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V

zorky tČžké frakce z pískĤ nČkolika lokalit neogenního reliktu divoþícího toku z širšího okolí
Rakovníka (z. od Prahy), tzv. „hlavaþovských štČrkĤ“, obsahují 45–70 zrnových % ilmenitĤ. Ilmenity
se navzájem liší nejen tvarem a povrchem, ale pĜedevším chemizmem. Ilmenity mají zpravidla zvýšený buć podíl geikielitové (Mg) nebo pyrofanitové
(Mn) složky, ménČ þasté jsou ilmenity se zvýšenými
obsahy obou složek. VČtšina studovaných zrn ilmenitĤ je alterována, pĜedevším ve svrchních þástech
profilĤ, ale i uvnitĜ profilĤ napĜ. pod erozními hranicemi.
PĜi studiu našich vzorkĤ jsme pro pojmenování
minerálních fází použili pomČr Ti/(Ti + Fe) ve shodČ
s výzkumy Frosta et al. (1983) a Pe-Piperové et al.
(2005): pro ilmenit < 0,5; pseudorutil 0,5-0,7; leukoxen (smČs pseudorutil + rutil) 0,7–0,9 a rutil > 0,9.
Alterace ilmenitĤ se zvýšeným obsahem Mg se
projevují pĜedevším okolo okrajĤ a podél trhlin a
jsou zĜetelnČ ohraniþeny. Ostatní ilmenity se zvýšeným obsahem Mn nemají zĜetelné ohraniþení alterací, ty jsou nerovnomČrnČ roztroušeny v ploše celého
zrna, tzv. „patch“, Pe-Piper et al. (2005). VytváĜejí
tak dojem skvrnité nehomogenní textury. Tyto alteraþní textury jsou zvýraznČny na mapách distribuce
Ti, Fe, Mg a Mn, kdy v alterovaných zónách dochází k výraznému ochuzení o Fe, Mg i Mn a nabohacení Ti.
PomČry Ti/(Ti + Fe) pro nealterovaná jádra zrn
jsou u ilmenitĤ se zvýšeným obsahem Mg v prĤmČru 0,44 a pro alterované okraje a trhliny 0,75, což
odpovídá pĜemČnČ ilmenitu na leukoxen. U ilmenitĤ

se zvýšeným obsahem Mn jsou u nealterovaných
þástí zrn hodnoty Ti/(Ti + Fe) v prĤmČru 0,54, pĜiþemž, alterované zóny dosahují prĤmČrných hodnot
od 0,54–0,66, které Frost et al. (1983) zaĜazuje
k pseudorutilu. PĜi kompletním odnosu Fe ojedinČle
vzniká i poslední alteraþní fáze rutil.
Výsledné alteraþní textury ilmenitĤ tvoĜené
pseudorutilem, leukoxenem a rutilem jsou u chemicky rozdílných ilmenitĤ odlišné. Ilmenity se zvýšeným obsahem Mg navíc patrnČ nealterují tak
snadno, neboĢ koncentráty vzorkĤ obsahovaly i jejich zachovalá nealterovaná zrna.

Obr. 1: Ohraniþená alterace u ilmenitĤ se zvýšenými obsahy Mg (BSE snímek R. Škoda)

Obr. 2: Skvrnitá alterace typu „patch“ u ilmenitĤ se zvýšenými obsahy Mn (BSE snimek R. Škoda)
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