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Sulfidické mineralizácia na kremeňovoantimonitových žilách v Tinesovej doline 
pri Smolníckej Píle 

DUŠAN PETEREC 
Geologický prieskum. 5. p.. geologická oblasť. Garbanova 1. 040 11 Košice 

(Doručené 26. 7. 1988. revidovaná verzia doručená 2. 12. 1988) 

Sulphidic ore mineralization on quartzantimonite veins in the Tinesova dolina Valley near Smolnicka 
Píla, Eastern Slovakia 

Some accessory minerals have been identified on quartzantimonite veins in the Tinesova dolina 
Valley (the central part of the Spišskogemerské rudohorie Mts.) and microchemical and ísomorphous 
composition of some sulphidic minerals have been studied. The increased content ofisomorphous Bi has 
been ascertained locally in antimonite. berthierite and jamesonite. Mineral assemblages of sulphidic 
minerals have been defined. It applies generally that minerals of older assemblages are present mainly 
in lower parts of veins (the assemblage of Ni. Co. As and Fe minerals and the assemblage of Zn. Cu 
and Pb minerals respectively). Minerals of younger assemblage (the assemblage of Pb. Bi and Sb 
minerals) are more abundant in the upper parts of veins. 

Uvod 

Antimonitový výskyt Tinesgrund v Tinesovej doli

ne patrí k antimonitovému rudnému ťahu. ktorý 
vystupuje v centrálnej časti Spišskogemerského ru

dohoria. Nachádza sa 3 km východne od Smolníckej 
Píly. Pozostáva z dvoch paralelných žilných štruktúr, 
približne 1 km dlhých, vzdialených od seba 150— 
200 m (obr. 1). Generálny smer žíl je V — Z. sklon 
60—75° na juh. Žily majú typický šošovkovitý tvar 
v smere aj po sklone, maximálna veľkosť šošoviek je 
10 m. Mocnosť žíl kolíše od nepatrnej až po 30 cm. 
Kutacie štôlne často sledovali slabé impregnácie 
antimonitu alebo ílovitú výplň tektonickej línie, ktorá 
pozostáva z kremeňa. ílovitej sľudy, kaolinitu a albitu. 
Najväčšie akumulácie antimonitu pozorujeme na hal

de Vyšnej štôlne (južnejšia žila), kde okrem impreg

nácií nachádzame aj kusovú a liatu rudu. 
2ily vystupujú v tinesovskom bloku humelského 

príkrovu. ktorý je ohraničený zlomami smeru SZ—JV 
a budovaný kloptanskými hrubolaminovanými grafi

tickosericitickými fylitmi až metapsamitmi s ojedine

lými vložkami diabázových metapyroklastík a kerato

fýrov (Peterec. 1985). 
Banské práce svedčia o tom. že žily boli predme

tom záujmu už v dávnej minulosti. Z poslednej práce, 
ktorá overila nebilančnosť tohto výskytu (Korpeľ. 
1959). vyplýva, že žily boli overené piatimi štôlňami. 
Na severnejšej žile to boli Spodná. Nová Stredná 
a Stredná štôlňa. na južnejšej žile Stredná. Vyšná 

a Nová Vyšná štôlňa. Mineralogické štúdium na 
týchto žilách sme urobili v rámci projektu SGR 
— geofyzika. 

Minerálne zloženie 

Antimonitovú mineralizáciu v Tinesovej doline 
okrajovo študovala Drnzíková in Korpeľ (1959). 
Izotopové zloženie síry antimonitu. boulangeritu. tet

raedritu. sfaleritu a pyritu z tejto lokality analyzoval 
Kantor a Ďurkovičová (1976) a Kantor (1980). Mine

ralizácia týchto žíl sa podrobne neštudovala. 
Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň a antimonit. 

Z nerudných minerálov je v menšej miere zastúpený 
kalcit a Fedolomit. identifikovaný chemickou analý

zou (tab. 1) a rtg analýzou (tab. 2). Akcesoricky 
pozorujeme chlorit. sericit. albit. turmalín. rútil 
a fluórapatit identifikovaný rtg analýzou (tab. 2). 
Tieto minerály začleňujeme spolu s kremeňom (star

ším) do minerálnej asociácie alpských žíl. ktorá 
vzniká na začiatku mineralizačného procesu (obr. 6). 

Žilná "výplň vytvára najčastejšie masívne textúry. 
Brekciovité textúry nachádzame zriedkavo (drvený 
kremeň tmelený antimonitom). Drvenie starších sulfi

dických minerálov, tmelených mladšími (obr. 4). po

važujeme za prejav vnútornej kataklázy. ktorá nasle

dovala po štádiu vzniku minerálov tejto staršej mine

rálnej asociácie. Ojedinelé pozorujeme aj vtrúsenino

vé textúry antimonitovej rudy (zrná antimonitu 
v čiernych metapelitoch; obr. 5). Haldový materiál 
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TAB. 3 
Spektrálne analýzy apatitu (1—3) a keratofýru (4) zo Strednej štôlne 

Spectral analyses of apatite (1—3) and keratophyre (4) from the Stredná šiôlna adit 

