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Štúdium antimónmi metódou transmisnej elektrónovej 
mikroskopie (TEM) 

HELENA G E R T H O F F E R O V Á 

Geologický ús tav PFUK, Zaduna j ská 15. 811 00 Bra t i s lava 

(8 obr. v texte) 

Doručené 1. 7. 1980 

l l((.lc mis.lllllc CypbMbI MeTOflOM 1 p.llltMlICIlOHHOil DJieKTpOHHOH MHKpOCKO
niiH (T3M) 

Pe3yjibTaTw 3JieKTpoHHOMJiKpocKonimeci<oro joyneHHH cypbMU m 4 p>7(
Hbix paiÍHOB 3ana^Hbix KapnaT, Ha 17 iviecTopo>KÄCHHHx HBJISIOTCH npimo
COM flJIH OOTxHCHeHItH MOpCpOJIOrilH cypbMU. ABTOP H3yMaeT MOHOMMBepanb
Hbie 3Čpna cypb.Mbi n HX nojiO/Kcmie B KpHCTaJiimecKoii peméTKC. .flajiee 
M3ynaeT nJiocKOcro cnaimocTii cypbMbl n HX OTHOinemte K ^pyrn.M ruioc
KOCTHM. OcoôeHHoe BHHMaime B paôOTc y^cnaerca MiiKpojiHKJiy3iiHM niipirra, 
cyjibcbacojieíí CBiiHua, ôepraepiiTa H MMHOOapwra (rjiaBHHM oÓpaaOM MX Be
jiMmiHe, cpop.Me, KOJiMqecTBy H pacripejiejiemno). nojiywimbie pe3yj7bTaTU 
M una conocTaBJíeHiiH c pe3yjibTaTa.MH ľUHHepajionmecKO rcoxHMHMecKHx 
HccjieflOBaHUM nojiyHeHHHx ^pyriiMii ivieTOflaMH. 

Inves t iga t ion of an t imon i t e using t ransmiss ion electron microscopy 

Ant imon i t e samples from 17 localities represent ing 4 ore distr icts of 
t he Weste rn Carpa th i ans were subjected to t ransmission electron mic
roscopic (TEM) invest igat ion. Results yielded data on morphology, grain 
size a n d inhomogeni t ies of an t imoni t e and supplied detailed insight into 
micros t ruc tu re (cleavage and part ing) together with pictures on shape, 
size, a m o u n t and dis t r ibut ion of inclusions and impur i t ies (pyrite, 
Pbsu lphosa l t s , ber th ie r i t e and c innabar ) . Results so supplied addi t ional 
da ta to those obta ined by mineralogical and geochemicai invest igat ions. 

Metódou dvojstupňových uhlíkových Metódu lomových plôch (fraktografie) 
replík (tienených Pt—Pd) sme z čerst použitú v tejto práci opísal v našej lite

vých plôch minerálov (v jednotlivých ratúre Harman (1966) a Gerthofferová 
prípadoch z naleptaných lomových (1969). 
plôch) preštudovali viac ako 50 vzoriek Antimonit sa bádal v regióne Západ

zo 17ich rozličných ložísk. Výskum ných Karpát z rudných obvodov Malé 
replík sa uskutočnil na TEM Tesla Karpaty, Nízke Tatry, Spišskogemer

BS 242 pri zväčšení 7000 až 15 000krát. ské rudohorie a Kremnické vrchy. 
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Pre rozličný obsah prímesí sme vzor

ky na základe spektrometrických ana

lýz roztriedili do štyroch skupín. Rela

tívne najčistejšie vzorky boli označe

né 0. so zvýšeným obsahom prímesí čís

lom 1 a 2 a číslom 3 vzorky obsahu

júce heterogénne prímesí v rozsahu 
1—4 "o (Cambel — Jarkovský 1979). 
Vzorky poslednej skupiny sme pri vý

bere na štúdium v elektrónovom mikro

skope uprednostnili, pretože poskytujú 
údaje o výskyte mikroinklúzií (ich veľ

kosti, množstve, charaktere a lokalizá

cii v antimonite). ako aj o celkovom 
stupni monominerálnosti antimonitu. 

