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Doručené 11. 11. 19S0 

Tepivio3JieKTpiiHecKOe HaiipHwemie B mipiiTe MecTopowAewm 3jiaTa Eami 

Ha ocHOBaHiiu nyjib3annoHHoio inMeHemtH TepM03JieicrpHiecKMx 
CBOHCTB nKpHTOB M M3 J13MeHeHllň BeJMHHH nOJiyMCHHMX M3 TCpM03JICK
I'PHHCCKOII npOBO^MMOCTIl, KOSCpllUHeHTa npOÄ>'KTHBHOCTIl BO BCpTHKaJTblIOM 
HanpaBJíeHitH ĎMJIH ycTairoBJJCHH 30JiOTOcyjibcpM,nnbie 30 I IH MecTopo>Kfle
HMH, KOTopwe naxoflHTca B corjiacim co 30HaMH ycTaHOBjíeHbiMH npH no
MOIHII XII.MI1MCCKHX aHaJIH30B. 

Thermoelec t r ic s t ra in of pyr i te f rom the Zlatá Baňa deposit (Slanské 
vrchy Mts., Eas te rn Slovakia) 

Repea ted ly measu red higher thermoele te t r ic vol tage coefficient values 
in pyr i te and using t h e goldbear ing product ivi ty coefficient calculated 
from the rmoelec t r ic da ta , several goldsulphidic ore zones in the Zla tá 
Baňa deposit have been del imited. T h e appa ren t zonali ty is in agreement 
wi th da ta obta ined using chemical analyt ica l data . 

V ostatnom období vznikli práce 
o využívaní elektrických vlastností 
rudných minerálov pri riešení dôleži

tých genetických a metalogenetických 
problémov a vyhľadávaní rudných lo

žísk (Ďurža, 1978, 1980, Gajdoš — Ďur

ža, 1981). Meranie termoelektrického 
napätia dáva možnosť na fyzikálnom 
základe získať nový zaujímavý materiál 
na poznanie podmienok tvorby rudných 
minerálov. 

Elektrické náboje reprezentujú elek

tróny (záporné náboje) alebo voľné 

miesta (diery) po elektrónoch (kladné 
náboje). Ak sa vodivosť polovodiča rea

lizuje elektrónmi, je typu n (donor), a 
ak sa realizuje dierami, je typu p (ak

ceptor). 
Teplotný gradient, ktorý sa vytvára 

pomocou dvoch separátne zahrievaných 
elektród, spôsobuje difúziu voľných no

čov nábojov od teplejšej elektródy 
k chladnejšej, v dôsledku čoho medzi 
nimi vzniká termoelektrické napätie 
(DTEN). Meranie DTEN teda spočíva 
v určení veľkosti napätia vznikajúceho 
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pohybom elektrických nábojov. Koefi
cient DTEN (a) sa určuje zo vzťahu 
a = Eo AT, kde E0 — termoelektrické 
napätie vzorky. AT — rozdiel teplôt. 

Opis prístroja na meranie DTEN, ako 
aj metodiky merania sme už uviedli 
(Ďurža, 1978. 1979, Gajdoš — Ďurža, 
1981). 

Ložiskové pomery 

Zlatobanský vulkanický aparát zabe

rá severnú časť Slanských vrchov a na 
jeho stavbe sa zúčastňujú komplexy 
ryolitových vulkanoklastík, ilovitopies

čité sedimenty a komplexy andezitové

ho vulkanizmu. Kaličiak (1980) ho roz

delil na spodnú a vrchnú etáž, ktoré sa 
sformovali na spodnom miocéne — 
vrchnom bádene. 

Mineralizácia je geneticky spätá s vý

vojom intermediárneho subsekventného 
magmatizmu. najmä s intruzívnymi 
procesmi dioritových porfyritov. V okolí 
Zlatej Bane sa vrtnými prácami zistili 
žilníkovoimpregnačné. brekciovité a 
žilnožilnikové typy polymetalickej mi

neralizácie a prejavy skarnovej Mo—Cu 
mineralizácie (Kaličiak — Ďuďa. 1980). 

