( + )

Tabela 4 – Normalizirane vrednosti elementov REE in vrednosti Ce-anomalije vzorcev

9. Interpretacija
9.1.

Starost kamnine in sedimentacijsko okolje

Starost sivega laporovca smo določili na podlagi nanoflore kalcitnega nanoplanktona iz treh
vzorcev (Sl. 5; Spaleo), ki so bili vzeti iz spodnjega, srednjega in zgornjega dela zaporedja
sivega laporovca. V vseh treh vzorcih je bila določena enaka nanoflora, ki zajema naslednje
oblike kalcitnega nanoplanktona: Coccolithus pelagicus (Wallich), Cyclicargolithus abisectus
(Müller), Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay), Helicosphaera sp., Pontosphaera multipora (Kamptner), Pontosphaera plana (Bramlette et Sullivan), Reticulofenestra bisecta (Hay,
Mohler et Wade), Reticulofenestra lockeri Müller. Določene oblike nanoplanktona so značilne za nanoplanktonsko cono NP25, kar kaže na zgornje oligocensko, zgornje kiscelijsko do
spodnje egerijsko starost celotnega zaporedja sivega laporovca na preiskovani lokaciji (Sl.
25).

Slika 25 - Korelacija globalnih faz s fazami Centralne Paratetide in lega raziskovanih plasti označena z rdečo
(prirejeno po Berggren et al., 1995 in Cicha et al., 1998).
Korelacija foraminifernih in nanoplanktonskih biocon z globalnimi fazami in fazami Centralne Paratetide.
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Za določevanje globine sedimentacijskega okolja in okolja nastanka piritnih konkrecij iz
lokacije Črnova je bil uporabljen kvantitativni paleoekološki model, kot ga predlagajo BELLIER in sodelavci (2010). Na podlagi populacije 200 osebkov foraminifer izbranih iz 15 g vzorca sivega laporovca in uporabi kvalitativnega paleoekološkega modela smo ugotovili, da
planktonske foraminifere predstavljajo 61 % populacije, kar kaže na globino sedimentacijskega okolja med 100 in 150 m (Sl. 26).

Slika 26 - Graf oceanskega indeksa in ocenjena globina sedimentacijskega okolja.
(prirejeno po Bellier et al., 2010)

9.2.

Klasifikacija predornin v krovnini

Za določevanje tipa predornin, ki smo jih v odlomkih našli v krovnini sivega laporovca, smo
uporabili TAS diagram, ki temelji na odnosih med vsebnostmi vsote K2O + Na2O v primerjavi z SiO2 v vulkanskih kamninah (LE BAS ET AL., 1986). V TAS diagram smo vnesli vzorce
L4, L5 in L6 (Sl. 5). Vzorec L4 predstavlja tuf na kontaktu med sivim laporovcem in zgoraj
ležečim tufskim debritom. Vzorec L5 predstavlja blok predornine, ki plava v drobnozrnati
tufski osnovi, vzorec L6 pa sestavlja drobnozrnata tufska osnova.
S pomočjo TAS diagrama (Sl. 27) smo ugotovili, da je tuf, ki je odložen neposredno na sivem
laporovcu dacitne sestave (L4). Prav tako so dacitne sestave bloki predornine (L5) v tufskem
debritu. Drobnozrnat tuf, ki tvori osnovo blokom v tufskem debritu, pa kaže na andezitno sestavo (L6).

49

Slika 27 - TAS diagram z vnesenimi vrednostmi vzorcev predornin iz Črnove.

Na obravnavanem območju je MIOČ (1972) prepoznal andezitni tuf, tufit, pelitni tuf, vulkansko brečo, tufski peščenjak ter redke izlive andezitne lave ter jih pripisal smrekovški seriji
kamnin. Kasneje so BREZIGAR in sodelavci (1988) območju med šoštanjskim in velenjskim
prelomom, kjer se nahaja najdišče piritnih konkrecij v Črnovi, pripisali peščenjak, laporovec
in dacitni tuf, medtem ko so na območju južno od šoštanjskega preloma prepoznali peščenjak,
laporovec in andezitni tuf. KRALJ (1996) je zapisala, da so vulkanske erupcije smrekovškega
vulkanizma potekale pod morsko gladino in da se je sestava taline skozi čas spreminjala od
prvotne tholeiitne do andezitne ter v kasnejših fazah tudi do riodacitne sestave. Prav tako so
se v poznejšem obdobju vulkanskega delovanja pojavljale magmatske in magmatsko hidrovulkanske erupcije, ki so povzročile nastanek vulkanoklastičnih debritnih in turbiditnih tokov.
Na podlagi različnih sestav blokov predornin in tufa, določenih s pomočjo TAS diagrama ter
ob upoštevanju predhodnih raziskav sklepamo, da je zaporedje tufskega debrita v krovnini
sivega laporovca s piritnimi konkrecijami nastalo v poznem obdobju delovanja smrekovškega
vulkanizma. Najverjetneje se je zaporedje odložilo ob eksplozivnem vulkanskem dogodku, ki
je povzročil nastanek debritnega toka, pri čemer so bili presedimentirani starejši andezitni
tufi, ki tvorijo osnovo debritne plasti, skupaj z mlajšimi bloki preperelega dacita in okremenjenega dacita.
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9.3.

Morfologija, strukture in teksture pirita

9.3.1. Morfologija pirita
Na piritnih konkrecijah smo na različnih nivojih opazovanja (makroskopsko, mikroskopsko,
elektronsko) določili več morfoloških tipov piritnih kristalov. Piritne morfologije, ki smo jih
zasledili pri pregledu piritnih konkrecij, zajemajo: enostaven oktaeder, modificiran oktaeder,
enostavno kocko in dva tipa modificirane kocke. Majhni piritni kristali se pojavljajo v morfologiji enostavnega in modificiranega oktaedra in v morfologiji enostavne kocke. Med velikimi
kristali prevladujejo kristali enostavne kocke in kristali modificirane kocke. Največje kristale
pirita predstavljajo do 7 mm veliki kristali preproste in modificirane kocke, ki jih najdemo na
zunanjem robu piritnih konkrecij.

Slika 28 - Shematski prikaz relativnih velikosti morfoloških tipov pirita. Slika ni v merilu.

