
xované v nejakom médiu, spravidla v nejakej vhodnej umelej hmote. Pod pojmom 
lokálna analýza treba rozumieť kvalitatívnu a súčasne aj kvantitatívnu analýzu veľ
mi malej plochy, spravidla radové o priemere 1 až 3 mikrónov (10—3 mm). To zna
mená, že táto technika principiálne umožňuje identifikovať aj drobné minerály, che
mické zmeny pri zonálnom odmiešaní, sekundárne minerály vytvorené na fázo
vých rozhraniach a podobné problémy mineraloglckogeochemickej výskumnej praxe. 

Elektrónová mikrosonda formálne predstavuje vlastne účelnú kombináciu úzko
fókusovaného elektrónového mikroskopu so spektrometrom xlúčov. Elektrónový lúč 
usmernený spravidla na plochu radové 1 mikróna, vyvoláva okrem prechodu elektró
nov ich absoibciu a odrazu, aj vznik xlúčov. Vlnová dĺžka vznikajúcich primár
nych xlúčov je však funkciou budených atómov. Spektrum xlúčov má čiarový cha
rakter a preto zo stanovenej vlnovej dĺžky je možné usudzovať na kvalitatívne zlo
ženie vyšetrovaného objektu a z hodnôt nameraných intenzít jednotlivých vlnových 
dĺžok na kvantitatívne zastúpenie jednotlivých prvkov tvoriacich matrix. Kvalita
tívna analýza je značne jednoduchá a v podstate nepredstavuje nijaký vážnejší 
problém. Naproti tomu je kvantitatívna analýza spojená so značne komplikovaným 
vyhodnocovacím procesom, ku ktorému je účelné používať samočinný počítací stroj 
o strednej výkonnosti. Elektrónovou mikrosondou je možno za dnešného stavu bez 
ťažkostí stanovovať prvky od at. čísla 12, to znamená, od Mg až po at. číslo 92, to 
znamená po U. Mikrosondy so špeciálnym vybavením umožňujú stanovovať aj tzv. 
ľahké prvky ako B, C, N, O, F, Ne a Na. Ďalším špecifickým znakom lokálnej ana
lýzy s pomocou el. mikrosondy je daná možnosť automatického skúmania a registro
vania chemickej topografie väčších plôch (cca 0,30 X 0,3 mm až 1 X 1 mm) s rozli
šovacou schopnosťou cca 1 až 3 mikróny. 

Laserová sonda, v protiklade s elektrónovou mikrosondou, je vlastne zariadenie, 
ktoré budí normálne emisné spektrum vyšetrovanej látky vo viditeľej až ultrafialo
vej oblasti spektra. Jej rozlišovacia schopnosť, v porovnaní s el. mikrosondou, je cca 
100 X nevýhodnejšia a dovoľuje skúmať iba bodové objekty o priemere cca 40 az 
100 mikrónov. To znamená, že v tomto prípade sa nedá bezprostredne skúmať, regi
strovať a znázorňovať chemická topografia skúmaného objektu. 

Na praktických príkladoch skúmania rúd a minerálov sa demonštruje výkonnosť 
el. mikrosondy. Sú to príklady stanovenia štyroch Ni — minerálov vedľa seba, sta
novenie odmiešania Copentlandiru v pyrite, Mgspinelu v magnetite a podobné úlo
hy. Demonštračné príklady ukazujú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu, ako aj 
chemickú a aj mineralogickú topografiu skúmaných rúd. 

