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A K T U A L I T A 

Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej minerali-
zácie neovulkanitov Javoria 

J O Z E F S T A N K O V I C 

MecTopoHgieHMH BMCMVTO Tejiypom>ix \iiinepa.iOK B accomiautiii nojniMeTa-
jiiiMecKoň Miiiiepa.ui tjiiini HeoByjiKamtHecKHx nopofl (HBopim Cpe;ninn Cno
■ m i ) 

npn MiiHepajionmecKOM myiemn! o6pa3iioB KepHa cKBa>KiiH HeoByjiKa
HimecKiix nopofl HBOpiia B accou.nau.Hu nnpiiTa, niippoTiiHa, xajibKoniipii
Ta, rajiemiTa H ccpajiepiiTa B KBapuoBoKapôoHaTOBbix npo>KiiJiKax BMCCTC 
CO nia6a3HTOM ObiJiii onpeflejieiibi MiiHcpajiu BiicMyra H Tejiypa BO cbopivie 
MejIKIIX HCnpaBHJlbHblX HHKJiy3IIH H MHKpOripOJKHJIKOB, KOTOpbie npOHIIKaWT 
niipiiTOM n niippoTHHOM. BucMyTOTejiypoBbie Mimepajiu cBMaHbi c MJia«
UIIIM STanoM nojniMeTajiimecKoro opyflCHCiina H cBwaHM c wi3K0Tep
Majibiibi.Mir npoHBJíeHiifl.Mii apnijiHTH3aiiiiH. 

Occurrence of BiTe minerals in association with the polymetallic mine
ralization of the Javorie Mts. neovolcanites (Middle Slovakia) 

BiTe minerals in the form of tiny irregular inclusions and micro
veinlets, which penetrate through pyrite and pyrrhotite, have been 
ascertained by mineralogical investigation of samples from the cores 
of the Javorie Mts. neovolcanites in association with pyrite, pyrrhotite, 
galena and sphalerite in quartzcarbonate veinlets with "chabazite. BiTe 
minerals are bound on a younger stage of polymetallic mineralization 
and they are connected with the lowtemperature manifestations of 
argillization. 

V minulosti bola Te mineralizácia známa 
len z ojedinelých lokalít, a to tetradymit zo 
Zupkova pri Žarnovici (Wehrle in Zepharo
vich, 1859: 1873) a tetradymit z Kokavy nad 
Rimavicou (Tóth, 1882). 

V ostatnom čase sa v polymetalickom lo
žisku Zlatá Baňa v Slanských vrchoch našiel 
hessit, Te canfieldit a rickardit (Duďa — 
Kristín. 1978; Duďa et al., 1981) a v ložisku 
JasenieKyslá v Nízkych Tatrách tetradymit 
a telurobizmutit (Beňka — Suchý in Pecho 
et al., 1983). 

Pri mineralogickom výskume vzoriek 
z vrtných jadier v rámci výskumu metalo
genézy neovulkanitov Javoria (vrt KJ27) sa 
na listoch geologických máp 1 : 25 000 (Koneč

ný et al.. 1985) zistili BiTe minerály i na 
lokalite Kráľova. Viažu sa tu na mladšiu 
etapu polymetalického zrudnenia, spätú s mz
koteplotnými prejavmi argilitizácie a silicifi
kácie. Vyskytujú sa v hĺbke cca 300 m. majú 
tvar drobných nepravidelných inklúzií a mi
krožiliek, ktoré prenikajú cez pyrit a pyrotín. 
S chalkopyritom, galenitom a sfaleritom vy
tvárajú mladšiu etapu mineralizácie na kre
meňovokarbonátových žilkách (do 5 cm) 
s chabazitom v brekciách polymiktného cha
rakteru. Brekcie sú hydrotermálne preme
nené. 