Najmanjša morfologija kristalov pirita, ki smo jih opazili pri pregledu piritnih konkrecij so
enostavni oktaedri, ki merijo od 0,25 µm do 5 µm in se pojavljajo kot samostojna zrna, zapolnjujejo kamrice piritiziranih foraminifer, in so osnovni gradniki piritnih framboidov in v
mikrokristalnih piritnih poljih (Sl. 28). Enostavnim oktaedrom po velikosti sledijo s kocko
modificirani oktaedri, ki merijo od 5 µm do 20 µm. Modificirani oktaedri se pojavljajo kot
samostojni kristali, ki izraščajo iz foraminifernih hišic ali rastejo iz piritnih framboidov. Kristali v morfologiji enostavne kocke se pojavljajo v dveh velikostnih razredih. Prvi velikostni
razred predstavljajo majhni kristali, ki so veliki do 20 µm in se pojavljajo na površini piritiziranih foraminifernih hišic, v drobnozrnatem jedru piritnih konkrecij ali izraščajo iz piritnih
framboidov. Veliki piritni kristali merijo več kot 20 µm in se pojavljajo v drobnozrnatem jedru, kjer obraščajo manjše piritne kristale, framboide in bioklaste. Največi kristali, ki so bili
opaženi, imajo ploskve enostavne kocke ter ploskve obeh njenih modificiranih tipov – (111)
in (210). Kristali teh morfologij so bili opisani na površini pirtnih konkrecij in merijo od 2 do
7 mm.
9.3.2. Strukture pirita
Na površini piritnih kristalov na površini piritnih konkrecij smo na vseh raziskovanih vzorcih
opažali strukture, pirita, ki imajo napokane ali naluskane površine kristalov, skeletno rast kristalov, zvite kristale ter korozijske jamice in zajede.
Napokane in naluskane površine kristalov. V zgodnjih fazah raziskav smo na površini kristalov opazili tanke piritne skorje, ki so poligonalno napokane v več različnih orientacijah ter
smo jih interpretirali kot razpoke, ki so nastale zaradi napetosti na površini kristala v času
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njegove rasti. V nadaljevanju raziskav smo strukture podrobno pregledali in opazili, da imajo
razpokani deli pravilno obliko in kažejo preseke enostavnih in modificiranih kristalov kocke,
ki so bili najverjetneje v zaključnih fazah rasti piritnih kristalov na konkrecijah inhibirani
zaradi primanjkljaja raztopljenih ionov za nadaljnjo rast kristala. Zaradi pomanjkanja glavnih
sestavnih delov za kristalizacijo pirita, se je rast v osiromašenih razmerah nadaljevala s skeletno rastjo na obstoječih ploskvah večjih kristalov.
Zviti kristali pirita. Zviti kristali pirita se pojavljajo na robovih piritnih konkrecij in so videti
kot gosto preraščanje nešteto manjših kristalov pirita, kljub temu pa ohranjajo obliko kocke.
Zvite kristale pirita na piritnih konkrecijah so na lokaciji Lemberg obravnavali PAJTLER &
ŽORŽ (2006) in ZAVAŠNIK in sodelavci (2007), ki navajajo najdbe konkrecij, prekritih z zvitimi kristali ter posamezne zvite kristale z najdišča velike do 12 mm. ZAVAŠNIK in sodelavci
(2007) opažajo da je ob rotaciji zvitega kristala okrog njegove trištevne osi opazno, da se trikotne oktaederske ploskve zasvetijo v krožnem zaporedju in da le te pravzaprav pripadajo
istemu kristalu. Ugotovili so, da ob neprekinjenem dotoku raztopin kristali rastejo in se obraščajo, med nadaljevanjem rasti pa prevlada nekaj večjih kristalov, ki lahko v celoti prekrijejo
konkrecijo, tako da zvitosti ni več opaziti. Podobno PAJTLER & ŽORŽ (2006) nastanek zvitih
kristalov postavita v zadnjo fazo kristalizacije pirita, kjer se je aktivnost železovih in sulfidnih
ionov v sedimentu znižala do te mere, da je bila kristalizacija pirita upočasnjena ter omejena
na najbolj aktivna mesta. Močno ukrivljenost povezujeta z razvojem makromozaične teksture,
ki se na ploskvah odrazi kot stotine preraščajočih se piritnih kristalov.
Skeletna rast kristalov in razvoj (210) na piritnih kristalih. Kristali pirita na piritnih konkrecijah pogosto kažejo strukture podobne skeletni rasti ter strukture, ki smo jih v zgodnjih fazah
interpretirali kot korozijske in potekajo izključno po robovih velikih kristalov pirita (Sl. 29). Z
detajlno mikroskopijo in makroskopskim opazovanjem smo ugotovili, da so strukture, ki so
bile prvotno interpretirane kot skeletna rast, pravzaprav ploskve modificiranega (100) (111)
kristala kocke, ter da so strukture, vidne na teh ploskvah, posamezne conarne prirastnice pirita
(Sl. 29.1-2). Strukture, ki potekajo ob robovih kocke in so bile predhodno interpretirane kot
korozijske pa so posamezne (210) ploskve modificiranega (100) (210) kristala kocke (Sl.
29.3-4).
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Slika 29 - Conarna rast kristalov in razvoj (210) ploskev na robovih piritnega kristala.

Korozijske jamice in zajede. Na kristalih pirita na površini piritnih konkrecij smo pogosto
opazili strukture, ki so se pojavljale v obliki do 1 mm velikih jamic z ostrimi robovi, ki smo
jih interpretirali kot korozijske oblike (Sl. 30). Z detajlno elektronsko mikroskopijo smo ugotovili, da omenjene teksture niso korozijske, temveč so produkt paralelnega priraščanja modificiranih (100) (111) ali (100) (210) kristalov kocke (Sl. 30.3). V določeni fazi rasti velikih
kristalov je prišlo do zaključitve kristala in nastanka posameznih (11-1) ploskev kristalov pirita, pri katerih se je rast kristala v naslednji fazi nadaljevala z novim kristalom z nasprotno
ploskvijo (1-1-1). Kristal druge faze je nato zrasel do določene velikosti in se ponovno zaključil s ploskvijo (11-1), kar na robu kristala povzroči jamici podobno obliko. Tak dogodek se
lahko na posameznem kristalu zgodi večkrat.
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Slika 30 - Priraščanje {100} {111} kristalov pirita

