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Z čestných sborníkú, které se v po
slední dobé objevují v sovétské geolo
gické literature a na rozdíl od bežných 
periodík bohužel často unikají naši po
zornosti, si sborník Metasomatity a zrud
není tuto pozornost zaslouží zejména pro 
aktuálnost zpracovávaných témat, pro 
široké námetové spektrum sahající od 
geologickoložiskových otázek až do pole 
experimentálni mineralógie a petrologie, 
a nakonec i pro aplikaci nejmodernéj
ších výzkumných metód (fázová analýza, 
chemografická analýza minerálních pa
ragenezí aj.). 

Náplní sborníkú je 11 prací, z nichž 
první tri jsou venovaný problematice 
spjaté s genezí ložisek skarnového typu. 
Autory prvního článku s nazvem Kon
taktné infiltrační skarny Čochur—Dajro
na (Tadžikistan) jsou známi vyníkající 
petrologové D. K. Vlasovová a V. A. Za-
rikov. Ve své práci se venovali zejmána 
detailnímu paragenetickému studiu sili
kátových minerálu, provázejících scheelit
molybdenitové skarny vytvorené na kon
taktech vápencu s granodiority a mon
zonity a študované již drive radou autorú. 
Na podklade paragenetickochemických 
analýz koexistuj ících nerostú a minerál
ních zón a s použitím termodynamic
kých postupu dospeli k názoru, že vznik 
skarnú probíhal za hypabysálních pod
mínek a za účasti roztoku vyznačujících 
se zvýšenou kyselostí, vysokou aktivitou 
vápniku a vysokou fugacitou kyslíku. 
Rychlost infiltračního narústání minerál
ních zón byla rádové 10~" cm. s  1 . 

Tématem príspevku L. 1. Šabynína 
Ješté jednou o fkarnech a rohovcích 
Majchuri (jižní Gissar) jsou zajímavé 
hoŕečnaté skarny s cínovým a wolf rá
movým zrudnéním, jejichž vývoj probí
hal v nékolika etapách. Podlé autora 
vznikaly nejprve v dolomitech magna
ziální skarny, pozdéjí zrudnéné scheeli
tem. Na rozdíl od pŕedešlé práce se 
v Sabyninové studii klade hlavní dúraz 
na texturní analýzu skarnových hornin 
a chemická stránka problému (s výjim
kou nékolika analýz pyroxenú) ustupuje 
do pozadí. 

Clánek K. V. Podlesského Minerálni 
složení a parageneze skarnó a okolo
rudních metasomatitú nékterých železo

rudních ložisek Uralu je vénován dvéma 
slávnym ložiskúm železných rud, Gora 
Blagodať a Vysokaja. Jsou na nich rozli
šeny rúzné typy skarnových zón, podána 
charakteristika jejich mineralógie a pro
vedeny chemografickoparagenetické roz
bory minerálních asociací. Špeciálni po
zornost je venovaná okolorudním meta
somatitúm, pŕičemž je vysloven záver, že 
složení okolorudních hornin je závislé 
na složení zatlačených, prevažné silikáto
vých hornin. 

Problematikou vzácneho kontaktního 
nerostu merwinitu a jeho rozkladných 
produktu je venovaná studie M. M. Per-
ceva, T. N. Zukovské a V. K. Bulatova 
s nazvem Výzkum stability merwinitu 
a produktu jeho nízkoteplotního rozkla
du. Jde o výsledky získané experimen
tálm'm výzkumem syntetického a pŕírod
ního merwinitu a fázovým výzkumem 
stabilít minerálních fází a asociací v sys
téme CaO—MgO—SiO.,—H,0—COa; vý
sledky jsou znázornený pomoci diagramu 
TXCOi v izobarickvch ŕezech pro tlaky 
100, 200 a 500 baru. 

Pŕi=pévek L. J. Ravinské-Jaffe Prírodní 
pevné roztoky systému CaCO:i—MgCO.j 
jako indikátory teplotních podmínek 
metamorfózy shrnuje výsledky fázové 
analýzy minerálu, vznikajících rozpadem 
vysoce hoŕečnatých kalcitu pri metamor
fóze. V práci je popsána metodika od
beru vzorku, zpúsob jejich prípravy 
i použité analytické metódy. Výsledky 
analýz jsou diskutovaný na fyzikálné
chemickém podklade a použitý k paleo
termometrii metamorfných pochodu v kar
bonátových sériích. Teoretické predpo
klady o použitelnosti fázových prechodu 
v systému CaCO;i—MgCO.. v termometrii 
jsou aplikovaný na konkrétních pŕíkla
dech z území kontaktní i regionálni 
metamorfózy ve strední Asii. ladožské 
oblasti, Aldanském a Anabarském štítu, 
východní Antarktíde, Pŕibajkalí aj. 