Celkový vývoj mineralizácie a zrud

ňovacích procesov prebiehal v štyroch 
etapách, synchrónnych s vývojom vul

kanického aparátu. Kým v 1. etape vý

voja (vrchný báden — spodný sarmat) 
vznikla pyritová formácia, ktorá je 
zložkou propylitizácie hornín v asociá

cii s chloritom. karbonátmi, epidotom

zoisitom atď. a tvorí impregnácie a 
drobné žilky, počas 2. etapy vývoja 
v spojitosti s intrúziami pyroxenických 
dioritporfyritov vznikla Feskarnová 
a sčasti polymetalická mineralizácia. 
Skarnová formácia sa vo vrte KSV15 
zistila v hĺbke 484—486 a 1073—1075 m 
a tvorí ju magnetit, diopsit. aktinolit, 
chlorit a granát s mladšími naloženými 
žilkami pyritu, pyrotínu a chalkopyritu. 

Staršia polymetalická formácia sa zistila 
vo vrte KSV15 v hĺbke 1513 m. Má 
žilný charakter a nachádza sa v ryoli

tovom prostredí. Reprezentuje ju pyro

tin. pyrit, galenit. sfalerit a chalkopyrit. 
Zrudňovacie procesy 3. etapy vývoja 

spájame so záverečnými štádiami di

ferenciácie magmatického kozuba (stred

ný sarmat — vrchný sarmat). Široko sa 
tu uplatnila hlavne mladšia formácia, 
ktorú reprezentuje Pb, Zn, Cu, Au. Ag, 
Te atď. Rozšírená je v andezitovom 
komplexe a má vo vrchnej časti brek

ciovitý a žilníkový charakter, kým 
v hlbších častiach (vrt KSV5. hĺbka 
nad 500 m) je v žilníkovoimpregnačnej 
forme a viaže sa hlavne na dajkovité 
formy dioritových porfyritov. Minerali

záciu tvorí hlavne galenit, sfalerit a py

rit v sprievode karbonátov, barytu a 
kremeňa. V menšom množstve sa vy

skytuje aj pyrotín, chalkopyrit, Pb—Sb 
sulfosoli. Agteluridy, tennanti t — tet

raedrit atď. 
Novým a doteraz neznámym typom 

zrudnenia je Mo—Cu formácia, ktorú 
zistil Rybár — Duďa (1980) vo vrte 
KSV15 a ZH5 v hĺbke 800—1440 m. 
Tvorí najspodnejší a najvyššie termál

ny člen epigenetickej mineralizácie 
v 3. etape vývoja. Lokalizovaná je 
v dajkovitých formách dioritových 
porfyritov a v horninách spodnej 
štruktúrnej etáže (ryolitové komplexy, 
piesčitoílovité sedimenty). Má žilníko

voimpregnačný charakter a reprezen

tuje ju hlavne chalkopyrit, pyrit, mo

lybdenit, arzenopyrit, vzácne bornit, 
pyrotín, rýdze zlato, stanín, sfalerit a 
bournonit. Sprevádza ju turmalinizácia. 
sericitizácia, silifikácia a adularizácia 
hornín. 

Lokálne, najmä v periférnych čas

tiach zlatobanskej vulkanotektonickej 
depresie, vznikla antimonitová a ortu

ťovoarzénová mineralizácia (Dubník, 
Nosger, Kuria hora atď.). Bezprostred

ne v centrálnej časti sa obidva tieto 
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typy mineralizácií uplatnili iba veľmi 
vzácne ako najmladšie, naložené na 
staršie zrudnenia (vrt ZH5), resp. na no

vovzniknutých štruktúrach (vrt KSV3, 
4). Dozvuky prejavov mineralizácie 
3. etapy vývoja sú známe vo forme 
opálovej formácie iba v periférnych, 
vzdialených častiach vulkanotektonickej 
depresie (Dubník, Libanka atď.). 

Zrudňovacie procesy 4. etapy vývoja 
sú nevýrazné a boli späté s postvulka

nickou solfatarovou činnosťou za vzni

ku rozsiahlej markazitovej formácie a 
mladšej chlóropálovej formácie v pe

riférnych častiach zlatobanskej vulka

notektonickej depresie. 