Vzorka 

1 

2 

3 

xo—X % 

Ca P Sb 
Si He Mg 

Ca P Si 
Fe Mg 

Ca Al P 
Fe Mg Si 

X—o.x % 

Mn 

Mn Sb 

M n N a 

O.X—0.0X % 

Al Cu 

Al Na Sr 

Ti Sr K. 
Sb 

0.0X—O.OOX 

Y Yb B Na 
Zn Pb Zr Sr 

Cu Ba Y Yb 
Zn Z r 

Ba Cu V Cr 
Y Yb Ga Pb 
Zr Sc Sn 

Problematické 

Ag 

Ni Pb 
Ag W Ge 

Ag Zn Li 
Mo W 

Si Al Ca 
Mg Na Fe 
Cu 

Mn P K Sr Cr Ba Ni Ag 
Bi Zr Ti B 
Ga Co V Y 
Yb Li Zn Pb 
Sn Mo 

TAB. 4 

Chemické zloženie rudných minerálov z lokality Tinesova dolina (v hmotnostných percentách) 
Chemical composition of metallic minerals from the Tinesova dolina Valley locality (in ug/. %) 

Fe Co Sb As ( u Suma Atóm "o 
As Krvštalochemickv vzorec 

Lllmannit zo Spodnej štôlne (1) Strednej štôlne (2. 3) 

1 
2 
3 

12.98 
14,45 
13.78 

0.04 
0,10 
0.06 

26,72 
27.14 
27,07 

0.00 
0.09 
0.08 

59.29 
58,14 
57.69 

0.18 
0.99 
0.99 

99.21 
100.91 
99.67 

Ni] ]2Sbi 2(,S 
NiijoSbijwAsojnS 
Ni,.irSbMI|Asii.(),S 

Violarit zo Strednej štôlne 

1 
2 
3 
4 

42,19 
41,62 
41,65 
41.42 

15.87 
15.86 
16.66 
12.53 

24.63 
25.93 
23,46 
24.47 

15.62 
15,82 
17.10 
20.25 

98.31 
99.23 
98.87 
98.67 

(Coo.siNi, :-Fen.sí,);.94S4 
(Cou.sjNii.wFeo.^Jí^ 
(Coo.ssNi, .nFeo.ic)} ir,S-i 
(CouyaNi] ;gFei,w)-,mS4 

Pentlandit zo Strednej štôlne 

32.85 
32.69 

26.64 
28.05 

33.72 
35.08 

7.44 
4.10 

0,00 100.65 
0.18 100,10 

(Fe.-!.7:iNi.i.4*CO(i.>ffiki9Ss 
(Fe- Q4NÍ4.WCOU.5.0,.BS, 

Pyrit zo Spodnej (1. 2). Strednej (3. 4). Vyšnej (5. 6) štôlne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

51.33 
50.58 
53.60 
52.36 
52,11 
52,23 

46.43 
46,29 
47.38 
46.88 
45.96 
45.14 

0.17 
0,20 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 

0.04 
0.04 
0.00 
— 
0,00 
0,00 

97.97 
97.11 

100.98 
99,24 
98,07 
97.37 

FeiIMS; 
FeiijsSj 
Fei.oiS: 
Fei.oiS? 
FeU)IS; 
Feo.wS: 

Pvrotín zo Strednej štôlne 

1 
2 

40.13 
39,33 

57.74 
57,95 

0.50 
0.51 

0,14 
0.20 

0.02 
0.00 

98.53 
97.99 

(Fe, ^„Niin.iftCoiiiKiilfi.NV.S 
(Feii.MsNin.ujftCo ÍVHSJS 

Arzenopvrit zo Spodnej štôlne 

1 
2 
3 

20.82 
20.40 
21,15 

34,73 
32,46 
33,53 

0,00 
0.00 
0,10 

0.05 
0,00 
0.06 

0.00 
0,76 
0.00 

45.70 
43.69 
46.42 

101,30 
97,31 

101.26 

32,42 
32.27 
32,95 

Fe(i.%Asn.i«S 
Fen.9iAs(ig:S 
Feo yjAsn y4S 
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arzenopyritom a antimonitom. Tvorí nepravidelne 
ohraničené zrná medovožltej farby, veľké do 2 mm. 
Bol študovaný bodovou rtg mikroanalýzou (tab. 5). 
Sfalerit z Tinesovej doliny má nízky obsah izomor

fného Fe. Obdobný nízky obsah Fe vo sfalerite 
(1.38—2.66 hm . %) z antimonitových žíl v oblasti 
Cučmy a Betliara zaznamenal Beňka in Pecho (1981). 

Chalkopyrit 

Nachádzame ho v akcesorických množstvách na 
halde Strednej štôlne, kde asociuje s pyritom 
a galenitom. Vystupuje vo forme izometrických zŕn 
veľkých O.X mm. Bol identifikovaný rtg mikroanalý

zou (tab. 5). 

Tetraedril 

Na antimonitových žilách patrí k zriedkavým mi

nerálom. Zistili sme ho vo vzorkách z haldy Spodnej 

štôlne vo forme nepravidelne ohraničených zrniečok. 
Asociuje s bournonitom. pyritom a ullmannitom. 
Chemické zloženie tetraedritu sme sledovali na rtg 
mikroanalyzátore (tab. 5). 

Zvýšený obsah Zn a Fe ho zaraďuje k železnatozi

nočnatým tetraedritom bez prímesi Hg. Zvýšený 
obsah Zn a Fe v tetraedrite zo štôlne Anton v Zlatej 
Idke a zo žíl Segen Gottes. Michaeli. Liborni a Anna 
Relichová medzi Prakovcami a Kojšovom opisuje 
Háber (1980). Podľa Varčeka in Bartalský et al. 
(1973) obsah Zn v tetraedrite na ložiskách Slovinky 
a Rožňava smerom do hĺbky stúpa. Bernard (1958. 
1961) a Rojkovič in Cambel et al. (1985) študovali 
chemické zloženie tetraedritu z Rudnian. Ich vý

skumy potvrdzujú, že v tetraedrite sa smerom do 
hĺbky zvyšuje obsah Zn. As a Fe a klesá obsah Ag 
a Hg. Predpokladáme, že Zn a Fe v tetraedrite má 
opačný trend ako Hg. Tetraedrit z antimonitových žil 
gemerika má zvýšený obsah Zn a Fe na úkor Hg. čo 
zodpovedá jeho priestorovej pozícii (Grecula. 1982). 

