
corresponding zones of spatial zonal pattern in chemically mineral-active environment theoretically 
Fe metasomatites might have formed in upper, Fe, Mg-metasomatites in lower marginal parts. 

Regional metasomatism is moreover supported and intensified by local factors, which can be 
of decisive importance for economic concentration of some commercial minerals, but also in meta-
asomatism and plutonization of various typesof rocks. 

The origin of weakened- thinned crust between old crystalline blocks (Carpathian and Pannonian) 
along deep -seated faults and formation of geosynclinal area led to rejuvenation of this crust part. 
During the Alpine orogenic processes its regeneration was taking place, also "with 'contribution 
of granitization of geosynclinal products. So a young granite crust has formed between old crystalline 
blocks. With it also young Alpine and Neogene ore mineralization proceeded, including that of 
Sn-Mo-W just bound to these Alpine-rejuvenated- regenerated crust parts. Sn-Mo-W mineralization 
recently found in the Spišsko-gemerské rudohorie (J. BARAN—L. DRNZÍKOVÁ—K. MANDÁKOVÁ 
1970) belongs also to the Alpine-regenerated part of crust between the Carpathian and Pannonian 
blocks. The great strike extension of deep-seated faults permits to expect a similar mineralization 
also at other places, where complexes with Alpine reworking- granitization occur. 

Hydrothermal vein-selective (along faults, fissures mineralization consequently appears to be 
relatively younger on the contrary to mass mineralization) regional metasomatism, however, belong
ing to one mineralization period. 

Translated by J. Pevný 

RFCENZ1A 
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1971 

Recenzovaná kniha je pokusem o vytvorení 
adekvátních kinetických modelu pro prubéh 
chemických reakci v sedimentárních horninách. 
Vytvorené modely zahrnující problémy vzniku 
karbonátu, evaporitú, jilových minerálu, sedi
mentárních sulfidu a další, jsou testovaný 
experimentálními i v prírode získanými daty. 

Úvod knihy je vénován krátkemu pŕehledu 
fyzikálne chemických základu, dúležitých pro 
štúdium chemogennich sedimentu. Dúraz je 
kladen na chemické rovnováhy, termodynamiku 
roztoku elektrolytú, nukleaci a rúst kryštálu, 
koloidní chémii. Postulované vztahy jsou pak 
v pfipojeném dodatku odvozený ze základních 
termodynamických zákonu. 

Na tuto úvodní část bezprostredné naväzuje 
pŕehled metód výpočtu aktivít iontú v roztocích 
o rťizném iontovém tlaku. Na rozdíl od bežné 
užívaných postupu však autor zavádí korekce 
na vznik komplexu a tvorbu iontových páru, 
umožňujících vyjádŕit daleko pŕesnéji skutečné 
chovaní iontú v roztoku. Jako príklad výpočtu 
je uvedená korekce GarrelsThompsonova mo
delu morské vody metódou stfedních aktivitních 
koeficientu. Zvláštni pozornost je rovnéž veno
vaná metódam primého méŕení aktivít selektiv
nimi elektródami v supersalinnim prostredí. 

Následujicí kapitoly jsou pak již bezprostrední 
aplikací kinetického modelovaní sedimentár
ních procesu. 

Uvodnim problémem, kterým se autor zabýva, 
je stupeň nasycení morské vody karbonáty. 
Ve snaze srovnat teoretické hodnoty s experi
mentálne zjišténými daty v celém hloubkovém 
rozsahu oceánu je provedena teplotní a tlaková 
korekce rovnice, určující hodnotu produktu roz
pustnosti karbonátu v morské vode, což umož
ňuje zjistit absolútni hodnotu nasyceni v jakém
koliv hloubkovém rozsahu. Na základe srov
nání teoretického modelu s daty, získanými roz
poušténím kalcitových sfér v ruzných hloub
kách Atlantického oceánu (Pythowicz, 1965), 
docházi autor k záveru, že mimo povrchové 
vrstvy nékolika desítek metru je oceán vzhledem 
ke karbonátum nenasycen. V povrchové zóne, 
kde intenzívni činnost organismú zpusobuje po
kles pH, je pak možné očekávat recentní vznik 
karbonátových hornin, v hlubších zónach na
opak docházi k intenzívnimu rozpoušténí. 
Rychlost rozpoušténí se zvétšuje s hloubkou, 
souhlasné se vzrústajícím tlakem. Pod zónou 
400—5500 m, ve které je karbonátový materiál 
rozpouštén stejnou rýchlostí, s jakou je dodá
ván, již karbonátové sedimenty prakticky chybí. 

Jiným ŕešeným problémem je vznik ložisek 
evaporitú. Na základe srovnáni hodnôt pro
duktu rozpustnosti sadrovce, anhydritu a ha
litu s jejich analytickými koncentracemi v mor
ské vode je vytvoŕen model postupného vylu
čovaní téchto minerálu z pŕesycených solanek. 
Tento model, spolu s užitím Harnedova pra
vidla a rovnovážnych stavu umožňuje určit 
množstvi odparené vody, nezbytné ke krysta
lizaci jednotlivých fází. Zvláštni pozornost je 
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venovaná problému stability sadrovce a an-
hydritu. Vytvorený model litostatické a lito-
hydrostatické situace v prúbéhu diageneze 
ukazuje, že vzrústajicím tlakem se stáva sa
drovec velmi rýchle nestabilním vzhledem 
k anhydritu, který se tak múze tvoŕit již v po
merné malých hloubkách pod povrchem. 