Postavenie pyritu v ložisku 

Pyrit je v celej oblasti najrozšírenej

ším sulfidickým minerálom. Tvorí jem

nokryštalické agregáty vo forme im

pregnácií v hydrotermálne premene

ných horninách a intenzívne zatláča 
tmavé horninotvorné minerály. Tvorí 
jemné žilky v asociácii s ďalšími sulfid

mi a tmeli horninové brekcie. Zistil sa 
aj vo forme masívnych liatych hniezd. 
Ojedinelé sú veľké kryštály v kalcitovej 
žilovine (do 20 mm) a v neposlednom 
rade sú známe aj pyritové agregáty 
v polymetalickom zrudnení. 

Prakticky najrozšírenejším typom je 
pyrit II, a to vo forme impregnácií hor

nín. Má hexaedrický vývoj a iba ojedi

nelé presahuje veľkosť 1 mm. Je nepra

videlne rozptýlený v silne propylitizo

vaných a argilitizovaných vulkanických 
horninách. Starší pyrit I je vzácnejší 
a tvorí drobnú výplň po tmavých hor

ninotvorných mineráloch (pyroxény, 
amfiboly) v asociácii s magnetitom, 
chloritom. hematitom atď. Má alotrio

morfný vývoj. Pyrit III je ešte vzác

nejší a je produktom hydrotermálnych 
procesov v počiatočných štádiách vývo

ja magmatickej činnosti (2. etapy vý

voja). Vytvára hrubokryštalické agre

gáty v asociácii so sfaleritom, galenitom 
a chalkopyritom (vrt KSV15 1513 m) 
v polymetalickej žile. Za mladší pyrit IV 
považujeme ten, ktorý sa nachádza bez

prostredne v asociácii s hydrotermálne

metasomatickými zrudneniami porfýro

vého typu (Mo—Cu. Pb—Zn) v tele

sách dioritových porfyritov. Má impreg

načný charakter, je hypidiomorfný až 
alotriomorfný. Vzácne tvorí drobné 
krátke žilky spolu s galenitom a sfale

ritom. 
Pyrit V a VI je známy z polymeta

lickej mineralizácie brekciovitého a žil— 
nožilníkového typu. Majú prevažne 
alotriomorfný vývoj a intenzívne ich 
zatláčajú mladšie sulfidy. Predpokladá

me, že tento pyrit môže byť sčasti aj 
zlatonosný. Mikroskopicky sa zistili jeho 
dve generácie, pričom ich časové a 
kvantitatívne zastúpenie nie je jasné. 
Naopak pyrit VII uzatvára vylučova

nie hydrotermálnej mineralizácie 3. vý

voja. Je v asociácii s antimonitom, 
Pb—Sb sulfosoľami a chalcedónom. Má 
hypidiomorfný vývoj. Predpokladáme, 
že pyrit v asociácii s realgárom, rumel

kou a markazitom je mladší, má samo

statné postavenie a časovo je od pred

chádzajúcich generácií pyritu značne 
oddelený. Jeho vylučovanie v perifér

nych častiach vulkanotektonickej de

presie spájame už s dozvukmi hydroter

málnej. resp. s fumarolovou fázou mi

neralizácie. 
Predpokladáme, že z celej oblasti je 

8—9 generácií pyritu, ale porovnávať 
ich spravidla nemožno, a preto ich 
v ďalších etapách bude treba hlbšie bá

dať rozličnými metódami. 

Výsledky experimentálneho štúdia a ich 
interpretácia 

Zmeny termoelektrického napätia 
pyritu zo Zlatej Bane v závislosti od 
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hĺbky sme zobrazili bodovým diagra

mom (obr. la). Z diagramu vidieť, že sa 
termoelektrické napätie pyritu mení vo 
vertikálnom smere v širokom intervale 
kladných aj záporných hodnôt (prvé 
stovky mikrovoltu na stupeň). Pritom 
pozorujeme, a to v súlade s publikova

nými údajmi (Karasev et al., 1975. Sa

marcev — Ovsianikov, 1978), zákonitú 
zmenu typu vodivosti pyritu vo verti

kálnom smere (tab. 1). Na hlbokých ho

rizontoch je pyrit charakteristický 
elektrónovým typom vodivosti. So 
zmenšovaním hĺbky sa zväčšuje význam 
dierovej vodivosti a vo vrchných hori