Morfologické osobitosti antimonitu 

Pri príprave vzoriek môžu lomové 
plochy prechádzať podľa hranice pri

rodzeného povrchu zŕn alebo podľa po

vrchu zlomu vzniknutého v dôsledku 
rozbitia alebo porušenia zŕn. Ak je mi

nerál štiepateľný, lomové plochy pre

biehajú podľa plôch štiepateľnosti. Na 
štúdium v TEM sme osobitne vybrali 
vzorky antimonitu s makroskopický 
dobre vyvinutou štiepateľnosťou z lo

kality Kuchyňa (Malé Karpaty; vzorka 
č. 7b). Cučma (č. 15) a Betliar (č. 29), 
(Spišskogemerské rudohorie). Kremnica 
(Kremnické vrchy, vzorka č. 223) a rad 
vzoriek antimonitu morfologicky veľmi 
jemnozrnných. makroskopický takmer 
jednotliatych agregátov z lokalít: Me

dzibrod (Nízke Tatry, vzorka č. 73). 
Spišská baňa (vzorka č. 27). Helcma

novce (č. 53) a Svedlár (č. 56) — Spiš

skogemerské rudohorie. 
Štiepateľnosť je charakteristická vlast

nosť minerálov a má veľkú diagnos

tickú hodnotu, lebo pomáha určiť mi

nerál nezávisle od vonkajšieho tvaru 
kryštálov alebo kryštálových zŕn. Veľ

mi dobrá štiepateľnosť antimonitu 
umožňuje identifikovať ho aj v morfo

lógii nepravidelných zŕn. Ako je známe. 

antimonit má veľmi dobrú štiepateľnosť 
podľa {010} v smere predĺženia stlpče

kovitých kryštálov. Štiepne plochy sú 
zvyčajne pokryté priečnymi ryhami, 
ktoré svedčia o polysyntetických zras

toch (priečne dvojaké ryhovanie na 
štiepnych plochách). 

Okrem štiepateľnosti sa v antimoni

te vyskytujú aj roviny odlučnosti. kto

ré sú podmienené, ako predpokladá 
Belov (1947). vložkami submikrosko

pických látok iného zloženia, zákonite 
orientovaných pozdĺž rovín s najhus

tejším usporiadaním štruktúrnych jed

notiek. Oslabenie väzieb medzi kryštá

lovými plochami sa vysvetľuje prítom

nosťou uzavrenín cudzích látok, vystu

pujúcich na plochách odlučnosti. Na 
rozdiel od štiepateľnosti nie sú plochy 
odlučnosti presne ploché a navyše sú 
zvyčajne orientované v jednom smere. 
Pri snímkovaní v TEM sme sa zamerali 
práve na tieto časti preparátov, pretože 
sú nositeľmi množstva inklúzií. Vyplý

va to napokon aj zo spektrochemických 
údajov o zvýšenom obsahu niektorých 
prvkov. 

Pri elektrónovomikroskopickom štú

diu antimonitu sa dajú zistiť rozličné 
druhy lomových plôch monozŕn. Ďalej 
možno pozorovať nerovnomerné lomové 
plochy, ktoré často prechádzajú do po

lolastúrnatých a lastúrnatých lomov 
s radiálnymi líniami a sínusoidálnymi 
okrajmi pokrytými pílkovitým zúbko

vaním. Z toho možno usudzovať o plo

chách odlučnosti. 
V niektorých vzorkách sme našli cha

rakteristický hladký lom s jasne vý

raznými, takmer paralelnými stupňami, 
ktorých výška varíruje od stotiny do 
0,5 mikrometra. Ich okraje majú nie

kedy paralelné ryhovanie zodpovedajú

ce systému drobných, plytkých plôch 
iného smeru. Tieto výsledky poukazujú 
na dobrú štiepateľnosť a prítomnosť 
polysyntetických zrastov. Časť údajov 
dokumentuje tab. X až XII práce Cam
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bela — Jarkovského (1979). 
Elektrónovomikroskopické štúdium 