Te minerály tvoria drobné nepravidelné 
zrnká, velké do niekoľko desatín mm, a zrni
té agregáty olovenošedej farby, na čerstvých 
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Obi. 1. Inklúzie Bi-Te minerálov (biele) a ich 
zubovité prerastanie pyritom a pyrotínom 
(šedé) v kremeňovokarbonátovej žilovine 
(čierne). Nábrus zväčšený 240X 
Fig. 1. Inclusions of TeBi minerals (white) 
and their overgrowths by pyrite and pyrrho
tite (gray) in quartzcarbonate gangue (black). 
Polished Section, magn. x20 

plohách takmer šedobieleho odtieňa, ktoré 
často zubovité prerastá pyrit a pyrotín 
(obr. 1). Agregáty xenomorfných zŕn pri skrí
žených nikoloch majú svetložltú mozaikovú 
štruktúru. Farba Te minerálov pripomína py
rit, ale jej odtieň je bledší. V porovnaní 
s galenitom sú o niečo svetlejšie. Te mine
rály s krémovožltým odtieňom vykazujú efek
ty anizotropie s polarizačnými farbami šedo
žltohnedou a modrožltošedou. Bireflexia a 
vnútorné reflexy sa nezistili. Ich odrazivosf 
.ie zreteľne vyššia ako odrazivosf sfaleritu, 
pyrotínu a galenitu, jej stupeň možno prirov

nať najviac k pyritu, s ktorým je aj v naj
tesnejšej asociácii. Vyššie hodnoty odrazivosti 
môže spôsobovať aj svetlejší farebný odtieň. 
Reliéf nabrúsenej plochy dokazuje výrazne 
nižšiu tvrdosť zistených Te minerálov vzhľa
dom na prítomné sulfidy. 

Pri sledovaní na elektrónovom mikroanaly
zátore JCXA733 f. JEOL v Centrálnom labo
ratóriu pri GÚDŠ (analytik J. Kristín a J. Ha
tali sa zaznamenal Bi a To. v stoDOVom 
množstve aj S. Semikvantitatívny obsah síry 
v študovaných Te mineráloch vykázal cca 1 100 
obsahu S v pyrite a cca 1 30 obsahu S v ga
lenite. Takéto nízke hodnoty (asi 0.5 % hmôt.) 
dovolujú uvažovať o teluridoch Bi (telurobiz
mutit. hedleyit. wehrlit). keďže pri sulfotelu
ridoch Bi (teradymit, joseit, csiklovait) sa 
predpokladá obsah S aspoň 3—6 "u. 

Opisovaný výskyt BiTe minerálov sa zistil 
na SZ okraji priestoru zóny rozsiahleho 
stratovulkánu Javoria, kde sa smerom na SV 
zoskupuje 5 hydrotermálnych centier: Zaje
žová. Banisko. Ska'.ka. Podpolom, Stožok. Sa
mostatné hydrotermálne centrum Zaježová. 
potvrdené i geofyzikálnymi prácami (in Stohl. 
1978), dobre koinciduje s pomerne výrazne 
kontrastnou združenou CuPbZnAg metalo
metrickou anomáliou (Marsina, 1985). pričom 
obsah Bi dosiahol hodnotu pod medzou dôka
zuschopnosti (pod 4 ppm) použitej analytickej 
metódy, čo je v súlade s akcesorickým množ
stvom minerálov, ktoré sú jeho nositelmi. 

V ostatnom čase sa i v severovýchod
nejších častiach tohto rudného rajónu poda
rilo potvrdiť výskyt Te minerálov (Határ in 
Stohl et al.. 1985). a to identifikáciou altaitu 
vo vrte KS33 aj pri väčšom hĺbkovom do
sahu sulfidickej polymetalickej mineralizácie. 

Mineralizácia má napriek zisteniu BiTe 
minerálov zhodný charakter s tými. ktoré 
opísala Ľ. Rojkovičová (1902) a J. Stohl (in 
Burian et al.. 1985). Hoci je výskyt BiTe mi
nerálov v Javorí iba v minerálnej forme ako 
indícia, geologické a geochemické charakte
ristiky i premeny hornín sú velmi podobné 
s výskytmi Te mineralizácie nielen v Západ
ných Karpatoch (Slanské vrchy), ale aj v Ma
ďarsku. Rumunsku. Bulharsku a Juhoslávii. 

Geologický ústav D. Štúra 
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