9.3.3. Teksture pirita
V povezavi s piritnimi konkrecijami in piritiziranimi foraminiferami smo z detajlno mikroskopijo odkrili in prepoznali pestro združbo različnih piritnih tekstur, ki zajemajo mikrokristaliničen pirit (< 8 µm), piritni cement, majhna ksenomorfna zrna (< 20 µm), majhna idiomorfna zrna (< 20 µm), piritne framboide, piritne nodule, velika ksenomorfna zrna (> 20 µm),
velika idiomorfna zrna (> 20 µm), zraščanje pirita in filosilikatov, piritne »letvice«, preraščanje pirita, nadomeščanje mineralov, mikrokristalne piritne agregate ter pirit z in brez vključkov.
Pirit se v drobnozrnatih sedimentih pojavlja v treh paragenetskih združbah, ki zajemajo detritična piritna zrna, diagenetski pirit in epigenetski pirit (GUY et al., 2010). Detritični pirit je
karakteriziran z zaobljenimi zrni, ki kažejo na abrazijo pri transportu v sedimentacijski bazen.
Diagenetski pirit kaže veliko število različnih oblik in velikosti, pri čemer je velikostni razpon
od drobnih kristalitov (< 1 µm) do velikih konkrecij, ki lahko dosežejo velikost do več cm.
Diagenetski pirit nastaja v sedimentu in situ. Epigenetski pirit nastaja v času, ko je sediment
že litificiran in običajno kaže na vpliv regionalnih hidrotermalnih raztopin, ki so posledica
vulkanizma ali magmatskih intruzij. Epigenetski pirit je običajno debelo zrnat in se pojavlja
ob razpokah in žilicah v obliki velikih idiomorfnih kristalov (GUY ET AL., 2010).
V materialu iz lokacije Črnove smo določili teksture, ki pripadajo diagenetskemu in epigenetskemu piritu (Sl. 31), v nobenem primeru pa nismo našli detritičnih piritnih zrn. Poimenovanja teksturnih in paragentskih piritnih variacij in njihove interpretacije smo povzeli po literaturi
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(UDUBAŞA, 1984; BÖLÜCEK & ILHAN, 2006; GUY et al., 2010; CAVALAZZI, 2014; GREGORY et
al., 2015).
Med diagenetske teksture sodijo mikrokristalni piritni agregati, majhni idiomorfni piritni kristali, piritni agregati, piritne konkrecije in nodule, veliki idiomorni in ksenomorfni kristali,
preraščanje pirita in filosilikatov, piritne letvice, piritna preraščanja in piritna nadomeščanja.
DIA-1 Mikrokristalni piritni agregati. Mikrokristalni piritni agregati so v obravnavanem
materialu iz Črnove zelo pogosti. Pojavljajo se v povezavi s piritnimi konkrecijami, v katerih
se najpogosteje pojavljajo v njihovih drobnozrnatih jedrih, prav tako pa se, čeprav redkeje,
pojavljajo v obdajajočem sivem laporovcu. Med mikrokristalne agregate prištevamo piritne
framboide in poliframboide, s katerimi označujemo skupino dveh ali več framboidov, ki se
medsebojno stikajo. Piritni framboidi merijo v povprečju 10 µm, pri čemer so posamezni
mikrokristali veliki od 0,25 do 5 µm.
Piritni framboidi lahko nastajajo sinsedimentno v anoksičnem vodnem stolpcu. Singenetsko
nastali framboidi so običajno majhni in merijo do 5 µm v premeru. Diagenetski pirit nastaja
zaradi redukcijskih razmer v sedimentu, pri čemer je lahko vodni stolpec nad sedimentom
oksičen ali disoksičen. Framboidi diagenetskega izvora so večinoma večji in merijo v premeru
od 5 µm do več kot 10 µm. Za nastanek framboidov je nujno visoko nasičenje s piritom v
raztopini in visoka stopnja nukleacije in rasti kristalov (GUY et al., 2010).
DIA-2 Majhni idiomorfni piritni kristali. Majhni idiomorfni piritni kristali so v raziskanem
materialu znotraj piritnih konkrecij in znotraj piritiziranih foraminifer. Majhni idiomorfni piritni kristali se v piritnih konkrecijah pojavljajo v njihovem drobnozrnatem jedru, kjer rastejo
samostojno ali pa rastejo na piritnih framboidih. Zelo pogosto so v kamricah piritiziranih
foraminifer, kjer tesno zraščeni le te zapolnjujejo ali pa rastejo na piritnih framboidih. Tovrstni kristali nastajajo v fazi zgodnje diageneze s kristalizacijo neposredno iz raztopine, pri nizkih stopnjah nasičenja s piritom, ter rastejo s počasnejšo stopnjo nukleacije v primerjavi s
piritnimi framboidi (GUY et al., 2010). Majhni idiomorfni piritni kristali imajo izključno morfologijo oktaedra in modificiranega oktaedra. Prisotnost izključno oktaederskih ploskev je
moč razložiti z neravnovesjem med koncentracijama Fe2+ in H2S v raztopini, saj oktaederske
ploskve lahko nastajajo v celoti bodisi iz Fe ali S2 ionov, za nastanek kubičnih kristalov pa so
potrebne enake koncentracije le teh v raztopini (NORMAN WHITE et al., 1991). Posamezni
kristali merijo do 5 µm.
DIA-3 Piritne konkrecije. V materialu iz Črnove so makroskopske in mikroskopske piritne
konkrecije, ki merijo od 2 mm do 100 mm. Mikroskopske piritne konkrecije se pojavljajo kot
samostojne tvorbe znotraj drobnozrnatega jedra piritnih konkrecij ter imajo enako zgradbo kot
njihovi makroskopski različki – drobnozrnato jedro in debelozrnat plašč. Zgradbo piritne
konkrecije lahko razdelimo na dva dela: cementacijski ter odrinjevalni (SELLÉS-MARTÍNEZ,
1996). Odrinjevalni del piritne konkrecije, ki ne vsebuje vključkov, nastaja na morskem dnu
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ali v visokoplastičnem sedimentu z veliko vsebnostjo porne vode in pri izotropnem napetostnem polju. Zanj je značilno, da ne vsebuje vključkov terigenih zrn, saj je sediment, tekom
rasti kristalov odrinjen in ne preraščen. Cementacijske piritne konkrecije nastajajo z izločanjem pirita, ki zapolnjuje prazne prostore med detritičnimi zrni v sedimentu. Cementacijske
konkrecije v zgodnjih fazah diageneze vsebujejo zelo malo točkovnih kontaktov med posameznimi piritnimi zrni, v kasnejših fazah in napredovanju kristalizacije pa se razmerje med
cementom in klasti zmanjša, zaradi česa je je količina piritnega cementa dober kazalec primerne poroznosti matične kamnine (GUY et al., 2010).
DIA-4 Idiomorfni in ksenomorfni piritni kristali. Idiomorfni in ksenomorfni piritni kristali
se v obravnavanem materialu iz Črnove pojavljajo v drobnozrnatem jedru piritnih konkrecij
ali kot samostojna zrna v sivem laporovcu. Velikost teh kristalov znaša od 20 µm do 200 µm
in se po razredu velikosti in morfologiji ločijo od idiomorfnih piritnih kristalov opisanih pod
DIA-2. Idiomorfni kristali so zastopani izključno v morfologiji kocke, med tem ko so piritni
kristali opisani pod DIA-2 izključno oktaedri. Ločimo dve variaciji idiomorfnih in ksenomorfnih kristalov, pri čemer eni vsebujejo vključke, drugi pa vključkov ne vsebujejo. Piritni kristali brez vključkov so v kamninah kot sta laporovec in peščenjak, medtem ko so kristali z
vključki značilni za peščenjake (GUY et al., 2010). Za idiomorfne in ksenomorfne piritne kristale velja, da nastajajo ob litoloških kontaktih in v conah povečane poroznosti v poznih fazah
diageneze kot posledica pretoka pornih vod bogatih z raztopljenimi ioni.
DIA-5 Zraščanje pirita in filosilikatov. Zraščanje pirita in filosilikatov smo v materialu iz
Črnove opazili v drobnozrnatem jedru piritnih konkrecij in v laporastem sedimentu. Zrna filosilikatov so terigenega izvora in merijo do 100 µm. Med posameznimi lističi filosilikatov se
pirit pojavlja v obliki ksenomorfnih zrn, velikih do 5 µm. Pirit je v vseh najdenih primerih
deformiral in izbočil lističe filosilikatov. Zraščanje filosilikatov in pirita se zgodi v poznih
fazah diageneze, v hitro odloženih sedimentih, ki imajo nizke vsebnosti organske snovi in
sulfata ter velike vsebnosti reaktivnega železa (GUY et al., 2010). Prvi železov sulfid, ki se
izloči med lističi sljude, je greigit (Fe3S4), ki se med diagenezo pretvori v pirit. Da se izločanje zgodi v poznih fazah diageneze je posledica počasne reakcije piritizacije med železom v
filosilikatih in H2S v raztopini, saj se v zgodnjih fazah diageneze vrši piritizacija železovih
oksidov-hidroksidov, ker so zaradi svoje velike specifične površine bolj reaktivni.
DIA-6 Piritne »letvice«. Piritne letvice so bile opažene v drobnozrnatem jedru piritnih konkrecij, kjer se pojavljajo kot vključki znotraj detritičnih zrn kalcita in glinenca. Piritne »letvice« merijo po daljši osi približno 5 µm in so široke približno 1 µm. Piritne letvice nastajajo v
poznih fazah diageneze, v okolju z nizkimi koncentracijami žvepla po razkolnih ploskvah
(GUY et al., 2010).
DIA-7 Piritna preraščanja. Piritna preraščanja se v obravnavanem materialu pojavljajo v
drobnozrnatem jedru piritnih konkrecij. Tekstura preraščanje se pojavlja okrog piritnih framboidov in manjših piritnih kristalov v obliki od 10 do 20 µm debelih conarnih prirastnic okrog
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piritnih kristalov, ki običajno ne vsebujejo vključkov. Piritna preraščanja se v paragenetskih
asociacijah pojavijo pozno in običajno zajemajo fazo metamorfizma ali hidrotermalne dejavnosti, kljub temu pa so pogosto zastopana tudi v poznodiagenetskih fazah (GUY et al., 2010).
DIA-8 Piritna nadomeščanja. Piritna nadomeščanja smo v obravnavanem materialu opazili
v drobnozrnatem jedru piritnih konkrecij. So v povezavi s piritnim cementom ter manjšimi in
večjimi idiomorfnimi in ksenomorfnimi kristali. Piritizacijo najpogosteje opazimo na zrnih
kremena. Piritna nadomeščanja se v metalogenetskih sistemih najpogosteje pojavljajo v povezavi s hidrotermalnimi raztopinami, še posebej kadar so le-te močno sulfidne. Nadomeščanje
s piritom se v omejenem obsegu, dogaja tudi med fazo zgodnje diageneze (GUY et al., 2010).
Piritna nadomeščanja nastanejo v coni bakterijske redukcije sulfata, kjer je kremen raztopljen
pod vplivom organskih spojin.
V epigenetsko fazo smo umestili teksturo piritnega nadomeščanja in pirit, ki je nastal vzdolž
razpok.
EPI-1 Piritna nadomeščanja. Piritna nadomeščanja se v obravnavanem materialu opazijo v
drobnozrnatem jedru piritne konkrecije in mestoma v njenem jedru. Na obstoj epigenetske
faze nadomeščanja terigenih mineralnih zrn nam kažejo delno nadomeščena terigena zrna
apatita, ilmenita, rutila in filosilikatov, kar je možno le pri večjem obsegu in situ sulfidizacije
v fazi epigeneze in ne pri zgodnje diagenetskih pogojih, kot so opisani pri DIA-8 (GUY et al.,
2010).
EPI-2 Pirit v razpokah. Idiomorfni kristali pirita se v obravnavanem materialu pojavljajo v
kremenovo-kalcitnih žilah. Kremenovo-kalcitne žile sekajo tako matično kamnino – laporovec kot tudi piritne konkrecije. Idiomorfni piritni kristali, ki se pojavljajo v povezavi z epigenetskimi razpokami in žilami, so veliki do 500 µm in niso pretrti, medtem ko so diagenetski
kristali zajeti v kremenovo-karbonatnih žilah ali v njihovi bližini močno fragmentirani.