minerálov umožňuje objasniť morfoló

giu veľmi jemnozrnných, makroskopic

ký takmer jednoliatych agregátov s mi

krokryštalickou a kryptokryštalickou 
štruktúrou (s rozmerom kryštálov men

ším ako 0.01 mm). 
Štúdium podobných vzoriek antimo

nitu z rozličných lokalít ukázalo, že 
rudy obdobnej jemnozrnnej mor

fológie predstavujú kryštalickozrnitý 
agregát s rozmerom jednotlivých indi

víduí od desatín mikrometra do 15 až 
20 mikrometrov. V dôsledku obmedzu

júcich podmienok rastu sú zrná nerov

nomerne ohraničené a majú v agregáte 
silne zdeformované tvary. Iba v nie

koľkých prípadoch sú zrná antimonitu 
v takýchto agregátoch ohraničené zre

teľnejšie a niekedy majú jemné para

lelné vertikálne ryhovanie na plochách 
|110j (obr. 1). Obmedzenie kryštálových 
zŕn sa spravidla určuje vzájomným do

tykom minerálnych jedincov. 
Vcelku sú pre všetky študované 

vzorky antimonitu charakteristické v zá

sade izometrické tvary v rozmanitom 
stupni ohraničených zŕn v agregáte. 
Výnimku tvoria vzorky antimonitu 
z ložiska Pezinok (č. 1 a č. 2. Malé Kar

paty) a Dve Vody (č. 46. Nízke Tatry), 
majúce špecifické ihličkovitovláknité 
alebo steblovité agregáty, miestami sil

ne porušené tlakom (obr. 2). Stebla 
majú hrúbku niekoľko desatín mikro

metra až 2 mikrometre. Tieto špecifické 
formy, nehľadiac na makroskopický 
zvyčajný jemnozrnný charakter agre

gátu, sú typické pre nízkoteplotné pod

mienky vzniku antimonitu. 
Obdobné tvary antimonitu z lokality 

Pezinok zaznamenal Harman (1973) a 
predpokladá, že ide o sieť torzných 
prasklín, niekedy deformovaných, a sieť 
priečnych trhlín, pravdepodobne dislo

kácií v kryštáloch. 
Z hľadiska mikromorfologických oso

SNSK 

Obr. 1. Zrnitý agregát antimonitu s nerovno
merne ohraničenými zrnami, ktoré majú na 
plochách !110; paralelné vertikálne ryhovanie. 
Typická bloková mikroštruktúra antimonitu 
so schodovitými útvarmi zvýrazňujúcimi plo
chy štiepatelnosti je na elektrónovej mikro
fotografii v strede. Šípky označujú izometric
ké reliéfové inklúzie pentagonálnododeka
edrickej formy veľkosti 1 až 2 mikrometrov. 
Elektrónová mikroíotograíia pozostáva z dvoch 
záberov. Poproč (Spišskogemerské rudohorie, 
vzorka č. 72). Zväčš. ílOOOkrát 
Fig. 1. Granular antimonite aggregate with 
irregularly shaped grains disclosing parallel 
groovings along 110 planes. Typical blocklike 
antimonite microtexture with steplike con
figuration pronouncing cleavage surface in the 
central part of the micrograph. Arrows indicate 
isometric relief inclusions of pentagonal do
decaedric shape and of 1 5 2 /um size. Electron 
micrograph composed by two shots. Poproč 
locality, Spišskogemerské rudohorie Mts., 
sample No. 72. Magn. X8000. 

bitostí sa ukázali ako zaujímavé aj 
vzorky z lokality Chyžné (vz. č. 68, 
Spišskogemerské rudohorie). makro

skopický zastúpené kryštalickým, čias
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Obr. 2. Mikroštruktúra antimonitu so scho
dovitými útvarmi ukazujúcimi charakter rastu 
kryštálov: so steblovitými agregátmi miesta
mi silne porušenými tlakom. Ide o pomerne 
čistý minerál. Dve Vody (Nízks Tatry, vzorka 
č. 46). Zväčš. 8000krát 
Fig. 2. Antimonite microtexture with steplike 
configuration disclosing crystal growth featu
res and with rodlike aggregates locally 
strongly disturbed by pressure. The mineral 
in question is relatively pure. Dve Vody loca
lity. Nízke Tatry Mts., sample No. 46. Magn. 
X8000. 

točne steblovitým a pomerne čistým 
antimonitom. 