TAB. 5 

Chemické zloženie rudných minerálov z lokality Tinesova dolina (v hmotnostných percentách) 
Chemical composition of metallic minerals from the Tinesova dolina Valley locality (in wgt. %) 

S Fe Cu As Zn Sb Bi Pb Suma Kryštalochemicky vzorec 

Chalkopyrit zo Strednej štôlne 

1 
2 

34.67 
34.04 

28.47 
30.11 

37.34 
34.53 

0.01 
0.04 

0.00 — — 
0.00 — — 

100.49 
98.72 

CuL1).)FeiKMS; 
C u i m F e , , , ^ ; 

Sfalent z Vyšnej štôlne 

1 
2 

31.15 
32.41 

0.72 
2.29 

0.20 
0.00 

— 66.00 0.00 — — 
65.53 0.00 — — 

98.07 
100.23 

Zn, m Fe n . 0 I S 
Zn u 99Fe(, JJ3S 

Tetraedrit zo Spodnej štôlne 

1 
2 

23.90 
25.12 

4.26 
3.18 

36.32 
38.23 

0.03 
0.01 

Antimoni 

3.69 31.19 — — 
3.73 30.06 — — 

z Vyšnej štôlne (1—4). Strednej štôlne (5

99.4 
100.33 

8) 

(Cu»ÄFeij3Zllo.98)lZJ7Sb4.«7Sj3 
(Cuy 9nFeii 9iZnn 95)11 M,Sb4 ijjjSn 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

26.17 
26.82 
26.42 
26.77 
26.00 
26.69 
25.64 
25.97 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.20 
0,10 
1.49 

73.80 
74.03 
73.59 
74.45 
68.22 
68.40 
66.08 
ft ^ ^ S 

0.00 
0.00 
0.15 
0.06 
5.65 
5.66 
8.82 
8.50 

— 
— 
— 
— 
0.11 
1.11 
0.58 
0.45 

99.97 
100.85 
100.16 
101.28 
100.18 
101.06 
101.22 
101.99 

Sb, BS3 
Sbi.igSí 
Sb> viSi 
Sb2 20S1 
(Sb : iiyBin i(iFe(l oi):a»S3 
(Sb:n;Bi,i.iiiFeo.oi): ,iS, 
(Sb;n,Bi(, .i(,Pb(i.()|):.2oSi 
(Sbi.wBin^Fe.iiPbn.oi) s3 

Berthient zo Spodnej štôlne (I), Strednej štôlne (2) 

1 28.88 
28.19 

12.35 
12.36 

— 0.17 59.63 — 
55.02 4.45 0.24 

101.03 
100.06 

Fe,i.9ttSb2 | 7 S 4 

Fci„(Sb:„sBi„.IN):.14S4 

Jamesonh zo Strednej štôlne 

1 
2 

20.55 
20.63 
24.71 

2.62 
2.40 
0.88 

— 
35.40 1.42 39,35 
38.72 1.57 37.42 
60.42 4,05 11.06 

99.34 
100.74 
101.12 

Pb4 isFei icťSbf, ,4Bi(, i ^ V s u 
Pb,.«Fe,l,1(Sbí,l,:Bi(l„,).l„S,4 
x — fáza 
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Í fc Berthierit 

Obi 3 Najstaršia sulhdicka minerálna asociácia s priestorovej 
zhode s asociáciou hybridných minerálov. 
I ig. 3. The oldest sulphidic mineral assemblage in the spatial 
agreement with hvbnd mineral assemblage. 

' ÍPSH 

asociácie Hb Sh Hi Obr 4 Pyril tmclcnv minerálnu mladšej 
minerálov na halde Strednej štôlne. 
I ig 4 Pyrite cemented bv minerals of younger Pb. Sh. Bi 
assemblage on ore dump of the Stredná štôlna adit 

Bournonit 

Je zriedkavým minerálom. Vytvára nepravidelne 
ohraničené zrná, často s uzavreninami starších mine

rálov. Vystupuje v asociácii s tetraedritom. pyritom 
a ullmannitom na halde Spodnej štôlne. Bol identifi

kovaný mikroskopicky a orientačnou kvalitatívnou 
analýzou EDS. 

Galenit 

Vzácne vystupuje v asociácii s pyritom a chalkopy

ritom na halde Strednej štôlne Vytvára nepravidelne 
ohraničené zrniečka veľké 0.X mm. Bol určený mik

roskopicky a orientačnou kvalitatívnou analýzou EDS 
(HDAX, pracovisko rtg mikroanalýzy GÚDS Bratis

lava). 

Nachádzame ho na haldách Spodnej. Novej Stred

nej a Strednej štôlne, kde vytvára prizmatické. ihlič

kovité kryštály a steblovité agregáty nepresahujúce 
2 mm. V odrazenom svetle je sivobielej farby 
s ružovkastým odtieňom. Má slabú odrazivosť. silnú 
anizotropiu a silný dvojodraz. Geochemický bol štu

dovaný rtg mikroanalýzou (tab. 5). V berthierite 
z haldy Strednej štôlne bola zistená izomorfná primes 
Bi. Berthierit tu vystupuje v asociácii s pyritom. 
pyrotínom, Biantimonitom a Bijamesonitom. 