Slika 31 – Shematski prikaz teksturnih tipov pirita v povezavi s paragenezo.

9.3.4. Tekstura in mineralna parageneza
Preiskovane piritne konkrecije iz Črnove so sestavljene iz dveh glavnih, makroskopsko prepoznavnih teksturnih tipov, ki smo jih v raziskovalni fazi poimenovali drobnozrnato jedro
piritne konkrecije in debelozrnat plašč ali zunanji rob. Drobnozrnato jedro piritnih konkrecij
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se nahaja v središču piritnih konkrecij, medtem ko ga debelozrnat plašč obdaja. Drobnozrnato
jedro je v literaturi opredeljeno kot cementacijska faza rasti piritne konkrecije (SELLÉSMARTÍNEZ, 1996; GUY et al., 2010), debelozrnat plašč ali zunanji rob pa je opredeljen kot faza
nadomeščanja (SELLÉS-MARTÍNEZ, 1996) ali kot odrinjevalna faza (GUY et al., 2010). Cementacijska faza bo zaradi svoje teksturne pestrosti in genetske pomembnosti na mikroskopskem
nivoju obravnavana v tem poglavju, medtem ko bo faza nadomeščanja/odrinjevanja natančneje opisana pri nastanku makroskopskih piritnih konkrecij.
Drobnozrnato jedro ali cementacijska faza rasti piritne konkrecije se nahaja v središču konkrecij in je običajno kroglaste, eliptične do nepravilne oblike ter meri do 27 mm v premeru.
Cementacijska faza zajema teksture pirita, ki vključujejo mikrokristalne piritne agregate, majhne idiomorfne kristale, piritne konkrecije in nodule, idiomorfne in ksenomorfne kristale,
zraščanje pirita in filosilikatov, piritne letvice, piritna preraščanja in piritna nadomeščanja.
Interpretacijo poteka cementacijske faze rasti piritnih konkrecij smo naredili na podlagi lastnosti opaženih z mikroskopijo, ki vključujejo odnose med posameznimi minerali in teksturami, ter ob upoštevanju paragenetskega diagrama (Sl. 33) in podatkov podanih v literaturi.
Prvo fazo nastanka piritnih tekstur označuje drobnozrnat, nekonsolidiran sediment, nasičen s
porno vodo ter bogat z organsko snovjo. Zaradi oksidativnega razkroja organske snovi na
meji med sedimentom in vodnim stolpcem, ter nekaj centimetrov v sedimentu, pride do intenzivnega porabljanja kisika iz porne vode, zato postaja sediment lokalno vedno bolj anoksičen
in reduciran. Ob tem intenzivno porabljanje kisika na meji med sedimentom in vodnim stolpcem tudi preprečuje molekularno difuzijo kisika globje v sediment. Zaradi nastalih reduktivnih razmer pride do redukcije železa iz detritičnih železovih oksidov in hidroksidov iz Fe3+ v
nižje valenčno in mobilno Fe2+ obliko, ki je sproščena v porno vodo. Istočasno pride do bakterijske redukcije sulfata iz porne vode v sulfidno obliko. Pirit v sedimentih ne nastaja neposredno iz raztopine, temveč prek železovih monosulfidov, ki se med diagenezo pretvorijo v
pirit (SCHOONEN, 2004). Pirit ima v primerjavi z železovimi monosulfidi visoko nukleacijsko
bariero zato železovi monosulfidi v paragenizi nastajajo prej. Izločanje monosulfidov preprečuje nukleacijo pirita dokler koncentracija pirita v raztopini ne preseže nukleacijske bariere in
takrat se tvorijo piritna inicialna jedra. Ob prisotnosti inicialnih jeder se pirit lahko izloča
neposredno iz raztopine.
Prva faza obdobja zgodnje diageneze, ko je bila prekoračena piritova nukleacijska bariera, se
odrazi kot hiter nastanek velikega števila majhnih kristalov, pri čemer nastanejo mikrokristalni piritni agregati kot so piritni framboidi, poliframboidi in pore zapolnjene z mikrokristali
(DIA-1). Naslednje segmente cementacijske faze rasti piritne konkrecije zaznamuje postopno
upadanje koncentracije pirita v raztopini in padec vrednosti Eh, zato s počasnejšo rastjo nastajajo vedno večji piritni kristali.
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Mikrokristalnim piritnim agregatom sledi nastanek majhnih idiomorfnih oktaedrskih piritnih
kristalov (DIA-2), kar dokazujemo z najdbo tovrstnih kristalov na piritnih framboidih. Tovrstni kristali so bodisi priraščeni na piritnih framboidih ali pa so z njimi v točkovnem kontaktu.
V naslednji fazi so začeli nastajati piritni idiomorfni in ksenomorfni kristali ter nadomeščanje
terigenih mineralnih zrn s piritom. Idiomorfni in ksenomorfni kristali, nastali v tej fazi, so
večji od 20 µm in so prisotni v dveh oblikah: piritni kristali z vključki in piritni kristali brez
vključkov (DIA-4). Piritni kristali se pojavljajo v morfologiji kocke in modificirane kocke.
Piritni kristali te faze rastejo na majhnih idiomorfnih oktaedrskih kristalih ali jih obraščajo,
kar kaže, da so v paragenezi nastali kasneje kot oktaederski idiomorfni kristali (DIA-2). V
tem času se je na piritnih ploskvah začel občasno izločati sfalerit (ZnS). Diagenetski sfalerit
se pojavlja na mejnih ploskvah med posameznimi piritnimi kubičnimi kristali. Nadomeščanje
terigenih mineralni zrn s piritom (DIA-8) se je zgodilo sočasno z rastjo piritnih idiomorfnih in
ksenomorfnih kristalov (DIA-4), saj so zrna kremena in sljude, ki so zajeta v kristalih pirita
močno piritizirana, zrna, ki pa niso vključena v kristalih, pa običajno ne kažejo piritizacije.
Piritni idiomorfni in ksenomorfni kristali, ki ne vsebujejo vključkov, so najverjetneje rastli v
conah poroznosti sedimenta med peščenimi zrni in jih zaradi tega pri svoji rasti niso vključila,
ali pa so vase vključila detritična zrna, ki so nagnjena k piritizaciji v zgodnji fazah, kot so na
primer železovi oksidi hidroksidi, in so bila v celoti asimilirana v kristal. Po nastanku idiomorfnih in ksenomorfnih kristalov in nadomeščanja s piritom se je začela cementacijska faza
rasti piritnih konkrecij, ki se v jedru konkrecij odrazi kot cementacija piritnih kristalov in terigenih mineralnih zrn s piritnim cementom, kot tudi z rastjo tankega plašča okrog jedra mikro
konkrecij, ki najverjetneje sodi že v zgodnjo poznodiagenetsko fazo. Dokaz, da je cementacijska faza rasti konkrecij v paragenezi mlajša od DIA-4 in DIA-8 je, da piritni cement piritnih
mikrokonkrecij konkrecij cementira tako kristale nastale v DIA-4, ki vsebujejo delno s piritom nadomeščena detritična zrna.
V obdobje pozne diageneze se iz zgodnje diageneze nadaljuje kristalizacija idiomorfnih in
ksenomorfnih piritnih kristalov, skupaj s periodičnim izločanjem sfalerita na kristalnih ploskvah pirita ter nadomeščanje detritičnih mineralnih zrn s piritom. Z začetkom pozne diageneze pride do preraščanja idiomorfnih in ksenomorfnih kristalov (DIA-4), piritnih framboidov,
poroznosti in terigenih mineralnih zrn z večjimi, do 500 µm velikimi kristali pirita z morfologijo kocke. Na ploskvah velikih kristalov ali na mejah med kristali najdemo izločen sfalerit.
Veliki kristali, ki nastanejo pri DIA-7, praviloma ne vsebujejo vključkov. Kristali, nastali s
piritnim preraščanjem, začno v tej fazi tvoriti plašč makroskopske piritne konkrecije, ki sestoji iz velikih, počasi rastočih, suličastih piritnih kristalov, katerih rast sega najverjetneje tudi v
obdobje najzgodnejše epigeneze. V tej fazi pride tudi do piritizacije železa iz filosilikatov, kar
povzroči nastanek ksenomorfnih zrn pirita med posameznimi lističi sljude, ki le te izboči in
deformira. V tej fazi nastanejo tudi piritne »letvice« v terigenih zrnih kalcita in glinenca. Kdaj
točno pride do nastanka piritnih letvic nismo mogli določiti, saj v bližini le teh nismo našli
kontaktov na druge teksture, za to se pri interpretaciji piritnih »letvic« opiramo na podatke iz
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literature, ki to teksturo umeščajo v obdobje pozne diageneze (GUY et al., 2010). V obdobju
pozne diageneze je prišlo do lomljenja piritne konkrecije, kar se odrazi z nastankom različno
orientiranih žilic, ki potekajo prečno ali radialno glede na središčno točko konkrecije. Konkrecije so bile v tej fazi zapolnjene s kremenom, kalcitom in baritom. Barit je praviloma
vezan na območja porušitve in višje poroznosti, saj ga najdemo le v žilah in v drobnozrnategm jedru, kjer je še ohranjena primarna poroznost laporaste kamnine.
V pozni diagenezi se začne faza nadomeščanja ali odrinjevalna faza rasti piritne konkrecije, ki
označuje začetek nastajanja debelozrnatega plašča piritne konkrecije. Ta faza poteka od zgodnje pozne diageneze ter se najverjetneje nadaljuje tudi v fazo epigeneze. To fazo označuje rast
velikih, suličastih in tesno medsebojno zraščenih piritnih kristalov, ki so v pozni diagenezi
pripisani preraščanju s piritom. Kristali plašča so rastli iz raztopine osiromašene s piritom,
zato je rast potekala le na aktivnih kristalizacijskih mestih skozi daljše časovno obdobje. Postopno osiromašenje s piritom se odraža s skeletno rastjo kristalov pirita na zaključenih velikih
kristalih na zunanjem robu piritnih konkrecij in nastankom modificiranih kristalov kocke na
zunanjem robu. Na zunanjem robu konkrecije najdemo barit in manganov kalcit. Barit se na
zunanjem robu pojavlja v obliki idiomorfnih kristalov, manganov kalcit pa v obliki tankih
prevlek. Ker manganov kalcit raste preko baritnih kristalov sklepamo, da je v paragenezi nastajal kasneje.
V obdobju epigeneze je prišlo do nastanka razpok, ki se pojavljajo v piritnih konkrecijah kot
tudi v sivem laporovcu. Epigenetske razpoke so zapolnjene s kremenom, kalcitom, baritom ter
epigenetskim sfaleritom in piritom. Prav tako je epigenetski fazi moč pripisati piritizacijo
mineralov s kemijsko vezanim železom (npr. ilmenit), ki se nahajajo v jedru piritnih konkrecij. Tovrstno nadomeščanje je v literaturi umeščeno v obdobje epigeneze dejavnosti (GUY et
al., 2010).
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Slika 32 – Mineralna parageneza in teksture.
Sl. 32.1 – Mikrokristalni piritni agregati (DIA-1). Sl. 32.2 – Izraščanje majhnih kristalov iz piritnih framboidov (DIA2). Sl. 32.3 – Idiomorfen kristal pirita z vključki (DIA-4). Sl. 32.4 – Piritno nadomeščanje terigenega zrna kremena
(DIA-8). Sl. 32.5 – Izločanje sfalerita na meji med kristali pirita. Sl. 32.6 – Piritni cement v drobnozrnatem jedru
piritne konkrecije. Sl. 32.7 – Tanek plašč kristalov pirita, ki izraščajo iz cementacijskega dela piritne konkrecije
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(DIA-3). Sl. 32.8 – Rast zrna pirita med lističi sljude (DIA-5). Sl. 32.9 – Piritne »letvice« (DIA-6). Sl. 32.10 – Velik
kristal pirita obrašča in nadomešča hišico foraminifere (DIA-7). Sl. 32.11,12 – Velik kristal pirita obrašča manjši
kristal pirita (DIA-7). Sl. 32.13 – Porozno drobnozrnato jedro in debelozrnat neporozen plašč piritne konkrecije
(DIA-3). Sl. 32.14 – Diagenetski barit v kontaktu s kristalom pirita. Sl. 32.15 – Mn-kalcit obrašča pirit in barit. Sl.
32.16 – Epigenetski barit in kalcit v kalcitni žili. Sl. 32.17 – Izločanje epigenetskega barita in pirita v kalcitni žili. Sl.
32.18 – Idiomorfno zrno epigenetskega sfalerita v kremenovo-kalcitni žili v piritni konkreciji.

