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A K T U A L I T A 

ONDREJ DURZA 

Závislosť t e r m o e l e k t r i c k é h o n a p ä t i a t e t r a c d r i t u ložiska R u d ň a n y 
od c h e m i c k é h o zloženia 

i.iiiiKiiMix. 11. TepM03^eKxpimecKoro iianpflweHiiH TeTpa3flpnT0B B 3aBMCnMoc
Tii OT HX XHMimecKOro cOdaBa na MecTopowÄeHMM PyflHHHW 

TepM03JieKTpnHecKoe HanpajKemie TeTpasflpMTOB Ha MecropoJKfleHMM 
Py;tHHHM CBH3aHH0 CO COflep>KaHHeM HCKOTOpWX 3JieMCHT0B. C B03pacTaHneM 
Tepvios^eKTpimecKoro HanpsweHna B03pacraeT coflepjKaHiie BMCMyTa w pTy
TW HenponopitHOHajTbHO. Ebijia ycTaHOBJíeHa 3OHaJibH0cn> TeTpa3,npHT0B Ha 
ocHOBaHHH TepMosJieKTpimecKoro Hanpa>KeHHa, MTO BO3MO>KHO cooTBeTCTByer 
MOHoacueaeHTHoň 30HajibHOCTM MecropojK^eHMa. 

Dependence between the thermoelectric tension of tetrahedrite and its 
chemical composition in the Rudňany ore deposit, Eastern Slovakia 

Thermoelectric tension values (TETV) of telraedi ite from the Rud
ňany deposit correlate with contents of some elements in the mineral. 
Positive correlation exists between TETV and contents of bismuth or 
mercury whereas a negative one between the TETV and iron content. 
Zonal arrangement of TETV within single tetraedrite grains points 
probably to monoascendent zonality on the deposit. 

Tetraedrit je pre širokú izomorťiu veľmi 
vhodným objektom na bádanie zmien che
mického zloženia a s tým spätých zmien fy
zikálnych vlastností. 

Vzorky tetraedritu sú zo všetkých v sú
časnosti dostupných diel v Rudňanoch, aby 
bolo možno vystihnúť zmeny v ich chemic
kom zložení a v ostatných vlastnostiach v čo 
najširšom vertikálnom aj horizontálnom roz
pätí. V rámci nášho výskumu sme analyzo
vali 39 vzoriek tetraedritu. Okrem analýz 
chemického zloženia pomocou rtg mikroana
lyzátora (in Rojkovič, 1975) sme merali ter
moelektricke napätie na prístroji opísanom 
v prácach O. Ďuržu (1978) a V. Gajdoša — 
O. Ďuržu (1981). 

Výsledky meraní ukázali, že hodnoty koe
ficienta DTEN meraného tetraedritu kolíšu 
od +78 do {758 ,uV deg. Aritmetický prie
mer je +329 fi\~ deg. Tieto výsledky sú v zho
de so závermi E. V. Popovej (1974), podľa 
ktorej aritmetický priemer koeficienta DTEN 

tetraedritu je j400 ,uV deg. 
DTEN v študovaných vzorkách tetraedritu 

z Rudnian závisí od zmien obsahu Hg. Za
tiaľ, čo najvyššiu hodnotu koeťicienta DTEN 
+758 /SV deg sme zistili vo vzorke s obsa
hom Hg až 18,5 fl o, vo vzorke bez ortuti sme 
namerali len +78 /xV deg. Závislosť termo
elektrického napätia od obsahu prvkov 
v tetraedrite potvrdili aj vypočítané korelač
né koeficienty. Výraznejšiu pozitívnu kore
láciu s koeficientom DTEN (a) vykazuje Hg 
a Bi (r0/BI = +0,64. ra/HS = +0,74) a ne
gatívnu Fe (r(:/re = — 0.59). Pri počítaní 
týchto korelácií sme v> lúčili vzorky z naj
vyšších úrovní žily Droždiak v jej stred
nej časti (okolie šachty 5RP), kde I. Roj
kovič (1977) pozoroval drobné až 0,01 mm 
uzavreniny chalkopyritu, bizmutu, bizmutí
nu (?) a stibiocnargitu. Predpokladá obme
dzenie vstupu Bi do mriežky tetraedritu pri 
nižšej teplote v podpovrchových častiach žily, 
pričom sa vytvárajú samostatné minerály 
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bizmutu. Z toho vychodí, že namerané hod
noty zo vzoriek z uvedenej oblasti nezodpo-
vedajú hodnotám DTEN tetraedritu. ale 
tetraedritu znečistenému uvedenými minerál
mi. Preto tieto vzorky skresľujú závislosť koe
ficienta DTEN od obsahu Bi v tetraedrite 
(obr. i. označené šrafovaním). 

Vstup niektorých prvkov (napr. Bi. Hg) do 
mriežky tetraedritu zvyšuje DTEN a vstup 
iných prvkov (napr. Fe) ho znižuje. Z teórie 
polovodičov Uoťfe. i960) je známe, ze hod
nota DTEN je nepriamoúmerná koncentrácii 
volných nosičov nábojov. Bi je polovodičom 
typu n (donor). V totraedrite zastupuje Sb, 
ktorý je polovodičom typu p (akceptor). Aj 
tetraedrit je polovodičom typu p. Keďže 
bizmut je polovodičom typu n. celková kon
centrácia voľných nosičov nábojov v tetra
edrite pri izomorfnej zámene Bi za Sb sa 

Hg, Ag a znižovaním As. Fe a Zn smerom 
k povrchu (Rojkovič. 1977). Vstup prvkov 
prímesi do kryštálovej mriežky minerálov 
v značnej miere vplýva na ich termoelektric
ké napätie. Preto mineralogická a geoche
mická zonálnosť sa kontroluje zonálnosťou 
lermoelektrickeho napätia rudných minerá
lov. V našom prípade sme pozorovali zvŕšeni? 
hodnôt DTEN tetraedritu smerom k povrchu. 
Nižšie hodnoiy sme zistili na najnižších hori
zontoch ložiska. 

Závery 

Meraním DTEN sa zistila zonálnosť termo
elektrického napätia tetraedritov. ktorá je 
odrazom monoascendentnej zonálnosti na lo
žisku, pričom hodnoty DTEN tetraedritov 
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Obr. Závislosť koeficienta DTEN tetraedritov od obsahu Bi 
Fig. 1. Relation between differential thermoelectric tension coefficient and bismuth 
content 

v dôsledku rekombinácie nábojov zmenší a 
DTEN tetraedritu zv;.'si. 

Závislosť medzi hodnotami DTEN a obsa
hom izomorfnej prímesi líg je z tých istých 
dôvodov rovnaká. Opačný prípad je pri Fe. 
ktorý je polovodičom typu p. 

Monoascendentná zonálnos°ť sa v ložisku 
prejavuje variabilitou chemického zloženia 
tetraedritu, a to najmä zvyšovaním obsahu 

z Rudnian sú priamoúmerné obsahu Bi a Hg 
a nepriamoúmerné obsahu Fe. Získané vý
sledky potvrdzujú izomorfný vstup Bi. Hg 
a Fe do štruktúry rudnianskeho tetraedritu. 

Záverom ďakujem I. Rojkovičovi za po
skytnutie vzoriek tetraedritu a výsledkov ich 
chemickej analýzy. 
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