Resume z prednášky 

Vývoj názorov na genézu montmorillonitov a ich akumuláciu 

Ľ. Ivan 

Termín montmorillonit pocháza z Francúzska; do literatúri ho uviedli A. A. 
Damour a M. Salvétat (1847). Títo autori názov použili podľa mesta Mont
morillon (Department Vienne), pri ktorom lokalita predmetných ílových mi
nerálov sa nachádza a prví rozpoznali základné vlastnosti montmorillonitov. 
Montmorillonity sú na prvotnom výskyte zastúpené v ružovom íle v komplexe 
ílov a pieskov vo formácii zvanej siderolitique (M. Gignoux 1956), tvorenej 
kontinentálnymi sedimentami terra rossového typu postmezozoického veku 
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(paleogén). Formácia siderolitique nemá vzťah k vulkanickým fenoménom 
(M. Déribéré a A. Esme 1951) a teda nereprezentuje akumuláciu známu v ben
tonitoch, kde v zásade ide< o premeny vulkanických komponentov. D. F. He
wett (1917) ako prvý upozornil na vzťahy bentonitov k vulkanizmu a pouká
zal na genézu bentonitov vo Wyemingu, ktoré považuje za premenené vul
kanické popoly in situ. Základný význam o problematike montmorillonitov 
resp. bentonitov má práca C. S. Rossa a E. V. Shannena (1926). Autori, hlavne 
pomocou x paprskov. objasnili fyzikálne vlastnosti montmorillonitov a tiež 
formovali definíciu bentonitov, ktorá potom dlhšiu dobu bola používaná v roz
ličných obmenách. Presnejšia identifikácia montmorillonitov súvisí s vývojom 
vvskumných metód v mineralógii, v petrografii a v príbuzných vedných obo
roch. V. Hofmann, K. Endell, D. Wilm (1933) uverejnili prví kryštálovú štruk
túru montmorillonitu. ktorú doplňujú ďalšími prvkami C. E. Marshal (1935), 
J. W. Gruner (1935), C. H. Edelman  J. Ch. L. Faveje (1940) a i. S. B. Hend
ricks R A. Nelson, L. T. Alexander (1940) informujú o mechanizme vody 
v môntmorillonitoch. W. Nell (1936) a I. D. Sedlickij (1937) vyrobili montmo
rillonit syntetickv. Napr. v Nemecku uskutočňovali počas druhej svetovej 
vojny syntetickú výrobu montmorillonitov pre priemyselnú veľkovýrobu. 
V súčasnosti už celkom bežne sa vyrábajú montmorillonity synteticky, a to 
pre laboratórne vvskumy. Na toto umelé získavanie boli udelené početné pa
tenty. Významný je napr. patent B. S. Neumannovej z roku 1967 (Londýn). 
Už W Nell (1936) upozornil, že na vznik ílových minerálov vplýva viac fak
torov'najmä pH a cirkulácia vôd. A. Schuller (1953) poukázal na prírodné 
podmienky pri ktorých vznikajú montmorillonity z bazaltov pri Meimngen 
(Porýnie) C. Robbins  W. D. Keller (1952) prichádzajú s názorom o geogra
fickom faktore ako hlavnom činiteľovi genézy montmorillonitov v sedimen
toch W D Keller (1952) vidí kľúč v ílovom vetraní hlavne v koncentrácii 
vodíkových a kovových iónov: táto koncentrácia je podmienená materskou 
horninou, podnebím resp. zrážkami, priepustnosťou a istým podielom organiz
mov a ich zvyškov. Spravidla materskou horninou bentonitov (montmorilloni
tov) býva vulkanický popol a to hlavne preto, že ľahko podlieha hydrolyze 
a pri čom uvoľňuje sa značné % kovových iónov. R. E. Grim (1953). zhrnul 
vo svojej klasickej monografii staršie názory na genézu. Deficitnosť bentom
tových ložísk resp. montmorillonitov v archaiku a proterozoiku odôvodňuje 
metamorfnými pochodmi v starých érach. 

Geografické resp. klimatické prostredie hrá akiste významnú úlohu pri 
tvorbe montmorillonitov. lebo napr. vo vulkanických formáciách v oblasti 
Arktis i Anarktis tieto ílové minerály nie sú zastúpené. Temperatura patri 
k podmienkam vzniku, svedčia o tom okrem iných ukazovateľov aj výskyty 
v okolí hydrotermálnvch žíl. O genéze montmorillonitov pri hydrotermalnych 
procesoch máme informácie od viacerých bádateľov. Napr. T. Sudo (1951, 
1954 1959) zistil vznik montmorillonitov v areáli epitermálnych rudných ťa
hov v Japonsku. Tiež vznik montmorillonitov pri hydrotermalnych procesoch 
opisujú: R. E. Grim (1953), P. F. Kerr (1955), G. Millot (1954), R. Kuhnel 
(1967) a iní. I. G. Trodorovič (1956) viaže genézu na slabo alkalické prostredie 
(pH 7285^ Niekoľkí autori opisované procesy genézy chceli schématizovať 
názvom halmyrolýza. (Termín uviedol do literatúry K. Humel 1922). Ovšem 
bentonity resp. montmorillonity sa vyskytujú okrem v marinných sedimentoch 
tiež v brakických i sladkovodných a bezpečne bola genéza potvrdená v su

157 



chozemskom prostredí. Vychádzajúc len z tých skutočností, termín halmyrolýza 
nemožno všeobecne používať. 

Ak sumarizujeme výsledky a náhľady početných bádateľov, potom okrem 
syntetického vzniku meritorná genéza montmorillonitov sa tvorí v troch mega
procesoch a to: 
a) v terestrickom prostredí resp. v hypergenných procesoch, hlavne za aktivity 

vôd, 
b) v subakvatických podmienkach, hlavne pri diagenetických procesoch, 
c) počas hydrotermálnej metamorfóze. 

Predmetný ílový minerál je zastúpený v rozličných formáciách a sa pridru
žuje k najrozšírenejším ílovým minerálom. Jeho vysokej akumulácie sú no
siteľom bentonity, ktoré sa považujú za argilizované produkty vulkanických 
derivátov. Dominantná produkcia od priemyselnej explotácie je z vrchnej 
kriedy (USA, Wyoming, v roku 1966 činila 1506 579 schort ton v hodnote 
15 753 520 US dolárov, okrem Fullerových hliniek). Ďalším zdrojom bentonitov 
je neogén hlavne v Európe. Ovšem v celosvetovom meradle zatiaľ v exploatá
cii zostávajú na prvom mieste USA. Tieto v r. 1966 mali produkciu 2 060 616 
schort ton v hodnote 22 022 049 dolárov. Veľké perspektívy má predovšetkým 
ZSSR. 

F. D. Ovčarenko (1958) vyjadruje akosť bentonitov okrem ďalších ukazova
teľov podľa obsahu montmorillonitov, ktorý by mal byť minimálne 75 %. 
S týmto zastúpením je v súlade i názor F. W. Osterwalďa (1966) i mnohých 
výskumníkov. 

Resume z prednášky 
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Príloha č. 2. L. Drnzíková: Mineralogickogenetické pomery ložísk piezokremcňa 
Spišskogemerského rudohoria. 

Foto č. 3. Turmalínživcové agregáty presekávajú sa žilkami číreho kre
meňa druhej generácie. 

Foto č. 4. Dauphieneské zrasty kremeňa. 