Jamesonit 

Vystupuje vo forme ihličkovitých agregátov na 
haldách Spodnej. Novej Strednej a Strednej štôlne. 
V odrazenom svetle je biely, s vyššou odrazivosfou 
ako berthierit. Je silne anizotropný. s dobre viditeľ

nou štiepateľnosťou. Jamesonit so zvýšeným obsahom 
Bi bol zistený na halde Strednej štôlne, kde úzko 
asociuje s bližšie neurčenou minerálnou fázou Sb. Pb. 
Bi (tab. 5). Zvýšený obsah Bi v jamesonite (0.98 %) 
zistil Gargulák (1985) v oblasti Zlatý stôl — Bystrý 
potok. Bi sulfosoli z viacerých lokalít Spišskogemer

ského rudohona opisuje Kupčík et al. (1969) a Hurný 
a Kristín (1980). 

Rýdzi bizmut 

Bol určený mikroskopicky. Zriedka vystupuje vo 
forme vysokoodrazivých kremovobielych izometric

kých uzavrenim veľkých 0.0X—0.00X mm v antimo

nite na halde Strednej štôlne. 

Antimonit 

Jeho najväčšie akumulácie pozorujeme na halde 
Vyšnej štôlne, kde vystupuje v asociácii s arzenopyri

tom. pyritom a sľaleritom. Patri k najmladším mine

rálom. Vytvára nepravidelne ohraničené zrna. zrnité 
agregáty, niekedy až liate a masívne textúry. Častejšie 
vystupuje vo forme ihličkovitých. nepravidelne steb

lovitých kryštálov. Pozorujeme aj vtrúseninové až 
vrstvičkové textúry antimonitovej rudy v čiernych 
metapelitoch (obr. 5). Širšia priestorová závislosť 
výskytu tohto typu zrudnenia sa z haldového materiá

lu nedala zistiť Domnievame sa. že ide o primárne 
textúrne znaky v zmysle Mauchera a Holla. (1968). 

Vnlimonil / Vyšnej štôlne, ktorý bol študovaný 
bodovou rtg mikroanalýzou (tab. 5), nevykazuje 
zvýšenie žiadneho skúmaného prvku Antimonit) so 
zvýšeným obsahom Bi pozorujeme na halde Strednej 
štôlne, kde vystupujú vo forme prizmatických kryštá

IIKOV. ktorých rozmer neprevyšuje 2 mm. Vystupujú 
v asociácii s pyritom, pyrotínom, Bijamesonitom 
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Obr 5. Vtruseninove až vrstvičkovité lexlúry antimonitovej rudy 
v čiernych metapelitoch. Zväčš. lOx. 1 nikol. 
1 ig. 5. Disseminated to laminated structures of antimonite ore in 
black metapelites. Magn \10. parallel nicols. 

a Biberthieritom. Maximálny obsah Bi v antimonite 
bol 8.8 hm %. Varček in Bartalský et al. (1973) uvádza 
zvýšený obsah 16—31 ppm Bi v antimonitoch zo 
Zlatej Idky. kde sa výnimočne zistila aj prítomnosť 
sulfosoli typu kobellitu. Ten istý autor uvádza jednu 
vzorku antimonitu z Čučmy (štôlňa Gabriela), kde 
zistil obsah 22 ppm Bi. HorobeLsuit. ako prechodný 
člen z radu antimonit — bizmutín. je známy z ložiska 
Dúbrava (Ralbovský a Kristín. 1975). Biantimonit 
— horobetsuit z gemerika dosiaľ nebol známy. 

Okrem zvýšeného obsahu Bi v antimonite zo 
Strednej štôlne pozorujeme aj zvýšený obsah Fe a Pb. 
Pri korelácii obsahov Fe. Pb. Bi pozorujeme priamu 
závislosť. 

Sukcesné a asociačné vzťahy 

Napriek objektívnym ťažkostiam, ktoré súvisia 
s mineralogickým štúdiom haldového materiálu, sme 
sa na základe podrobného mikroskopického štúdia 
charakteru vystupovania jednotlivých sulíídickvch 
minerálov, ako aj ich geochemického zloženia (čo 
sme uviedli v opise minerálov) a paragenetického 
štúdia na ložisku (o čom sa zmienime v opise 
jednotlivých asociácií) pokúsili nešiť sukcesné a tso 
ciačné vzťahy mineralizácie. 

Z výsledkov tohto pozorovania je zrejmé, že všetky 
sulfidické minerály na žilných štruktúrach vznikli 
počas jednej mineralizačnej periódy — sulfidickej, 
v rámci ktorej vyčleňujeme minerálne asociácie 

— skupiny minerálov, ktoré kryštalizovali v jednotli

vých štádiách mineralizácie. Pri vyčleňovaní minerál

nych asociácii sme zohľadňovali predovšetkým časo

vý faktor, hoci generálne pozorujeme aj priestorové 
závislosti — spoločný výskyt sulfidických minerálov 
z jednej minerálnej asociácie, o čom sa zmienime 
v kapitole o priestorovom vývoji mineralizácie. Suk

cesné vzťahy epigenetickej mineralizácie na kremeňo

voantimonitových žilách v Tinesovej doline sú zná

zornené na obr. 6. 

