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PĜedmČtem mineralogicko-paragenetického výzkumu v rámci grantového projektu GA ýR „Korelace
krystalochemie komplexních sulfidĤ a telluridĤ a pTX charakteristik mateþních hydrotermálních
fluid“ (205/06/0702) byly Bi sulfotelluridy a mladší Bi-Sb-Pb-Fe-S fáze zlatonosného Au-zrudnČní
z lokality Kasejovice – dĤl Jakub (z. þást kasejovického zlatonosného revíru, jz. ýechy). Bi
sulfotelluridy jsou parageneticky vázány na zlatonosné stadium a asociují s ryzím bismutem a
zlatem I. Komplexní sulfidy Bi-Sb-Pb-Fe a minerály Ĝady antimonit-bismutin (tzv. horobetsuit) starší
Bi sulfotelluridy zatlaþují nebo do jejich zrn podél štČpných trhlin žilkovitČ až lamelárnČ pronikají.
Bi sulfotelluridy ve studované mineralizaci vytváĜejí nedokonale omezené, stĜíbĜitČ až tmavČ
šedé, lupenité až lísteþkovité agregáty s výraznou štČpností v jednom smČru. Velikost jejich agregátĤ
se pohybuje od desítek μm do vzácnČ až 1 cm. Na základČ kvantitativního studia jejich chemického
složení (elektronový mikroanalyzátor Cameca SX100, GÚDŠ Bratislava) byly dosud identifikovány
následující minerální fáze:
Tetradymit s obsahy Sb v rozmezí 0–0.19, Te 1.81–1.97, S 1.01–1.09 a Se do 0.02 apfu.
Empirický vzorec (20 bodových analýz) lze na bázi 5 apfu vyjádĜit jako
(Bi1.95Sb0.07)Ȉ2.02(Te1.92S1.04Se0.01)Ȉ2.97.
Joseit A (nČkdy oznaþovaný jen jako joseit) s obsahy Sb do 0.09, Pb do 0.12, Se do 0.04 apfu a
rozmezím obsahĤ S 2.00–2.18 a Te 0.89–1.21 apfu. Empirický vzorec (prĤmČr 32 bodových analýz)
lze na bázi 7 apfu vyjádĜit jako (Bi3.84Sb0.05Pb0.04)Ȉ3.93(S2.06Te0.99Se0.02)Ȉ3.07.
Joseit B s rozmezím obsahĤ S 0.94–1.26 a Te 1.82–2.10 apfu a obsahy Sb do 0.09, Pb do 0.04
a Se do 0.06 apfu. Empirický vzorec (prĤmČr 34 bodových analýz) lze na bázi 7 apfu vyjádĜit jako
(Bi3.96Sb0.03Pb0.01)Ȉ4.00(Te1.95S1.03Se0.02)Ȉ3.00.
Minerály blízké ingoditu Bi2TeS – dosavadní výsledky chemických analýz minerálĤ
pĜiĜazených do této skupiny naznaþují možnost existence chemických složení v ĜadČ cca ingodit –
joseit A (viz obr. 1). PomČr kationty:anionty se pohybuje v rozmezí 1.14 až 0.75 a pomČr Te:(S + Se)
v rozmezí 0.67 až 1.49. Tyto fáze budou ještČ podrobeny dalšímu podrobnému výzkumu, mimo
jiné i s ovČĜením možností existence mikrosrĤstĤ ingoditu a tetradymitu. Pro ingodit mĤžeme
empirický vzorec (prĤmČr 8 bodových analýz) vyjádĜit na bází 4 apfu jako
(Bi2.03Pb0.02Sb0.01)Ȉ2.06(S1.10Te0.81Se0.01)Ȉ1.92. Pro krajní þlen s nejvyšším obsahem Te lze empirický
vzorec (prĤmČr 3 analýz, báze 4 apfu) vyjádĜit (Bi1.70Pb0.02Sb0.01)Ȉ1.73(Te1.35S0.91)Ȉ2.26.
Chemické složení nepojmenované minerální fáze Bi5Se1.5Te1.5 lze na bázi 8 apfu (prĤmČr 2
bodových analýz) vyjádĜit empirickým vzorcem (Bi4.88Sb0.11Pb0.01)Ȉ5.00(S1.56Te1.40Se0.04)Ȉ3.00.

Obr. 1: Ternární graf Bi+Sb+Pb (Bi dominantní) – Te – S + Se (S dominantní) pro Bi sulfoteluridy
z Kasejovic
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