Práce I. T. Rasse Prvky vzácnych ze
mín v koexistujících minerálech asociací 
rúzne akalinity se tyká rozdílú ve výsky
tu a koncentraci REE v nefelinickopyro
xenických horninách magmatické a meta
somatické genéze. Jde o horniny jako 
jacupirangity, iiolity, meltegiity. ankara
mity aj., v nichž obvyklá geologická 
kritéria nedovolují jednoznačné určit, 
jakým zpúsobem vzniklý. Analýzami 
zastoupení REE v koexistujících pyro
xenech, nefelíneeh a apatitech se auto
rovi podarilo zjistit, že v alkalických si

Pokračovanie na str. 131 
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S t o r k , J. 1965: Navrhovanie betónových zmesí. 1. vyd. Bratislava, Slovenské vy
davateľstvo technickej literatúry, 313 s. 

The effects of aggressive soft waters on grouting 
BLAŽEJ TYLECEK 

One of t he requi rements t ha t grout ing should satisfy is its resistance to 
aggressive waters . For the construct ion of grout ing it is therefore necessary 
to use such material which would resist t he effects of aggressive waters . P r e 

sently the re do not exist in this count ry any regulat ions determining the type 
of injection mater ia l t ha t should be used in aggressive waters . For this reason, 
the I G H P Corporat ion at Žilina was en t rus ted wi th t h e research problem, 
the aim of which was to de te rmine the effects of aggressive waters on indi

vidual injection materials . In the case of soft aggressive waters , the resistance of 
Portland cement, t roskoport land cement, and sulphateres is tant cement as well 
as mixtures of cementclay and cementash were tested. Two methods were 
applied in the resistance tests. The prepared samples wi th a cementwater 
rat io w = 4, w = 1, w = 0.5 were put in distilled w a t e r and at a certain t ime 
interval were tested for compressive s t rength and tensile s t rength under bend

ing. In the second cycle of tests t h e hydra ted injection mater ia ls were ground 
to a certain fineness, and from t h e sample t hus prepared t h e amount of CaO 
which leached out dur ing t he tes t was observed. The resul ts of the tests 
indicate tha t the injecture mixtures consisting of t roskopor t land cement or of 
cementclay mixtures are t h e most sui table mater ia l for the envi ronment 
of soft aggressive waters . 

Preložila E. Cesánková 

Pokračovanie zo str. 122 dia zonárné asociovaných nerostú pro
vázejících kyzové zrudnční. Jde hlavné 

likátových horninách vzniklých jako o hydroslídy a smíšené minerály typu 
pozdní magmatické diferenciáty stoupá slída — montmorillonit, dále chlorit, 
v uvedených minerálech koncentrace zá albit, kremeň aj. Ze studie vyplynuly dú
saditých REE, kdežto v horninách metá ležité poznatky o sepétí zonálnosti s pro
somatického púvodu se uplatňují vice cesy kyselého vyluhování, závislého na 
REE kyselejší povahy. V karbonátových teplote a chemickém potenciálu H20. 
horninách má zastoupení REE v uvede Byla prokázána stoupajícf hydratace 
ných nerostech opačnou tendenci. hydroslíd rostoucí se vzdáleností od rud