Asociácia N i. Co. As. Fe minerálov 

Zastupuje ju pentlandit. pyrotín. violarit. ullman

nit. arzenopyrit a pyrit. Osobitnú pozornosť si zaslúži 
prítomnosť pentlanditu. Vzniká ako prvv spolu 
s pyrotínom v podmienkach pomerne nízkej koncen

trácie síry. Vzájomné vzťahy minerálov v systéme Fe 
— Ni —S ovládané tendenciou postupne dosahovať 
rovnovážny stav rozpracoval Betechtin a Genkin 
(1951). 

Vylučovanie violaritu a ullmannitu umožnil vhod

ný koncentračný pomer v hydrotermálnych rozto

koch. Časť violaritu mohla vzniknúť premenou 
z pentlanditu. Arzenopyrit vzniká pri teplotách 
460—490 °C. Je to konkrétny termometrický údaj. 
zistený pomocou atómových % As v arzenopyrite 
podľa metódy Kretschmara a Scotla (1976). Ako 
posledný sa v tejto minerálnej asociácii vylúčil vo 
väčšej miere pyrit, čo svedčí o zmene režimu síry 
v roztokoch. 

Mineralízačná 
perióda 
Minerálna 
asociácia 

kremeň 
a p a t i í 
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Obr. 6 ľravdepodobná schéma postupnosti epigenetickej minerali

zácie na kremeňovo.inumonilových žilách v Tinesovej doline. 
Fig 6. Probable scheme of the succession of cpigenctic mineraliza

tion on quartzamimonile veins in the Tinesova dolina Valley 
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Keďže zlato pozorujeme v asociácii s pyritom. 
v ktorom tvorí inklúzie (obr. 2a). predpokladáme, že 
k jeho vylučovaniu dochádzalo počas najstarších 
minerálnych procesov, pravdepodobne ešte pred 
vznikom sulfidov. Túto najstaršiu asociáciu sulfidic

kých minerálov často pozorujeme v priestorovej zho

de s asociáciou hybridných minerálov (chloritom 
a rutilom) a Fedolomitom (obr. 3). 

Asociácia Zn. Cu. Pb minerálov 

Hoci v menšej miere, predsa aj na antimonitových 
žilách pozorujeme asociáciu týchto minerálov, takú 
bežnú na ostatných ložiskách sideritovej formácie. Je 
zastúpená sfaleritom. chalkopyritom. tetraedritom. 
bournonitom a galenitom. Vzájomné sukcesné vzťahy 
tvchto minerálov sú v zhode so sukcesiou obdobných 
minerálov na kremeňovosideritovosulfidických ži

lách v Spišskogemerskom rudohorí (Varček in Bar

talský et al . 1973: Varček. 1960: Bernard. Hanuš. 
1963: Regásek. 1967: Duďa. 1976: Háber. 1980 a i.). 
Navyše geochemické zloženie tetraedritu. na čo sme 
poukázali vyššie, je v zhode s priestorovou schémou 
zonálnosti izomorfného zloženia tetraedritov sulfidic

kej periódy mineralizácie pre územie Spišskogemer

ského rudohoria (Bernard. 1958. 1961. 1965). Tieto 
skutočnosti sa nezhodujú s teóriou o existencii dvoch 
etáp mineralizácie (kremeňovosulfidickej a antimo

nitovej) ako samostaných časových úsekov, ktoré boli 
vyčlenené aj pre priestorovú a štruktúrnu samostat

nosť týchto typov mineralizácie. 
Keďže vvstupovanie a chemické zloženie tetraedri

tov na antimonitových žilách je v zhode s priestoro

vou zonálnosťou geochemického zloženia a sukcesiou 
tetraedritov na sideritovosulfidických žilách, je zrej

mé, že ide o jednu generáciu tetraedritov. resp. 
o súčasný vznik tetraedritov ako na kremeňovoanti

monitových. tak aj na sideritovosulfidických žilách 
v sulfidickej perióde jednej etapy epigenetickej mine

ralizácie. V takom prípade by nízkotermálna asociá

cia Sb. Pb. Bi minerálov na antimonitových žilách 
v centrálnej časti Spišskogemerského rudohoria ča

sovo zodpovedala vylučovaniu nízkotermálnej asociá

cie Hg minerálov v okrajových častiach Spišskoge

merského rudohoria. Pretože sú to priestorovo nesú

visiace minerálne asociácie (pre priestorovú zonálnosť 
epigenetickej mineralizácie v Spišskogemerskom ru

dohorí). spoločný výskyt Sb. Pb. Bi a Hg minerálov 
pozorujeme len vzácne. napr. gelnicit. 
(5PbS . HgS. 3 Sb:S?) v asociácii s cinabaritom. tet

raedritom. galenitom a boulangeritom južne od Gel

nice (Háber a Babčan. 1971). Keďže Hg vstupuje do 
štruktúrnej mriežky tetraedritov a sulfosolí. vylučuje

me existenciu časovo samostatnej minerálnej asociá

cie Hg minerálov. Grecula (1982) predpokladá jeden 
zrudňovací proces, v rámci ktorého sa sideritovosul

fidická a antimonitová mineralizácia v závislosti od 
termodynamických podmienok priestorovo diferen

covali, a teda oddelene uložili. 