Podstatná část knihy je venovaná problémúm 
diagenetického procesu. V úvodu této nej
obsáhlejší kapitoly je podáno odvození tzv. 
všeobecné diagenetické rovnice, umožňujicí vy
jádŕit rychlost zmeny jakékoliv spojité se me
niči vlastnosti minerálu či horniny béhem 
diagenetického procesu. Kombinace této rov
nice s Fickovými zákony difúze umožňuje 
matematické vyjadrení zmeny vertikálního kon
centračniho gradientu s hloubkou. Takto získa
nou hodnotu difúzního toku lze použít k fešeni 
problému cementace. tvorby vrstvy, konkreci 
atd. 

Praktické fešeni rovnic je ukázáno na vzniku 
vrstvy Fe—Mn oxidu. Vznik této vrstvy, často 
pozorované na rozhraní voda—sediment, je 
podlé autora podminén koncentračním spádem 
na rozhraní oxidačního a redukčniho prostredí. 
V dúsledku koncentračních rozdilu docházi 
k jednosmernému difúznimu toku iontú železa 
a mangánu k rozhraní voda—sediment a k je
jich vysrážení ve forme oxidu a hydroxidú. 
Na základe dosazení experimentálne zjišténých 
dat do diagenetických rovnic lze zjistit, že 
tloušťka vysrážené vrstvičky je funkcí množství 
detritických minerálu železa a mangánu v sedi
mentu. Tytéž výsledky je možno aplikovať na 
vznik vrstvy sedimentárních sulfidú. 

Z daných rovnic je autorem odvozen i rych
lostní model rústu konkreci v prostredí uniform
ního laminárního toku v sedimentech. Jako 
príklad je uveden vznik karbonátových konkreci, 
jejichž genéze je autorem vysvétlována možnou 
intcrakcí organické hmoty s ionty vápniku za 
vzniku solí mastných kyselin. 

V rámci diagenetických procesu je fešen 
i problém vzniku Donnanovy rovnováhy v se
dimentech, jež je základem „filtračního efektu" 
jílových hornin, které tak mohou púsobit 
jako semipermeabilní membrány, púsobící zvý
šení koncentrace kationtú v podzemních vo
dách. 

V časti, venované diagenezi uhlíku jsou 
diskutovaný kontrolní mechanismy, určující 
koncentraci jednotlivých sloučenin uhlíku v se
dimentu. Duraz je kladen na vznik kysličníku 
uhličitého rozkladem organické hmoty a na 
vznik bikarbonátového iontu bakteriálni re
dukcí sulfátú. 

Diageneze dusíku je rovnéž procesem plné 
vázaným na činnost mikroorganismú. Na zá
klade procesu proteolýzy, deaminace a nitri

fikace je v knize podán kvantitatívni model 
vzniku amoniaku rozkladem organických látek. 
Podobným zpúsobem je fešen kvantitatívni 
model vzniku sírovodíku bakteriálni redukcí 
síranu za prítomnosti organických látek. Ŕeše
ním rovnic jsou konkávni krivky, vyjadfujicí 
prímou závislost množství produkované látky 
na množství organické hmoty sedimentu. 

Kapitola o diagenezi karbonátu je venovaná 
stabilite kalcitu, aragonitu a dolomitu v sedi
mentačnim prostredí. Pozornost je venovaná 
vzniku kalcitu rekrystalizací aragonitu, termo
dynamickému zduvodnéni reakce, vlivu iontú 
horčíku, pusobicich negatívne na její prubéh 
atd. 

Centrem kapitoly je problém vzniku dolomitu. 
Pfestože, jak vyplýva z termodynamických dat, 
je dolomit v morské vode normálni salinity 
stabilnejší než kalcit, jeho recentní vznik je 
omezen pouze na supersalinní prostredí. Rovnéž 
pokusy o experimentálni syntézu dolomitu 
skončily neúspéchem. Ve snaze vystihnout 
kontrolní kinetický mechanismus vzniku dolo
mitu použil autor zjišténé závislosti mezi izo
topickým určením stáŕí a velikosti dolomitových 
zrn. Na základe substituce téchto dat do kine
tických rovnic pak bylo možno stanovit extrémne 
nízkou rychlost rústu kryštálu dolomitu, ne
zbytnou pro termodynamicky labilní vazební 
usporádáni kationtú horčíku a vápniku v kryštá
lové mŕížce dolomitu. 

Následující část knihy je venovaná chovaní 
kremíku v sedimentárním procesu a jeho 
vztahu ke vzniku jilových minerálu. Úvodem 
jsou pŕehledným zpúsobem shrnuty údaje 
o rýchlosti, rozpoušténí, polymerizaci a srážení 
kŕemitého gélu, je uvedeno schéma tvorby 
polymerizaci a sráženi kŕemitého gélu, je uvedeno 
schéma tvorby polyméru a vznik siloxanových 
vazeb. Na základe teoretických hodnôt je disku
tován vznik kfemitých gelú a silicifikace jako 
výsledek zvetrávaní. 

Poslední kapitola zahrnuje problémy dia
geneze minerálu železa. Zvláštni pozornost je 
venovaná problému vzniku „červených vrstev" 
a jejich klimatické signifikaci. Červená barva 
sedimentu indikuje nedostatek organické hmoty, 
nezbytné nutné pro redukci trojmocného železa 
na dvojmccié. Rovnéž pri vzniku sulfidických 
minerálu železa je zduraznéna funkce organické 
hmoty, jako limitního faktoru pro vznik sul
sulŕidu. Na základe experimentálních praď je 
zde formovaná hypotéza o vzniku pyritu reakcí 
mackinawitu a greigitu s elementárni sírou. 

Na konci knihy pripojené tabelární hodnoty 
standardních termodynamických dat dovolují 
snadnou kontrolu početních postupu, uvede
ných v knize. 

Bohdan Kŕibek 
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