Na podlagi dognanj o paragenetskih značilnostih mineralov, tekstur in njihovih medsebojnih
odnosov smo izrisali paragenetski diagram, vključujoč vse teksturne tipe in mineralne faze
(Sl. 33)

Slika 33 - Paragenetski diagram nastanka tekstur v piritnih konkrecijah
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9.3.5. Piritizacija foraminifer
Na podlagi piritnih tekstur, opaženih v piritiziranih foraminiferah, in ob upoštevanju paragenetskega diagrama (Sl. 33) in literaturnih podatkov smo postavili pet stopenjski model piritizacije foraminifer (Sl. 34).
V prvi fazi (Sl. 34.1) je bil skelet odmrlega organizma odložen na morsko dno in prekrit z
mlajšim sedimentom, kjer se je začel njegov razkroj. Razkroj je v prvi fazi potekal z oksidacijo organske snovi s prostim kisikom prisotnim v porni vodi sedimenta, dokler ni bil ves razpoložljiv kisik porabljen in so lokalno nastopile anoksične in redukcijske razmere.
Drugo fazo (Sl. 34.2) označuje nastanek piritnih framboidov v kamricah foraminifere (Sl.
35.1). V sedimentu se zaradi razpada organske snovi pojavijo anoksične razmere, pri čemer je
vodni stolpec nad sedimentom bogat s kisikom. Zaradi redukcijskih razmer pride do redukcije
terigenih mineralnih zrn železovih oksidov-hidroksidov. Železo pri spremembi iz oksidne
Fe3+ v reducirano Fe2+ obliko preide v vodno raztopino. Istočasno poteka redukcija sulfata iz
morske vode prek sulfat reducirajočih bakterij. Splošno velja, da pirit nastaja prek amorfnih
železovih sulfidov na več različnih načinov (SCHOONEN, 2004). V anoksičnih okoljih nastajanje pirita poteka z oksidacijo železovih monosulfidov s H2S, saj je ta v takšnih pogojih glavni
in najobilnejši nosilec žvepla (GRIMES et al., 2002; GRIMES et al., 2014). Železovi monosulfidi se pojavljajo v vodni raztopini kot kompleksi FeS(aq), dokler ni dosežena nukleacijska bariera, po tem pride do nastanka kristalnih klic in hitre rasti velikega števila majhnih kristalov.
Mobilnost železovih monosulfidov v pornih vodah sedimenta je zelo pomembna, saj se lahko
kompleksi v raztopini s procesom difuzije infiltrirajo v organska tkiva. K hitri nukleaciji pripomorejo tudi majhne količine raztopljenega kisika v porni vodi.
Tretjo fazo (Sl. 34.3) označuje nastanek piritnih kristalov v kamricah piritiziranih foraminifer.
Pri pregledu piritiziranih foraminifer smo ugotovili, da piritni kristali rastejo na framboidih,
kar kaže na to, da so nastali za framboidi (Sl. 35.2). Prav tako je to v skladju z opazovanji,
paragenetskim diagramom (Sl. 33) ter z eksperimentalno določenimi podatki (GRIMES et al.,
2002; GUY et al., 2010; CAVALAZZI et al., 2014; GRIMES et al., 2014). Piritni kristali v foraminiferah nastopajo izključno v morfologiji oktaedra ter se pojavljajo kot posamični kristali
ali v celoti zapolnjujejo kamrice foraminifer (Sl. 35.4).
V četrti fazi (Sl. 34.4) se začne nadomeščanje foraminiferne hišice s piritom, v kamricah
foraminifer pa nastajajo do 10 um veliki oktaedrski modificirani piritni kristali (Sl. 35.3). V
tej fazi je lahko v posameznih primerih prišlo tudi do infiltracije kalcita in kremenice v kamrice foraminifer, ki sta zapolnila preostale pore (Sl. 35. 5, 6).
V zadnji, peti fazi (Sl. 34.5) je kamrica foraminifere popolnoma piritizirana (prek procesa
opisanega pod DIA-8) (Sl. 35.5). Piritizirana lupina več ne dopušča difuzije sulfidnih kompleksov v notranjost skeleta, za to je rast kristalov v notranjosti foraminifere v teh fazi zaključena. V kasnejših fazah diageneze so lahko na zunanji površini piritizirane foraminifere zrasli
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do 20 um veliki piritni kristali, ali pa je bila foraminifera asimilirana v velike kristale pirita
piritnih konkrecij. Asimilacijo foraminifer pripisujemo mehanizmu Ostwaldovega zorenja, ki
je spontan proces postopne homogenizacije mineralnega materiala in poteka z raztapljanjem
majhnih kristalov in njihovo izločanje na površini večjih, saj so večji kristali, zaradi manjše
specifične površine, energetsko ugodnejši od manjših (OSTWALD; 1896; IUPAC, 1997).