Asociácia Sb. Pb. Bi minerálov 

Spomedzi sulfidických minerálov sú minerály tejto 
asociácie zastúpené v najhojnejšom počte (antimonit. 
jamesonit a berthierit. pričom antimonit má prevahu 
nad sulfosoľami). V sukcesnej schéme ich kladieme 
na posledné miesto, čo je zrejmé z obr. 4. a považuje

me ich za epitermálne. Zvláštnosťou tejto lokality je 
zvýšený obsah izomorfného Bi v antimonite a sulfo

soliach. ktorý však má len lokálny charakter. 
Zvýšený obsah Bi v niektorých mineráloch na 

antimonitových žilách nás núti opäť korelovať tieto 
minerály s Bi sulfosoľami. ktoré vystupujú na niekto

rých sideritovosulfidických žilách, a sú v sukcesii 
začleňované na koniec sulfidickej periódy mineralizá

cie (Hak a Kupka. 1958: Bajaník. 1961: Trlička 
a Kupka. 1957: Zábranský a Radzo. 1966: Kupka 
a Trlička. 1962: Kupčfk eťal.. 1969 a iní). 

Priestorové vzťahy 

Vďaka tomu. že haldičky. na ktorých sme študovali 
žilné minerály, sú usporiadané v línii dlhej 1 km. 
s výškovým rozdielom 125 m medzi haldičkou Spod

nej štôlne a haldičkou Novej Vyšnej štôlne (obr. 1). 
pokúsili sme sa kvantitatívne zhodnotiť zastúpenie 
jednotlivých minerálov na týchto haldičkách. resp. 
vytvoriť schémy minerálnej zonálnosti. 

Najspodnejšie časti žíl tvoria väčšinou minerály 
hybridnej periódy, ku ktorej sa pridružuje Fedolo

mit. Z rudných minerálov je v malej miere prítomný 
rútil, pyrit, pyrotín. pentlandit. arzenopyrit. ullman

nit. zlato, malé množstvo minerálov asociácie Zn. Cu. 
Pb a ojedinelé berthierit a antimonit. Takéto zloženie 
žiloviny pozorujeme na haldách Spodnej a Novej 
Strednej štôlne (obr. 4). 

Smerom vyššie, na halde Strednej štôlne, vystupujú 
minerálv asociácie Ni. Co. As. Fe. asociácie Zn. Cu. 
Pb a hojnejšie aj minerály asociácie Pb. Bi. Sb 
(antimonit a sulfosoli obsahujú izomorfnú primes Bi). 

Vyššie, na halde Vyšnej štôlne, pozorujeme kreme

ňovoantimonitovú žilovinu (antimonit bez izomor

fnej prímesi Bi) ojedinelé s pyritom, arzenopyritom 
a sfaleritom a ešte vyššie, na halde Vyšnej Novej 
štôlne, skoro výlučne antimonit v kremeni. 

Ako sme už spomenuli, rozmiestnenie minerálnych 
asociácií na žilách javí určité zákonitosti. Vo všeobec

nosti pre epigenetické minerálv jednotlivých periód 
platí, že na spodnejších častiach žíl sú prítomné 
najmä minerály starších minerálnych asociácií, sme

rom vyššie pribúdajú minerály mladších minerálnych 
asociácií. 
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Záver 

Na kremeňovoantimonitových žilách v Tinesovej 
doline (centrálna časť Spišskogemerského rudohoria) 
bol identifikovaný pyrotín. pentlandit. violarit. 
ullmannit. arzenopyrit. pyrit, sfalerit. chalkopyrit. 
tetraedrit. bournonit. galenit. berthierit. jamesonit 
a antimonit. Niektoré sulfidické minerály sú izomorf

né. Bol analyzovaný pentlandit s Co (max. 7.44 %), 
violarit s Co (max. 20.25 %) a ullmannit s As (max. 
0,99 %). Lokálne sa zistil zvýšený obsah izomorfného 
Bi v antimonite (max. 8.82 %). berthierite (max. 
4.45 %) a jamesonite (max. 1.57 %). 

Na základe podrobného mikroskopického štúdia 
charakteru vystupovania jednotlivých sulfidických 
minerálov a paragenetického štúdia na ložisku sme sa 
pokúsili riešiť sukcesné a asociačné vzťahy minerali

zácie. Z výsledkov tohto pozorovania je zrejmé, že 
všetky sulfidické minerály na žilných štruktúrach 
vznikli počas jednej mineralizačnej periódy — sulfi

dickej. v rámci ktorej vyčleňujeme minerálne asociá

cie — skupiny minerálov, ktoré kryštalizovali 
v jednotlivých štádiách mineralizácie. Vyčlenila sa 
asociácia Ni. Co, As a Fe minerálov (pentlandit. 
pyrotín, violarit. ullmannit. arzenopyrit a pyrit), aso

ciácia Zn. Cu a Pb minerálov (sfalerit. chalkopyrit, 
tetraedrit. bournonit a galenit). asociácia Pb. Bi a Sb 
minerálov (antimonit. jamesonit a berthierit). Za 
najstaršiu považujeme asociáciu Ni. Co. As a Fe 
minerálov, za najmladšiu asociáciu Sb. Pb a Bi 
minerálov. V spodnejších častiach žíl sú prítomné 
najmä minerály starších minerálnych asociácií, sme

rom vyššie pribúdajú minerály mladších minerálnych 
asociácií. 

Zastávame názor o jednoetapovitosti sulfidickej 
mineralizácie na kremeňovoantimonitových a sideri

tovosulfidických žilách, ktoré sa líšia hlavne kvanti

tatívnym zastúpením jednotlivých minerálov, izomor

fným zložením niektorých sulfidov a priestorovou 
pozíciou, čo však súvisí s priestorovou zonálnosťou 
žilnej mineralizácie v Spišskogemerskom rudohorí. 