V TEM sú uprostred základnej hmoty 
antimonitu viditeľné agregáty častíc 
veľkých okolo 0.1 mikrometra, nepra

videlného tvaru a veľkosti 10 až 20 mi

krometrov. Zdá sa. že elektrónovo

mikroskopické štúdium antimonitu 
z Chyžného ukazuje, ako v detailoch 
prebieha proces zámeny Pbsulfosolí za 
antimonit (obr. 3). 

Obdobnú kompozíciu antimonitu a 
Pbsulfosolí (boulangerit, zinekenit, plu

mozit, jamesonit bez Fe) dokumentujú 
mikrofotografie plošnej rtg mikroana

lýzy, individuálnych oddelených zŕn 
antimonitu Kristína (in Cambel — Jar

kovský 1979). 
Podobná je aj predpokladaná zámena 

berthieritu za antimonit z lokality Mní

šek n Hnilcom (vzorka č. 21, Hoffs

v K 

Obr. 3. Bloková mierne porušená mikroštruk
túra antimonitu s množstvom mikroinklúzií. 
Uprostred základnej hmoty antimonitu sú 
viditeľné zhluky Pbsulfosolí nepravidelných 
tvarov. Elektrónová mikrofotografia ukazuje, 
že v detailoch prebieha proces zámeny Pbsul
fosolí za antimonit. Chyžné (Spišskogemer
ské rudohorie, vzorka č. 68). Zväčš. 10 000krát 
Fig. 3. Blocklike and slightly disturbed anti
monite microtexture with numerous micro
inclusions. Pbsulphosalt mineral grains of 
irregular shape are clustered in antimonite 
groundmass. The electron micrograph demon
strates forthgoing process of the sulphosalt 
replacement by antimonite. Chyžné locality. 
Spišskogemerské rudohorie Mts., sample No. 
68. Magn. x 10 000. 
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Obr. 4. Kompozícia antimonitu s berthieritom. 
Mníšek (Spišsko-gemerské rudohorie. vzorka 
č. 21). Zväčš. 7000krát 
Fig. 4. Composition of antimonite with ber
thierite. Mníšek locality, Spišskogemerské ru
dohorie Mts., sample No. 21. Magn. x7000. 

grund, Spišskogemerské rudohorie) na 
elektrónovej mikrofotografii (obr. 4). 

Charakter nerovnorodosti antimonitu 

Pri elektrónovomikroskopickom štú

diu antimonitu možno často zistiť ne

rovnorodosť zloženia, pretože okrem 
základnej fázy sa prejavuje prítomnosť 
inklúzií rozličného druhu, tvaru aj pô

vodu. 
Podľa údajov spektrochemickej ana

lýzy, rtg mikroanalýzy a chalkografic

kého štúdia skúmané vzorky antimo

nitu spravidla predstavujú veľmi zložité 
heterogénne systémy (s vysokým obsa

hom mikroprímesí a uzavrenín iných 
minerálov), niekedy s jemným preras

taním niekoľkých komponentov. 
Vo väčšine prípadov sa bežnými mi

neralogickými metódami skúmajú ťaž

ko. Vzhľadom na relatívne vysokú roz

lišovaciu schopnosť metóda elektróno

vej mikroskopie odhaľuje rad drobných 
osobitostí v zložení minerálov. 

Ako ukázalo elektrónovomikrosko

pické štúdium vzoriek antimonitu, sú 
v ňom v značnom množstve prítomné 
uzavreniny kubickej fázy, ktorá je 
v dobrom súlade s výsledkami spektro

chemických analýz (vysoký obsah Fe, 
viac ako 1 " n) a patrí pravdepodobne 
pyritu. 