Slika 34 – Shematski prikaz piritizacije foraminifer

Slika 35 - Piritne teksture v različnih fazah modela
Sl. 35.1 – Piritni framboidi zapolnjujejo pore v piritizirani foraminiferi (Faza 2). Sl. 35.2 – Drobni oktaedrski kristali
izraščajo iz piritnih framboidov (Faza 3). Sl. 35.3 – Kristali pirita zapolnjujejo notranjost piritizirane foraminifere
(Faza 4). Sl. 35.4 – Kamrica foraminifere popolno zapolnjena s tesno pakiranimi piritnimi kristali (Faza 4). Sl. 35.5
– Popolnoma piritizirana hišica foraminifere (Faza 5). Sl. 35.6 – kremen odložen v pori piritizirane foraminifere
(Faza 4).

9.4.
cij

Nastanek in klasifikacija makroskopskih piritnih konkre-

9.4.1. Klasifikacija piritnih konkrecij
Klasifikacija konkrecij je sestavljena iz opisnih in interpretativnih dognanj o obravnavanem
materialu. Opisne karakteristike zajemajo objektivna opazovanja in meritve, ki ne temeljijo na
subjektivnem dojemanju obravnavanega materiala ter zajemajo obliko konkrecij, kristalinič64

nost, morfologijo, mineralno sestavo in strukturne odnose z matično kamnino. Interpretativne
karakteristike konkrecij pa zajemajo njihov položaj v paragenezi. Terminologijo za klasifikacijo piritnih konkrecij iz Črnove smo prevzeli po SELLÉS-MARTÍNEZ (1996).
Piritne konkrecije iz lokacije Črnova se pojavljajo v obliki eliptičnih in kroglastih teles, ali so
sestavljene iz več teles takšne oblike. So tranzicijske, ker v kristalinični osnovi vsebujejo
vključke matične kamnine, kar jim daje poikilotopičen videz, ter ker se njihova tekstura radialno spreminja od najbolj notranjega cementacijskega dela do zunanjega odrinjevalnega. Prevladujoča mineralna faza konkrecij je pirit, za to konkrecije označimo kot piritne. Sedimentne
in piritne teksture, ki smo jih določili, kažejo, da se je rast piritnih konkrecij začela ob odložitvi matičnega sedimenta in se je nadaljevala do časa kompakcije sedimenta, zato jih opredelimo kot predkompakcijske do sinkompakcijske. Prav tako jih na podlagi določenih piritnih
tekstur in njihovih medsebojnih odnosov opredelimo kot diagenetske. Kot epigenetske jih
opredeljujemo na podlagi piritnih tekstur, ki so umeščene v epigentsko fazo, ter zaradi prisotnosti žilic, ki sekajo piritne konkrecije in so doprinesle k mineralni sestavi konkrecij.
Na podlagi naštetih karakteristik in upoštevanju klasifikacijskega sistema, ki ga predlaga SELLÉS-MARTÍNEZ (1996), piritne konkrecije iz nahajališča v Črnovi klasificiramo kot: sferične
do elipsoidne, tranzicijske, predkompakcijske do sinkompakcijske ter diagenetske do epigenetske piritne konkrecije.
9.4.2. Nastanek piritnih konkrecij
Prvo fazo rasti piritnih konkrecij označuje cementacija v nekompaktiranem sedimentu, ki se
odrazi kot kriptokristalen masiven precipitat, ki zapolnjuje pore med piritnimi in terigenimi
zrni. Glavni dejavniki, ki vplivajo na izločanje cementa, so spremembe v temperaturi, pornih
tlakih, dotoku raztopljenih snovi ter oksidacija ali redukcija organskih in anorganskih snovi.
Cementacija se lahko pojavi takoj po odložitvi sedimenta, pri čemer zgodnji cementi zapolnjujejo odprte prostore, kasnejši cementi pa se pojavljajo v večjem obsegu, ter nadomeščajo
terigeno osnovo. Za nadomeščanje terigene osnove je potrebna velika koncentracija raztopljenih snovi, ki presega volumen pornih fluidov na volumsko enoto sedimenta, kar pomeni, da je
za cementacijo potrebna zadostna poroznost in prepustnost matične kamnine, da je zagotovljeno kroženje fluidov. V kolikor je komunikacija s porami zunaj konkrecije prekinjena, se
cementacija zgodi v omejenem obsegu (SELLÉS-MARTÍNEZ, 1996).
Plašč piritnih konkrecij gradi čist pirit, večinoma brez vključkov, ter obdaja cementacijsko
jedro konkrecij, kristali v njem pa so lahko koncentrični ali radialni. Plašč piritnih konkrecij
se od jedra razlikuje po tem, da se v določeni fazi preneha cementacija matične kamnine, zato
se razvije plašč iz skoraj čiste mineralne faze. Zakaj pride do teksturne spremembe med jedrom in zunanjim robom v literaturi ni dokončno pojasnjeno, običajno pa je teksturna sprememba pripisana spremembi v pogojih v okolju (SELLÉS-MARTÍNEZ, 1996). LORENZ in sodelavci (1991) pripisujejo teksturno spremembo abnormalnim pornim tlakom, ki povzročijo
nastanek mehanske nezveznosti med cementacijskim delom konkrecije in matično kamnino.
65

Zaradi povečanih pornih tlakov pride do odrivanja sedimenta od cementacijskega jedra, kar
naredi prostor za rast zunanjega roba piritne konkrecije prek mehanizma zapolnjevanja razpok.
Zametki piritnih konkrecij so nastali v najzgodnejših fazah zgodnje diageneze in jih označuje
izločanje velikih količin majhnih piritnih kristalov, ob vzpostavljenih anoksičnih pogojih ter
preseženi nukleacijski barieri pirita. V tej fazi je prišlo do izločanja mikrokristalnih piritnih
agregatov, kot so piritni framboidi, ki so nudili energijsko ugodna mesta za nastanek kasnejših piritnih tekstur opisanih v poglavju »Tekstura in mineralna parageneza«. Tekom zgodnje
in pozne diageneze je v jedru piritne konkrecije potekala cementacija, ki je cementirala piritne
kristale ter terigena zrna matične kamnine, slednja so bila v večini primerov vsaj delno nadomeščena s piritom. Spremembo teksture ali začetek nastajanja zunanjega roba pojasnjujemo s
konceptom abnormalnih pornih tlakov, kot to predlagajo LORENZ et al., (1991) in SELLÉSMARTÍNEZ (1996). Kljub temu s tem konceptom ne moremo pojasniti vključkov intaktnih
terigenih mineralnih zrn v zunanjem robu piritnih konkrecij. Zato sklepamo, da je ob iniciaciji
rasti zunanjega roba piritne konkrecije prevladoval princip abnormalnih pornih tlakov, v kasnejši fazah pa je deloval v kombinaciji z nadomeščanjem matične kamnine. Rast piritnih konkrecij se je ustavila, ko je bil prekinjen dotok raztopljenih snovi in ko je bil sediment konsolidiran do te mere, da porni tlaki niso več presegli tlačne trdnosti kamnine.
Številne pore v jedru piritne konkrecije kažejo, da je nastanek plašča piritne konkrecije prekinil komunikacijo med porami matične kamnine in jedrom, ter posledično ni bilo na voljo
dovolj raztopljenih snovi za popolno cementacijo jedra konkrecije.
V cementacijskem delu piritnih konkrecij smo na več mestih našli piritizirane ali povsem asimilirane foraminifere v piritnih kristalih, kar bi lahko pomenilo, da je degradacija organske
snovi, ki izvira iz foraminifer lahko povzročila lokalne in intenzivnejše redukcijske razmere in
so le te delovale kot kristalizacijska jedra za nastanek konkrecij.