Poďakovanie. Ďakujem RNDr. J. Határovi. CSc. za pomoc pri 
stanovovaní chemizmu minerálov a RNDr. R. Duďovi za cenné 
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Sulphidic ore mineralization on quartzantimonite veins in the Tinesova dolina Valley near 
Smolnícka Píla. Eastern Slovakia 

The Tinesgrund antimonite locality in the Tinesova 
dolina valley belongs to the antimonite lode, which occurs 
in the central part of the Spišskogemerské rudohorie Mts. 
It is situated 3 km east of Smolnícka Píla. It consits of two 
parallel vein structures, which are approximately 1 km 
long, in distance of 150—200 m from each other (Fig. 1). 
The general strike of these veins is EW. the dip 60—70° to 
the South. They have a lenticular shape, both in strike and 
dip. The thickness of veins ranges from the smallest to 
30 cm. Veins occur in courselaminated graphitesericite 
phyllites to metapsammites with rare intercalations of 
diabase metapyroclastics and keratophyres. 

Mineral composition 

The filling of veins is formed mainly by quartz and 
antimonite. From nonmetallic minerals calcite and Fedol. 
omite are present in lesser extent. Chlorite, sericite. albite. 
tourmaline, edisonite and fluorapatite have been observed 
as accessories. The above accessories along with quartz 
have been classified with the mineral assemblage of alpine 
tvpe veins, which originate at the beginning of mineral

ization proces. 
A particular attention was devoted to metallic minerals, 

which have been studied optically in reflected light and in 
combination with point Xray microanalysis. Following 
minerals have been identified: pyrrhotite. pentlandite. 
violarite. ullmannite. native gold, arsenopyrite. pyrite, 
sphalerite, chalcopyrite. tetrahedrite. bournonite. galena, 
berthierite. jamesonite. native bismuth and antimonite. 

Description of minerals 

Pyrrhotite. This mineral impregnates along with edison

ite graphite phyllites — surrounding rocks of vein ore 
mineralization. It is present rarely in veins, in association 
with pyrite. 

Pentlandite. This mineral is rarely present in form of 
irregular forms or in close association with violarite. which 
replaces it. It contains up to 7.44 % Co in isomorphous 
form. 

Mineral from the linneite group (violarite) 

This mineral is present in negligible amounts in forms of 
irregulary confined grains. It forms pseudomorphes after 
pentlandite with typical octahedral texture. High isomor

phous admixture of Co. up to 20.25 %. is characteristic for 

violarite from this locality, this could indicate the presence 
of solid solution of violarite and siegenite. 

Ullmanite. This mineral belongs to rare ones in antimon

ite veins. It forms irregularly confined grains or aggregates 
in the size of 0.5 mm. It is often included in pyrite. It 
contains As in isomorphous form (max. 0.99 %). 
Native gold It is rarely present in form of small grains in 
size of max. 0.0> mm. which are included in pyrite. 

Arsenopyrite. It forms grains and aggregates of idiomor

phic crystals of prismatic shape in size up to 1 mm. It is a 
suitable geothermometer in association with pyrite and 
pvrrhotite. We have determined the temperature of the 
origin of arsenopyrite from the Spodná štôlňa adit, accor

ding to the method bv Kretschmar and Scott (1976). at 
460490 °C 

Pyrite It is present mainly in association with arsenopyr

ite. It forms isometric or hypidiomorphic grains and 
aggregates in size up to 1 mm. 

Sphalerite. It occurs in association with pyrite, arsenopyr

ite and antimonite. It forms irregularly confined grains with 
honev vellow colour in size up to 2 mm. 

Chalcopyrite. It occurs in form of isometric grains in size 
0.X mmm in association with pyrite and galena. 

Tetrahedrite. It belongs to rare minerals in antimonite 
veins. It is present in association with bournonite. pyrite 
and ullmannite. According to the increased contents of Zn 
and Fe it can be classified with Fe—Zn tetrahedrites 
without admixtures of Hg. 

Bournonite. It is rare mineral. It forms irregularly confi

ned grains, often with inclusions of older minerals. It is 
present in association with tetrahedrite. pyrite and ullman

nite. 
Galena. It is present in association with pyrite and 

chalcopyrite and it forms irregularly confined grains in size 
of 0 . X mm. 

Berthierite. It forms prismatic, spicular crystals. It is 
present in association with pyrite, pyrrhotite. Bi antimonite 
and Bi jamesonite. The increased contents of Bi (max. 
4.45 '/.) have been ascertained in it locally. 

Jamesonite. It occurs in association with nonidentified 
mineral phase of Sb. Pb. Bi. with Biberthierite and 
Biantimonite in form of spicular aggregates. 

Native bismuth. It forms inclusions in Biantimonite 
Antimonite. It forms irregular grains, pencil crystals, 

grain aggregates, sometimes massive structures. It is present 
in association with arsenopyrite. pyrite and sphalerite. 
Antimonites with increased content of Bi (max. 8.82 %) 
occur in association with pyrite. Bijamesonite and Bi

berthierite. 
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Succession relations and mineral assemblages 

It is evident, on the basis of detail microscopic invest

igation that all epigenetic sulphidic minerals in vein 
structures originated during single stage — the sulphidic 
one. We have defined mineral assemblages — groups of 
minerals in the framework of the above stage, which 
crystallized during individual stages of mineralization. Chrono

logical factor has been regarded in the definition of mineral 
assemblages, although we have watched spatial dependen

ces, too. — the common occurrence of sulphidic minerals 
from single assemblage. Succession relations of epigenetic 
ore mineralization on quartzantimonite veins in the Tines

ova dolina Valley are figured in Fig. 6. The following 
mineral assemblages have been defined. The assemblage of 
Ni.Co. As and Fe minerals, which is represented by 
pentlandite. pyrrhotite. violarite. ullmannite. arsenopyrite 
and pyrite. The assemblage of Zn. Cu and Pb minerals, 
which is represented by sphalerite, chalcopyrite. tetrahed

rite. bournonite and galena. The assemblage of Pb. Bi and 
Sb minerals, which is represented by antimonite. jameson

ite and berthierite. The assemblage of Ni. Co. As and Fe 
minerals is regarded as the oldest one. the assemblage of 
Sb. Pb and Bi minerals is regarded as the youngest one. 