zontoch tento pyrit dominuje. 
Pozorované zmeny typu vodivosti vo 

vertikálnom reze ukazujú na obohate

nie pyritu zo spodku zóny rozšírenia 
defektmi — donormi a zvrchu defekt

mi — akceptormi. Tieto predpoklady sa 
potvrdili aj predbežnými výsledkami 
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Obr. 1. Termoelektrické napätie a mikro
tvrdosf pyritov z ložiska Zlatá Baňa. x — 
hĺbka [m], y, — ar[/jV/deg], y3 — VHN [MPa]. 
1 — vodivosť p — n. 2 — vodivosť typu p, 
3 — vodivosť typu n 
Fig. 1. Thermoelectric strain and micro
hardness of pyrite from the Zlatá Baňa de
posit, x — depth in m. y, — a[,uV . deg ' ] , y. — 
VHN [MPa], l — p — ntype conductivity, 
2 — ptype conductivitv. 3 — ntype conduc
tivity 

štúdia obsahu mikroprímesí v pyrite 
(Kvaček — Ďuďa, v tlači). Pyrit 
z brekciovitého typu zrudnenia má vyš

ší obsah Ag — akceptor (13—16 g . t"1). 
Podobného charakteru je aj pyrit zo žil

nožilníkového typu. Naopak, pyrit žil

níkovoimpregnačného typu zrudnenia 
(teda z hlbších častí) je o Ag ochudob

nený (do 10 g . t"1). Výraznejšie roz

diely sa spozorovali v obsahu Co (donor) 
v pyrite. Kým vo vrchnejších častiach 
sú prímesi Co iba v rozmedzí 0,001 — 
0.005 " o, pyrit z hlbších častí (žilníko

voimpregnačných typov) obsahuje Co 
od 0.0055 do 0.011 %. V obsahu Ni via

zanom na pyrit sa zistili opačné závis

losti, ale o jeden rád nižšie ako pri Co. 
Údaje o obsahu Au viazaného na 

pyrit nie sú ešte k dispozícii, ale vzhľa

dom na nepatrný obsah rýdzeho Au 
v zrudnení možno stanovený obsah Au 
v chemických analýzach vzoriek pokla

dať za súčasť prímesi v pyritoch. Je 
možné, že v hlbších častiach sa zlato 
viaže sčasti na koncentrácie arzenopy

ritu. sčasti pyritu. 
Zerebcov et al. (1978) stanovili empi

rickú závislosť na vypočítanie koefi

cienta produktivnosť Kp pre zlatosulfi

dické zóny 

KP = N .100 % 

kde Kv — koeficient produktívnosti. 
ktorý určuje percento meraní termo

elektrického napätia charakterizujúce 
pyrit zlatoproduktivnej asociácie, n — 
počet meraní termoelektrického napätia 
s hodnotou š 220 ,uV deg, N — počet 
meraní termoelektrického napätia pre 
vzorku. 

Podľa ich záverov anomálne zmeny 
elektrofyzikálnych vlastností pyritu 
s Kp ž 60 (l

 (J zodpovedajú zlatosulfidic

kým zónam. 
Výsledky meraní sú v tab. 1. Z nej 
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Hodnoty termoelektrického napätia a mikrotvrdosti pyritu zo Zlatej Bane 
Values of thermoelectric strain and o] microhardness in pyrite from Zlatá Baňa deposit 

T a b . 1 

C.vz. 

1007 
1006 
1034 
1794 
1018 
1012 
1620 
1082 
1072 
1668 
1800 
1792 
1672 
1670 
1783 
1931 
1931 
1775 
1933 
1923 
1645 
1634 
1640 