V jednom prípade (antimonit z loka

lity Pezinok, vzorka č. 1, Malé Karpa

ty) sú tieto uzavreniny dobre viditeľné 
aj pri zväčšení vo svetelnom mikrosko

pe, keď tvoria drobné inklúzie v podobe 
izometrických foriem. V TEM vystupu

jú ako pekne vyvinuté kubické kryš

tály, ktoré majú zriedkavo pentagonál

nododekaedrický habitus veľkosti 0,5 
mikrometra (obr. 5). 

V inom prípade (antimonit z ložiska 
Poproč, vzorka č. 72. Spišskogemerské 
rudohorie) sa Feuzavreniny identifi

kujú v množstve pod hranicou dôkaz

nosti rtg mikroanalýzy. Na ich elektró

nových mikrofotografiách sa prejavujú 
izometrické uzavreniny veľké 1 až 2 
mikrometre. Niekedy majú výrazne 
vyvinutú pentagonálnododekaedrickú 
formu (obr. 1). 

Väčšie kryštály pyri tu sa v antimo

nite vyskytujú jednotlivo, menšie tvo

ria často zhluky na definovaných plo

chách (plochy odlučnosti, lomové plo

chy obr. 6). inokedy sa zhlukujú do 
reťazcov (obr. 7). 

Čiastkové výsledky geochemického 
štúdia antimonitu z rozličných ložísk a 
rudných obvodov Západných Karpát sú 
v práci Cambela et al. (1976). Autori 
skúmali obsah železa spektrochemic
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melky. Elektrónová mikrofotografia 
(obr. 6) ukazuje obdobné častice, ktoré 
predstavujú opisovaný materiál HgS. 
Veľkosť uzavrenín sa pohybuje okolo 
1 mikrometra. 

Obr. 8 demonštrujú povrchové skulp

túry vzniknuté ako výsledok prírodné

ho naleptania povrchu lomových plôch 

" 

Obr. 5. Bloková celistvá mikroštruktúra anti
monitu s výskytom uzavrenin kubickej fázy, 
ktorá je v relácii k pyritu. Pezinok (Malé 
Karpaty, vzorka č. 1). Zväčš. 10 000krát 
Fig. 5. Blocklike massive microtexture of 
antimonite with cubic phase inclusion occurin_r 
in relation to pyrite. Pezinok locality, Malé 
Karpaty Mts., sample No. 1. Magn. x 10 003. 

K 
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ŕ 
/ 
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kými metódami a nízky obsah ortuti 
metódou atómovej absorpčnej spektro

metrie. Bádali aj formy vystupovania 
železa na rtg mikroanalyzátore a ortuti 
na TEM. Zistili, že železo vystupuje 
v antimonite prevažne v heterogénnej 
forme a len vo veľmi nízkom obsahu 
a maximálne do 0.01 % môže vystupo

vať aj v homogénnej podobe. Ortuť sa 
prejavuje ako heterogénny element, 
a to prevažne v podobe submikrosko

pických inklúzií cinabaritu. 
Častice a mikroagregáty častíc cina

baritu boli identifikované podľa po

dobnej mikromorfológie syntetickej ru

Obr. 6. Mikroštruk'úra pomerne čistého anti
monitu s nakopeninami inklúzií pyritu a ci
nabaritu. ktoré sledujú plochu odlučnosti. 
Plocha je orientovaná v jednom smere a nie 
je rovná. Cinabarit (kompaktné častice vpra
vo) bol identifikovaný podlá podobnej mikro
morfológie syntetickej rumelky (Cambel 
et al. 1976). Kremnica (Kremnické vrchy, 
vzorka č. 3). Zväčš. 7000krát 
Fig. 6. Microtexture of relatively pure anti
monite with pyrite and cinnabar inclusions 
clustered along uneven parting plane pre
ferredly oriented. Cinnabar (compact par
ticles on the right side) has been identiťied 
according to the similar micromorphology of 
the synthetic cinnabar (Cambel et al. 1976). 
Kremnica locality. Kremnické vrchy Mts., 
sample No. 3. Magn. X7000. 
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Obr. ". Mikroštruktúra antimonitu, sčasti blo
ková, porušená, bez inklúzií (vľavo), s vý
skytom početných mikroinklúzii rozmerov 
menších ako 1 mikrometer, ktoré sa miesta
mi zhlukujú do reťazcov. Pezinok (Malé Kar
paty, vzorka č. 2). Zväčš. 8000krá' 
Fig. 7. Microtexture of antimonite, partly 
blocklike, disturbed, without inclusions (left 
side) and with frequent mieroinclusions 
lesser than 1 um grouping into chains. Pe
zinok locality. Malé Karpaty Mts.. sample 
No. 2. Magn. X8000. 