Spatial relations 

Generally it applies for epigenetic minerals of individual 
stages that minerals of older mineral assemblages are 
present in the lower parts of veins, while minerals of 

younger mineral assemblages increas towards the upper 
parts of veins. 

Conclusion 

The study of sulphidic mineralization in quartzantimon

ite veins in the Tinesova dolina valley has brought new 
knowledge on mineral composition of these veins, mineral 
assemblages, their succession and on microchemical comp

osition of some sulphidic minerals. Pyrrhotite. Copentlan

dite. Coviolarite. Asullmannite. gold, arsenopyrite. and 
pyrite belong to the oldest mineral assemblage. The min

eral assemblage formed by sphalerite, chalcopyrite. tetra

hedrite. bournonite and galena follows. Berthierite. james

onite and antimonite rang with the youngest mineral 
assemblage. The increased content of isomorphous Bi has 
been observed locally in these minerals. 

Mutual succession relations of the above minerals are in 
agreement with the succession of similar minerals in 
quartzsideritesulphidic veins of the Spišskogemerské 
rudohorie Mts. Moreover, the geochemical composition of 
tetrahedrite is in agreement with the spatial zoning scheme 
of the isomorphous composition of tetrahedrites of the 
sulphidic stage of ore mineralization for the area of the 
Spišskogemerské rudohorie Mts. These facts witness the 
assumption of single mineralization process. Sideritesulph

idic and quartzantimomte ore mineralizations differencia

ted spatially in the framework of the above process, so they 
were deposited separately, in the dependence on PT 
conditions. 

P. H . N i x o n (Ed.) Mantle Xenoliths. Wiley and 
Sons. London. 1987. 844 strán. 100 £ 

V období vedúceho postavenia princípov platňovej tek

toniky v geologických vedách 80. rokov. resp. v súčasnosti, 
vzrástol význam poznania látkovej náplne vrchného plášťa 
či astenosféry. Poznanie procesov odohrávajúcich sa 
v zónach nedostupných priamemu pozorovaniu má totiž 
základný význam pre pochopenie mechanizmu pohybu 
litosferických platní. Jedným z konkrétnych prejavov po

zornosti venovanej diskutovanej problematike je recenzo

vaná kniha. Iným. a to veľmi konkrétnym dôkazom záujmu 
o danú problematiku je súčasne evidovaných asi 7 000 
výskytov peridotitových xenolitov a xenokrystov v kimber

litoch. v alkalických bazaltoch a lamprofýroch. A pritom 
ich počet s každým vytlačeným číslom odborných časopisov 
neustále rastie. 

Pod jednotiacim názvom ..Plášťové xenolity" usporiadal 
P. H. Nixon 50 príspevkov 78 autorov (z ktorých prevažujú

ca časť sú poprední znalci problematiky zahrnutej do tohto 
diela). Príspevky boli napísané na vyžiadanie editora, čím 
vzniklo dielo poskytujúce súčasný komplexný obraz 
O problematike nielen plášťových xenolitov. ale aj o proble

matike plášťa či astenosféry Zeme v širších súvislostiach. 
Od samého počiatku formovania Zeme ako vesmírneho 
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telesa sa vulkanickou činnosťou dostávali na zemský po

vrch ľahšie taviteľné súčasti podkôrového materiálu. Je 
preto logické predpokladať, že najmä magmatické výtavky 
z hlbších úrovní Zeme. t. j . z vrchných zón astenosféry, 
resp. z najspodnejších úrovní kôry vynášali na zemský 
povrch ťažko taviteľné rezíduum vo forme xenolitov. Xeno

lity poznajú geológovia už 3 storočia, ale názory na ich 
pôvod sa postupne radikálne menili, pričom poplatnosť 
tejktorej predstave o pôvode týchto, už na prvý pohľad 
zaujímavých útvarov sa odrazili aj v pestrej palete ich 
označení: enklávy, nodulv. bázické segregácie. olivinické či 
chryzolitové fragmenty, okná do zemského plášťa, ale aj 
označenia s humorným zafarbením, napr. ..the poor man's 
Mohole" a iné. 

Celá objemná kniha je rozdelená do dvoch základných 
tematických celkov, z ktorých prvý je uvedený pod označe

ním Regionálne štúdie. V tejto časti zreteľne vidieť 
v takomto ..celozemsky" koncipovanom diele praktickú 
aplikáciu členenia litosféry Zeme na základné platne. 
Všetky výskyty (nie doslovne braté) plášťových xenolitov sú 
prezentované podľa výskytov v základných litosferických 
platniach. V rámci výskytov v euroázijskej platni nechýbajú 
ani charakteristiky v strednej Furópe (z pera P. Jakeša a V. 
Vokurku). konkrétne z Českého stredohoria. Sliezska a 
z tetýdnej strednej Európy. Jednotlivé kapitoly tejto časti 