Metráž /m/ 

193,7 
215,5 
267,5 
402,0 
405,0 
450,0 
484,6 
525,0 
563,5 
630,0 
653,0 
666,5 
710,0 
877,5 
911,0 
925,6 
928,0 
1027,4 
1085,0 
1085,5 
1430,1 
1456,0 
1513,0 

cJL 
//iV/deg/ 

304,1 
415,7 
407,2 
263,8 
366,1 
355,7 
72,3 
75,0 
259,4 
369,0 
373,3 

-165,0 
393,6 
339,5 
239,8 
58,3 

106,9 
-53,7 
216,8 
77,9 
-9,3 

-175,6 
-364,7 

Vodivosť 
typu n 
/%/ 

0 
0 
r 
c 
c 
0 

5 6 
0 
0 ■ 
0 
0 

100 
0 
0 
0 
0 
18 
72 
2!) 
20 
71 
100 
100 

K 
P 

/%/ 

100 
100 
100 
80 
80 

100 
50 
0 

80 
100 
100 
0 

100 
100 
66 
0 
0 
0 

6 0 
0 
0 
0 
0 

VHN 

/MP a/ 

12935,0 
13780,8 
13069,3 
14098,3 
12679,2 
14636,3 
14057,1 
14525,6 
14248,2 
13685,7 
11769,8 
13524,0 
12539,1 
12596 
13052,6 
12231,4 
14586,9 
13221 ,2 
12747,8 
14288,4 
11348,4 
14610,8 
14462,8 

Generácia 
pyritu 

V 
V 
V,VI 
v 
v 
v 
v 
IV,II 
IV,11 
IV, 11 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV,II 
IV,II 
IV,II 
IV 
IV,II 
IV,II 
IV 
IV,II 
III 

možno vyčítať, že zvýšené hodnoty Kv 
sú v troch intervaloch: 200—500 m. 
s dvomi maximami 200—320 m. a okolo 
450 m. resp. 560—900 m, ktoré je spô

sobené vyššou intenzitou žilníkovoim

pregnačného zrudnenia s lokálnymi 
maximami hodnôt K,, — 560—660 m. 
700—920 m. Tretí interval je okolo 
1085 m. Tieto maximá zodpovedajú lo

kálnym akumuláciám zlata, ako ich 
určil Rybár — Duďa (1980). Ako vyplý

va z ich práce, zlato v profile vrtu 
KSV15 vytvára dve výrazné akumu

lácie v hĺbke 200—500 m s maximami 
okolo 280—320 m a 450—500 m. Vo 
väčšej hĺbke obsah Au výrazne klesá. 
Lokálne zvýšenie je v oblasti okolo 600. 

750—850. 1081 — 1085 a okolo 1300 m. 
Výsledky obidvoch metód sa zhodujú 
pomerne dobre. 

Zmeny hodnôt koeficienta termoelek

trického napätia, koeficienta produktív

nosti. mikrotvrdosti a typu vodivosti vo 
vertikálnom smere pre jednotlivé zóny 
vo vrte sú v tab. 2. Z nej vidieť, že sa 
zlatosulfidické zóny koncentrujú v mlad

šej polymetalickej formácii. 
Zaujímavá je aj zmena intervalov 

zvýšenia a zníženie termonapätia pyri

tu (obr. la), čo spôsobuje premiestne

nie maxím a minim po vertikále a dáva 
bodovému diagramu podobu sínusoidy. 
Tieto vlny na diagrame svedčia o pul

začnej zmene mikrotvrdosti a termo
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Hodnoty elektrických charakteristík a mikrotvrdosti jednotlivýn zón vrtu 
KSV-15 

Values of electric characteristics and of microhardness in single zones in the 
KSV-15 borehole 

Tab . 2 

Zóny HTbka Vodivosť K VHN 
/ c c a m/ /ju,V/deq/ t ypu n p 

/%/ /%/ /MPa/ 

mladšia polymetalická 
formácia 
nižšie termálna 190-
stredná termálna 320-

skarnová poloha 484-

žilníkovo-impregnačné 
zrudnenie Pb, Zn 490-

prechod do Mo-Cu 
formácie * Pb, Zn 650-

žilníkovo-impregnačné 
zrudnenie Mo-Cu 900-

liata žila 1027-

žilníkovo-impregnačné 
zrudnenie 1085-

star.-iia polymetalická 
formácia 1500-

-270 
-450 
-485 

-650 

-900 

-1000 
■1028 

-1500 

375 
328 
72 

234 

189 

135 
-53 

27 

-364 

,7 
,5 
r3 

,5 

4 

0 
7 

5 

7 

0 
0 

5 6 

0 

33 

6 
72 

53 

100 

100 
87 
50 

r r 

66 

22 
0 

20 

0 

13261 
13804 
14057 

14153 

12765 

13263 
13221 

13251 

14462 

,4 
,3 
i 

,2 

5 

3 
2 

6 

8 

elektrického napätia (obr. 1). Odhaľujú 
aj vzájomnú závislosť vlastností — pri

bližnú zhodu intervalov s maximami a 
minimami (symetricky — zrkadlová 
poloha bodov — hodnôt termoelektric