Slika 36 - Shema koncepta abnormalnih pornih tlakov po LORENZ et al. (1991) in SELLES-MARTINEZ (1996).
Sl. 36.1 – Tekom konsolidacije pride do naraščanja pornih tlakov v sedimentu, ki vsebuje cementacijske dele
piritnih konkrecij, ki so bolj kompetentni in se na spremembe pornih tlakov ne odzivajo enako kot preostali sediment. Sl. 36.2 – Z naraščanjem pornih tlakov pride do postopnega odrivanja sedimenta od cementacijskega dela
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piritne konkrecije, kar povzroči odprtje praznih prostorov. Sl. 36.3 – V odprtih prostorih se lahko nato izločijo minerali iz pornih fluidov in nastane zunanji ali odrinjevalni del piritnih konkrecij. Precipitat je homogen in ne vsebuje
vključkov, kot jih vsebuje cementacijski del piritnih konkrecij, saj so terigena zrna bila odrinjena in gre le za zapolnitev.

Slika 37 - Primerjava med cementacijskim (levo) in odrinjevalnim delom piritne konkrecije (desno).
Sl. 37.1 – Cementacijski del piritne konkrecije je bolj porozen in vsebuje številne vključke terigenih mineralnih zrn,
medtem ko odrinjevalni del (Sl. 37.2) piritne konkrecije vsebuje zelo redke vključke terigenih mineralnih zrn in
poroznosti nima. Stik med cementacijskim in odrinjevalnim delom je jasen, kar kaže na ločeno fazo rasti in ne na
kontinuiran proces.

9.5.

Genetsko okolje nastanka pirita

9.5.1. Paleoredoks pogoji v sedimentu
Višje vsebnosti z Ni in Cu glede na TOC in njuna dobra korelacija s količino organske snovi
odražata anoksično okolje odlaganja. Obogatitev z uranom je zelo šibka, prav tako nekoliko
slabše korelira z organsko snovjo, kar kaže, da je njegovo izločanje v sediment bilo omejeno
in da je del vsebnosti urana detritičnega izvora. Nasprotno od urana je vanadij v vzorcih obogaten, ter dobro korelira z organsko snovjo. Njegovo obogatitev razlagamo z njegovo dvostopenjsko redukcijo, ki poteka od V(V) → V(IV) → V(III), ki mu je omogočila difuzijo in izločanje avtigene mineralne faze v sedimentu. Molibden ni obogaten v nobenem vzorcu in tudi
ne korelira z organsko snovjo in je zato najverjetneje detritičnega izvora.
Na podlagi dognanj, izpeljanih paleookoljske analize lahko zaključimo, da se je zaporedje
sivega laporovca odlagalo v anoksičnem okolju (Sl. 38). Piritni framboidi najdeni z detajlno
optično in elektronsko mikroskopijo, so izključno v velikostnem razredu do 10 µm, kar kaže
na njihov diagenetski izvor ter potrjujejo, da je kemoklina potekala v sedimentu (anoksično
okolje) in ni bila dvignjena nad morsko dno (euksinično okolje).
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Slika 38 - Shematski prikaz relativnih obogatitev slednih prvin v odnosu do TOC.
Prirejeno po TRIBOVILLARD (2006)

9.5.2. Razmerje Co:Ni
Razmerje Co:Ni v vzorcih piritnih konkrecij znaša med 1 in 2,22 s povprečno vrednostjo
1,54. Razmerja v tem razponu so značilna za pirit vulkanskega izvora, za katerega so značilne
nizke vsebnosti niklja (≤100 ppm Ni), relativno višje vsebnosti kobalta (Co > Ni) ter razmerje
Co:Ni > 1 (CAMPBELL & ETHIER, 1984). Med obravnavanimi vzorci pirita izstopa Co:Ni razmerje vzorca S2, ki predstavlja cementacijsko jedro piritnih konkrecij. Vrednost Co:Ni razmerja v vzorcu S2 znaša 1,75 kar ga umešča na mejo območja afinitet sedimentnega pirita.
Za razjasnitev genetskega okolja nastanka pirita ter vrednosti razmerij in afinitet pirita dobljenih z razmerjem Co:Ni smo uporabili metodo ločevanja med sedimentnim in vulkanskohidrotermalnim piritom s pomočjo trikotnega diagrama Co-Ni-Mn, kot to predlaga UDUBAŞA
(1984). V večini primerov se točke pirita sedimentnih afinitet na trikotnem diagramu pojavljajo v bližini Ni-Mn katete trikotnega diagrama, medtem ko so točke pirita vulkanskohidrotermalnih afinitet premaknjene proti Co-Mn kateti. Pri določanju genetskega okolja nastanka pirita lahko težave povzročajo nesorazmerne obogatitve z manganom, ki prekrijejo ločnice med piriti različnih izvorov in premaknejo točke globoko v oglišče Mn.
V primeru obravnavanega materiala imamo v vseh vzorcih sledeča razmerja med prvinami v
trikotnem diagramu: Mn >> Co ≥ Ni, pri čemer je odstotek vsebnosti mangana v posameznem
vzorcu mnogo večji od odstotka vsebnosti kobalta in niklja v vzorcu (Sl. 39). Iz trikotnega
diagrama je razvidno, da so bili vzorci piritnih konkrecij tekom diageneze in epigeneze relativno obogateni z manganom, kar je prikrilo dejanska razmerja med prvinami za časa rasti konkrecij. Kljub temu relativno višje vsebnosti Co v primerjavi z Ni kažejo, da so piritne konkrecije rastle pod vplivom hidrotermalnih raztopin, ki so bile, sodeč po diagramu razmerja
Co:Ni, vulkanskega izvora.
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Slika 39 - Diagram razmerja Co:Ni z afinitetnimi območji in trikotni diagram Co-Ni-Mn.
Prirejeno po CAMPBELL & ETHIER (1984) in UDUBAŞA (1984).