antimonitu z ložiska Malé Železné 
(vzorka č. 51, Nízke Tatry). Táto elek

trónová mikrofotografia repliky z po

vrchu naleptanej lomovej plochy ukazu

je základnú hmotu antimonitu s usmer

nenými mikročasticami orientovanými 
v jednom smere. Na porovnanie sa sle

dovalo, ako obdobný jav nastáva po 
naleptaní antimonitu zriedeným rozto

kom HNO.i v laboratórnych podmien

kach. 
Ako ukázali viacerí autori (Cambel 

1959. Kantor 1953. 1955, Hak 1966. 

Obr. 8. Typická bloková mikroštruktúra anti
monitu so schodovitými útvarmi zvýrazňujú
cimi plochu štiepepatclnosti a s typickými mi
kroagregátmi cinabaritu. Dve kompaktné lis
toví té častice predstavujú vytrhnutý mate
riál v štruktúre základného minerálu. Snímka 
demonštruje povrchové skulptúry vzniknuté 
ako dôsledok prírodného naleptania povrchu 
lomových plôch. Replika ukazuje základnú 
hmotu antimonitu s mikročasticami nezná
meho pôvodu orientovanými v jednom smere. 
Malé Železné (Nízke Tatry, vzorka č. 51). 
Zväčš. 15 000krát 
Fig. 8. Typical blocklike antimonite m i c o 
texturc with steplike configuration pronounc
ing cleavage plane and with typical cinnabar 
microaggregates. Two compact barshaped 
particles represent pulled away material in the 
texture oť the primary mineral. The micro
graph demonstrates surficial sculptures ori
ginated due to natural etching of parting 
surfaces. The replica demonstrates antimonite 
groundmass with microparticles of unknown 
origin preferredly oriented. Malé Železné lo
cality. Nízke Tatry Mts.. sample No. 51. Magn. 
X15 000. 

Mozgová — Dudykyna 1969 a i.), v an

timonite sa ako uzavreniny nachádzajú 
tieto minerály: pyrit, arzenopyrit. sfa
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lerit. berthierit. rýdze zlato a i. 
Podľa výsledkov elektrónovomikro

skopického štúdia tieto uzavreniny ne

tvoria iba veľké odmiešaniny. zvyčajne 
rozlíšiteľné vo svetelnom mikroskope, 
ale aj submikroskopické, drobnejšie 
útvary, nie väčšie ako niekoľko stotín 
mikrometra. 

Z údajov vidieť, že antimonit má 
predovšetkým heterogénne zloženie a 
homogénne sú len isté jeho časti, čo je 
pre reálne kryštály charakteristické. 

Hodnotenie výsledkov 

Výsledky elektrónovomikroskopické

ho štúdia vzoriek antimonitu z rozlič

ných ložísk možno zhrnúť takto: 
1. Pre monozrná antimonitu je cha

rakteristický stupňovitý lom spätý 
s prejavom štiepateľnosti a miestami 
prechádzajúci do lastúrnatého a nerov

ného lomu. 
2. Zistila sa kryštalickozrnitá štruk

túra a veľkosť indivíduí v makrosko

pický takmer celistvých veľmi jemno

zrnných rudách. Špecifické steblovité 
štruktúry agregátov v niektorých vzor

kách sú typické pre nízkoteplotné pod

mienky vzniku antimonitu. 
3. Popri plochách štiepateľnosti je 

v antimonite aj odlučnosť. ktorá pre

bieha podľa definovaných kryštálových 
plôch. Oslabenie väzieb medzi nimi sa 
vysvetľuje prítomnosťou uzavrenín cu

