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zorky t žké frakce z písk  n kolika lokalit ne-
ogenního reliktu divo ícího toku z širšího okolí 

Rakovníka (z. od Prahy), tzv. „hlava ovských št r-
k “, obsahují 45–70 zrnových % ilmenit . Ilmenity 
se navzájem liší nejen tvarem a povrchem, ale p e-
devším  chemizmem. Ilmenity mají zpravidla zvý-
šený bu  podíl geikielitové (Mg) nebo pyrofanitové 
(Mn) složky, mén asté jsou ilmenity se zvýšenými 
obsahy obou složek. V tšina studovaných zrn ilme-
nit  je alterována, p edevším ve svrchních ástech 
profil , ale i uvnit  profil  nap . pod erozními hrani-
cemi. 

P i studiu našich vzork  jsme pro pojmenování 
minerálních fází použili pom r Ti/(Ti + Fe) ve shod
s výzkumy Frosta et al. (1983) a Pe-Piperové et al. 
(2005): pro ilmenit < 0,5; pseudorutil 0,5-0,7; leuko-
xen (sm s pseudorutil + rutil) 0,7–0,9 a rutil > 0,9.  

Alterace ilmenit  se zvýšeným obsahem Mg se 
projevují p edevším okolo okraj  a podél trhlin a 
jsou z eteln  ohrani eny. Ostatní ilmenity se zvýše-
ným obsahem Mn nemají z etelné ohrani ení altera-
cí, ty jsou nerovnom rn  roztroušeny v ploše celého 
zrna, tzv. „patch“, Pe-Piper et al. (2005). Vytvá ejí 
tak dojem skvrnité nehomogenní textury. Tyto alte-
ra ní textury jsou zvýrazn ny na mapách distribuce 
Ti, Fe, Mg a Mn, kdy v alterovaných zónách dochá-
zí k výraznému ochuzení o Fe, Mg i Mn a naboha-
cení Ti. 

Pom ry  Ti/(Ti + Fe) pro nealterovaná jádra zrn 
jsou u ilmenit  se zvýšeným obsahem Mg v pr m -
ru 0,44 a pro alterované okraje a trhliny 0,75, což 
odpovídá p em n  ilmenitu na leukoxen. U ilmenit

se zvýšeným obsahem Mn jsou u nealterovaných 
ástí zrn hodnoty Ti/(Ti + Fe) v pr m ru 0,54, p i-
emž, alterované zóny dosahují pr m rných hodnot 

od 0,54–0,66, které Frost et al. (1983) za azuje 
k pseudorutilu. P i kompletním odnosu Fe ojedin le
vzniká i poslední altera ní fáze  rutil. 

Výsledné altera ní textury ilmenit  tvo ené
pseudorutilem, leukoxenem a rutilem jsou u che-
micky rozdílných ilmenit  odlišné. Ilmenity se zvý-
šeným obsahem Mg navíc patrn  nealterují tak 
snadno, nebo  koncentráty vzork  obsahovaly i je-
jich zachovalá nealterovaná zrna.

Obr. 1: Ohrani ená alterace u ilmenit  se zvýšenými ob-
sahy Mg (BSE snímek R. Škoda) 

Obr. 2: Skvrnitá alterace typu „patch“ u ilmenit  se zvýše-
nými obsahy Mn (BSE snimek R. Škoda) 
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