Vulkansko hidrotermalno dejavnost pripisujemo hidrotermalnim raztopinam povezanim s
smrekovškim vulkanizmom zaradi starosti kamnin, mineralne in geokemične sestave konkrecij kot tudi litostratigrafskega razvoja ozemlja.
Smrekovški vulkanizem se je odvijal v zgornjem oligocenu in ga predstavljajo plasti andezita,
andezitnega tufa, vulkanske breče, tufskega peščenjaka in tufita (KRALJ, 1996; PAVŠIČ, 2006).
Podlago smrekovškim plastem tvorijo mezozojski karbonati ter ponekod zgornje oligocenski
laporovci in meljevci (KRALJ, 1996). Smrekovške plasti ležijo tudi med plastmi srednje oligocenskega laporovca - sivice (HINTERLECHNER-RAVNIK & PLENIČAR, 1967). Sestava taline
smrekovškega vulkanizma se je skozi čas spreminjala od prvotne tholeiitne do andezitne in
riodacitne sestave v kasnejših fazah. V poznejšem obdobju so se pojavile tudi magmatske in
magmatsko hidrovulkanske eksplozije, ki so povzročile nastanek vulkanoklastičnih debritnih
in turbiditnih tokov (KRALJ, 1996).
Plitve magmatske intruzije in izlivi predornin so predstavljale vir toplote, ki je povzročila
migracijo raztopin in izluževanje mineralov iz kamnin v globini in na površju ter posledično
nastanek toplih raztopin, bogatih z raztopljenimi snovmi, ki so se dvigale proti površju
(KRALJ, 1996). Ko so raztopine dosegle morsko dno, so se iz njih, zaradi spremembe fizikalno
kemijskih pogojev, izločili minerali, ki so povzročili obogatitve z določenimi prvinami ali
izločanje avtigenih mineralov v conah poroznosti in razpoklinskih sistemih.
Na obravnavanem profilu v Črnovi (Sl. 5) se zaporedje kamnin začne s sivim laporovcem,
katerega starost smo na podlagi flore kalcitnega nanoplanktona določili na nanoplanktonsko
cono NP25, ki ustreza zgornjemu oligocenu, natančneje zgornjemu kisceliju ali spodnjemu
egeriju. Določena starost sivega laporovca sovpada s časom aktivnosti smrekovškega vulkanizma, ki je prav tako umeščen v zgornji oligocen (KRALJ, 1996).
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Zaporedje sivega laporovca po profilu navzgor preide v 200 cm debelo plast kaotičnega tufskega debrita z bloki andezita ter tufa in dalje v 140 cm debelo zaporedje plastnatega tufa.
Kralj (1996) pripisuje nastanek tovrstnih sedimentov poznemu obdobju vulkanske dejavnosti
smrekovškega vulkanizma. V poznem obdobju vulkanizma je zaradi kristalne frakcionacije
prišlo do diferenciacije taline iz bolj bazične v bolj kislo, kar je vodilo v eksplozivni vulkanizem v obliki magmatskih in hidrovulkanskih erupcij, ki so povzročile nastanek vulkanskih
debritnih in turbiditnih tokov (KRALJ, 1996).
Na podlagi dognanj, vključno s sestavo in obliko terigenih zrn, razmerjem Co:Ni, starostjo
kamnine in odloženimi vulkanskimi debriti nad zaporedjem sivega laporovca sklepamo, da je
smrekovški vulkanizem deloval sočasno z odlaganjem zaporedja sivega laporovca ter prispeval pomemben delež k celotni količini in vrsti kemijskih prvin v sedimentu v času diageneze
in epigeneze kamnine in tako pomembno vplival na geokemično sestavo piritnih konkrecij.
9.5.3. Ce-anomalija
Izračunane vrednosti Ce-anomalije v vzorcih sivega laporovca znašajo od 1,05 do 1,09, kar
kaže na pozitivno Ce-anomalijo in posledično na odlaganje zaporedja laporovca v okolju s
prisotnim prostim kisikom v pornih fluidih. Ce-anomalija, izračunana za vzorce piritnih konkrecij, znaša od 0,86 do 0,99, kar kaže na odlaganje v šibko redukcijskih pogojih in indicira
suboksično okolje nastanka.
Pri detajlnem pregledu vzorcev z elektronsko mikroskopijo smo ugotovili, da se tako v laporasti kamnini kot tudi v piritnih konkrecijah zelo pogosto pojavljajo do 10 µm velika zaobljena zrna, ki pripadajo monazitovi skupini mineralov (Sl. 40). Z analizo EDS smo določili Cemonazit, Pr-monazit in Nd-monazit. Najdba teh mineralov v nezanemarljivih količinah kaže,
da nimamo opravka z avtigeno obogatitvijo s Ce temveč je obogatitev terigenega, detritičnega
izvora, kar potrjuje tudi izračun po enačbi za elemente mešanega izvora, kjer smo primerjali
vsebnost Ce v naših vzorcih z vsebnostjo v WAS ter dobili močno negativne vrednosti. Za
uporabo Ce-anomalije kot paleoekološkega kazalca mora biti obogatitev ali osiromašenje s
cerijem avtigenega izvora, ker pa je obogatitev detritična je uporaba Ce-anomalije kot paleoekološkega kazalca v obravnavanem primeru popolnoma neustrezna in nepravilna.
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Slika 40 - Minerali monazitove skupine v vzorcih s Črnove s pripadajočimi EDS spektri.

10.

Zaključki

Preiskovan profil v Črnovi gradi zaporedje sivega laporovca na katerem je odložen tufski debrit in plastnat tuf. Zaporedje sivega laporovca je zgornje oligocenske, natančneje zgornje kiscellijske do spodnjeegerijske starosti, ter se je odlagalo v globini od 100 do 150 m. Zgoraj
ležeči tufski debrit in plastnat tuf sta andezitne in dacitne sestave in sta bila najverjetneje
odložena ob eksplozivnem vulkanskem dogodku, ki je povzročil nastanek drobirskega toka in
presedimentacijo starejših drobnozrnatih andezitnih tufov ter mlajših blokov dacita.
Pirit se v zaporedju sivega laporovca pojavlja v mnogih teksturah, med katerimi so najbolj
značilne do 10 cm velike piritne konkrecije. Piritne konkrecije v vseh primerih gradita dve
različni območji z izrazito drugačnima teksturama. V središču piritnih konkrecij je drobnozrnato jedro ali cementacijski del konkrecije. Tekstura, ki obdaja drobnozrnato cementacijsko
jedro je plašč iz debelozrnatih kristalov ali odrinjevalni del piritne konkrecije. Cementacijski
del piritnih konkrecij je začel nastajati v najzgodnejši fazi zgodnje diageneze z nastankom
piritnih framboidov ter drobnih piritnih kristalov, ki so v nadaljnjih fazah služili kot aktivna
kristalizacijska mesta za nastanek večjih kristalov ter piritnega cementa. Cementacijski del
piritnih konkrecij vsebuje veliko vključkov terigenih zrn, saj je piritizacija potekala med terigenimi zrni v slabo konsolidiranem sedimentu. V začetku pozne diageneze je zaradi kompakcije sedimenta prišlo do nastanka močno povečanih pornih tlakov, ki so odrivali slabše vezan
okoliški sediment stran od bolj mehansko kompetentnih cementacijskih jeder piritnih konkrecij. Visoki porni tlaki so povzročili nastanek prostora okrog cementacijskih jeder, katerega so
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zapolnili porni fluidi iz katerih se je nato izločil čist pirit brez vključkov, saj je rastoči pirit
sproti odrival terigena. V času epigeneze so nastale številne razpoke, ki presekale tako zaporedje sivega laporovca kot tudi piritne konkrecije v njem. Raztopine, ki so pritekale po razpokah, so prinašale potrebne snovi za epigenetsko mineralizacijo s piritom in drugimi minerali,
zlasti kremenom, kalcitom, baritom in sfaleritom.
Vsebnosti slednih prvin v vzorcih sivega laporovca kažejo, da se je zaporedje sivega laporovca odlagalo v anoksičnem okolju, s kemoklino potekajočo pod fazno mejo med morsko vodo
in sedimentom. Cementacijska jedra piritnih konkrecij imajo razmerja geokemijskih prvin, ki
ustrezajo diagenetskemu piritu v sedimentih, med tem ko vzorci zunanjih debelozrnatih robov
kažejo na vpliv z vulkani povezanih hidrotermalnih raztopin. Hidrotermalne raztopine pripisujemo plitvim magmatskim intruzijam, povezanimi s smrekovškim vulkanizmom, ki so povzročile migracijo toplih raztopin, iz katerih so se, ob spremembi fizikalno kemijskih pogojev,
izločili epigenetski minerali. Smrekovški vulkanizem je prispeval povečan delež k celotni
količini kemijskih prvin v času epigeneze sivega laporovca in tako pomembno vplival na razliko v geokemični sestavi diagenetskega in epigenetskega pirita v konkrecijah.
Načrtovane podrobne izotopske analize žvepla v piritu in LA-ICP-MS profil zaporedno izločenih generacij pirita nam bodo dale dokončen odgovor o spremenljivosti izvora žvepla in
količine posameznih prvin v pornih raztopinah v času nastanka posameznih generacij pirita.
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Poročilo o preiskavi vzorcev s Črnove

Coccolithus pelagicus (Wallich)
Cyclicargolithus abisectus (Müller)
Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay)
Helicosphaera sp.
Pontosphaera multipora (Kamptner)
Pontosphaera plana (Bramlette et Sullivan)
Reticulofenestra bisecta (Hay, Mohler et Wade)
Reticulofenestra lockeri Müller

Ugotovljene vrste kažejo na zgornjeoligocensko starost kamnine.
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