dzích látok, ktoré sledujú plochy od

lučnosti. Pri snímkovaní sme sa zame

rali práve na tieto časti, lebo sú nosi

teľmi najväčšieho množstva inklúzií. 
4. Dokumentovali sa tvary charakte

ristických a často sa vyskytujúcich 
uzavrenín pyritu. Pbsulfosolí. berthie

ritu a cinabaritu v skúmanom mineráli. 
Tieto uzavreniny okrem veľkých od

miešanin tvoria aj submikroskopické 
útvary veľkosti len niekoľkých stotín 
mikrometra. 

5. Porovnali sa výsledky rtg mikro

analýzy a chalkografického štúdia s vý

sledkami elektrónovomikroskopického 
štúdia antimonitu v prípade výskytov 
pyritu, Pbsulfosolí a berthieritu. 

6. V prípade inklúzií rumelky v an

timonite sa výsledky TEM porovnali 
s výsledkami štúdia etalónu — synte

tického cinabaritu. 
7. Ukázala sa možnosť porovnať prí

rodné naleptané plochy s lomovými 
plochami antimonitu po naleptaní 
s HNO:! v laboratórnych podmienkach. 

8. Výsledky práce sú príspevkom 
k celkovému objasneniu heterogénnosti 
a homogénnosti antimonitu. jeho mor

fologickomineralogických vlastností, 
rozmiestnenia inklúzií. ich tvaru a veľ

kosti a množstva. 
Na základe dosiahnutých výsledkov 

pomocou TEM možno získať predstavu 
o tvorbe a formovaní sa antimonitu 
v zložitých genetických podmienkach 
v jednotlivých typoch ložísk a výskytov 
Sbmineralizácie. Treba však brať do 
úvahy aj výsledky získané inými me

tódami a navzájom ich korelovať. 
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Investigation of antimonite using transmission electron microscopy 

HELENA GERTHOFFEROVÁ 

Results of transmission electron microscopic 
(TEM) investigations represent contribution 
to the knowledge on morphological peculari
ties of antimonite crystals, to the nature of 
inhomogenities and yield detailed insight into 
antimonite microstructure behind the limits 
oť common light optics. 

More than 50 antimonite samples coming 
ťrom 17 localities and 4 ore districts of the 
Western Carpathians were submitted to TEM 
investigation using the method of twostage 
replica from fresh parting surfaces. The 
following basic data were obtained. 

A steplike fracture surface related with 
indices of cleveability characterizes mono
grains of antimonite. Crystalline grained 
texture has been found to occur in almost 
compact ores macroscopically. Individual 
grain sizes in such samples were determined. 
Parting surťaces and cleveage planes do occur 
in antimonite frequently and run along de
ťined crystallographic planes. Such surfaces 
carry the highest amounts of inclusions. 

Shapes of characteristic and frequently 
present inclusions have been scanned (pyrite. 
Pbsulphosalts. berthierite and cinnabar). 
Their size, shape and sizes were determined. 

Results of TEM investigations have been 
compared with data yielded by Xray micro
analysis and with results oť chalcographic 
investigations. Results oť election micro
scopic investigations contributed data on 
pyrite. Pbsulphosalts and berthierite inclu
sions. TEM results ťor cinnabar inclusions 
were compared with investigation results 
obtained ťrom a synthehic standard cinnabar. 

Natural etching surťaces may be compari
sed with parting surťaces etched by nitric 
acid in laboratory conditions. 

Results contributed to the knowledge on 
heterogeneity or homogeneity ot antimonite 
and illumined its morphological properties. 
Special attention was paid to inclusions 
(shape, size, amount and distribution). 

The obtained TEM data, after their com
parison with results from other laboratory 
tests, contributed to the knowledge on gene
ration and growth of antimonite crystals in 
complicated genetic conditions on single de
posit types and occurences. Results are useful 
for their compatibility with other mineralo
gical and geochemical investigations realized. 

Preložil I. Varga 