kého napätia a mikrotvrdosti). 
Pretože termoelektrické a fyzikálne 

vlastnosti sulfidov — polovodičov, akým 
je pyrit, závisia od termodynamického 
režimu prostredia kryštalizácie, možno 
predpokladať, že vlnovú podstatu zmien 
termoelektrických vlastnosti a mikro

tvrdosti sulfidov pozdĺž vertikály určuje 
pulzujúce prenikanie hydroteriem. Kaž

dá dávka hydrotermálnych roztokov 
s pohybom nahor prešla takmer rovna

kými zmenami (v čase a priestore), a to 
sa odzrkadlilo aj na produktoch kryšta

lizácie. Je možné, že pozorovaný jav 
spôsobilo kolísanie teploty vo vertikál

nom smere, aj keď je známe, že tvrdosť 
a termoelektrické napätie závisia aj od 
mnohých iných faktorov (Povarennych. 
1963. loffe. 1957). 

Záver 

1. Merania termoelektrického napätia 
potvrdili predpoklady o vertikálnej zo

nálnosti na ložisku Zlatá Baňa. V hlbo

kých horizontoch je pyrit charakteris

tický elektrónovým typom vodivosti. So 
zmenšením hĺbky sa zvyšuje význam 
dierovej vodivosti a vo vrchných hori

zontoch tento pyrit dominuje. 
2. Zmeny hodnôt termoelektrického 

napätia. koeficienta produktívnosti, 
mikrotvrdosti a typu vodivosti vo ver

tikálnom smere, ako aj pre jednotlivé 
zóny vo vrte KSV15 ukazujú, že sa zla

tosulfidické zóny koncentrujú v mladšej 
polymetalickej formácii. 

3. Možno predpokladať, že vlnovú 
podstatu zmien termoelektrických 
vlastností a mikrotvrdosti pyritu vo 
vertikálnom smere spôsobuje pulzujúce 
prenikanie hydroteriem. 

Recenzoval M. Háber 
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Thermoelectric strain of pyrite from the Zlatá Baňa deposit (Slanské 
vrchy Mts., Eastern Slovakia) 

ONDREJ ĎUR2A — RUDOLF ĎUĎA 

Physical and chemical properties of mi
nerals are dependent on physicochemical 
parameters of the environment in which mi
neral individuals originated. Thermoelectric 
strain changes in pyrite have been deter
mined by repeated measurements from 
samples taken at different depth intervals. 
In deeper levels, pyrite is characterized by 
ntype conductivity whereas cases of ptype 
conductivity increase upwards being domi
nant in uppermost portions of the deposit. 

An empiric dependence between the ther
moelectric voltage coefficient and gold con
tent of pyrite has been stated by Zherebtsov 
et al. (1978). The productivity coefficient 
expressing percentage frequency of thermo
electric voltage coefficient values typical for 
goldbearing mineral associations allows to 
assume the presence of hopeful goldbearing 
ores within some kinds of deposits. According 
to empiric data, anomalous changes in ther

moelectric properties of pyrite with a Kp 
value over 60 p. c. could indicate goldbearing 
zones in sulphidic ores. 

Measurements applied to pyrite samples 
from the Zlatá Baňa deposit yielded higher 
values of the productivity coefficient for 
samples taken between 200—500 m depth 
interval (with maxima at 200—320 m and 
450 m respectively), between 560—900 and 
in 1085 m depth. Ascertained maxima thus 
refer to local goldbearing ore accumulations. 
Changes of thermoelectric voltage coefficient 
values are in good agreement with changes 
of pyrite microhardness (tab. 2). 

The ascertained correlation in physical 
properties of pyrite on the Zlatá Baňa deposit 
points to repeated presence of goldbearing 
pyrite in single mineralization stages with 
a maximum concentration of gold in the 
younger basemetal ore formation. 
Preložil I. Varga 