Pŕíspévek A. V. Zotova a L. V. Rusi- nich téles a skutečnost, že polytyp M 1 
nova Zonálnost a para genéze okolo hydroslíd je vázán na vnejší zóny meta
rudních hornin na dvou japonských lo somatické kolóny, kdežto polytyp 2M( se 
žiskách typu Kuroko shrnuje výsledky vyskytuje pŕedevším ve vnitŕních zó
mineralogického a paragenetického stu nach. 
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Neobvyklou a zaujímavou tematikou 
se zabýva V. P. Laginov v práci Sírová 
a sulfidická vrstevnatá ložiska novéjšího 
stáŕí a jejich význam pro klasifikaci 
a poznaní podmínek genéze kyzových 
ložisek. Autor na základe studia nékte
rých pliocenníchpleistocenních japon
ských a sovétských ložisek síry a sulfidú 
ukázal, že tato ložiska mají radu společ
ných znaku s kyzovými ložisky, jejichž 
doprovodné horniny jsou alunitizovány 
a v jejich složení se uplatňují sulfosoli 
As a Sb (enargit, luzonit, famatinit). 
Ukazuje se, že oba typy ložisek se sho
dují v tom, že zrudnéní je spjato s hy
drotermální aktivitou vulkanických cen
ter a je lokalizováno na prúsečících ho
rizontu podzemních vod s disjunktivními 
poruchami vedoucími exhalace. Púvod 
rudních roztoku je juvenilní — vadózní 
a železo obsažené v rudé bylo vylouženo 
z okolních hornin. 

Procesem hysterogenetických diaftori
tických pŕemén magmatitú a metamor
fitú amfibolitové facie ve vztahu ke 
zrudnéní se zabýva 1. A. Zotov v článku 
Regionálni diaftoréza v metamorfních 
komplexech. Konštatuje, že ve srovnání 
s komplexy amfibolitové facie nejsou 
diaftoritické procesy typicky vyvinutý 
v komplexech vyznačujících se granuli
tovou facií metamorfismu. Tím dochází 
k záveru, že oblasti granulitové facie 
byly geotektonicky stabilizovaný mno
hem rychleji než oblasti amfibolilové 
facie. Je na místé poznamenat, že tyto 
závery se zdají predčasné a nebudou 
patrné mít obecnou platnost: stačí uvést 
regionálni rozsah zpétné premeny napr. 
v granulitových masívech Českého ma
sívu, Laponska aj. (biotitizace, amfiboli
zace, cordieritizace aj.). 

Autorem príspevku s nazvem O hra
nicích termínu fassait a nékterých roz
dílnostech pyroxenú hornin formace ho
ŕečnatých skarnú je I. 1. Sabynin. Uka
zuje, že takové pyroxeny mohou často 
mít rúzné optické vlastnosti, pŕičemž je
jich rentgenostrukturní povaha je stejná, 
anebo naopak maií blízke optické vlast
nosti pri rúzném složení. Z takových po
zorovaní vyplýva značná skepse k hod
novernosti určovaní chemismu pyroxenú 

z jejich optických konštánt a naopak. 
Autory článku Reakční štruktúry a fá

zové rovnováhy v hyperstensillimanitic
kých metamorfitech sutamského kom
plexu Aldanského štítu jsou S. P. Kori-
kovskij a N. G. Kisljakovová. V článku 
se popisují unikátni polygenetické reakč
ní asociace s fázemi cordierithypersten
spinelsillimanit, objevené v granulito
vých metamorfitech a vznikající retro
grádními pochody. Práce obou autorú, 
kteŕí jsou žáky D. S. Koržinského, je 
podložená množstvím chemických analýz 
minerálu i radou strukturních pozoro
vaní a má vynikající úroveň. Je pŕíkla
dem moderního petrologického prístupu 
k problematice metamorfitú. 

Celkové je možno o recenzovaném 
sborníku ŕíci, že je dosti heterogenním 
souborem prací majících úzky, volný, 
popŕ. dokonce žádný vztah (poslední tri 
príspevky) k tematice vytýčené v názvu 
publikace. Z tohoto hlediska je škoda, že 
články tak vysoké kvality, jakým je tre
ba vyslovené petrologický pŕíspévek Ko
ríkovského a Kisljakovové (nemající nie 
společného ani se zrudnčním, ani s meta
somatizmem, který zrudnéní provází), 
jsou zaŕazovány do sborníku, kde bychom 
Čekali spíše práce s metalogenetickou 
náplní, a jsou tak vlastné ponékud 
„utajený" čtenáŕúmspecialistúm v meta
morfní petrologii. Tomuto článku, a i né
kterým jiných, by vice prospelo zarazení 
do nékterého se sborníku s petrologickou 
tematikou, jejichž se v sovétské litera
ture v současné dobé objevuje celá rada. 
Pŕes tento formálni nedostatek, kterému 
se ostatné vyhne málokterý sborník, za
slouží si velká vétšina prací v ném otiä
téných pozornosti pro moderní a až na 
výjimky i dokonale rešeršné i analyticky 
podložený prístup ke zvoleným téma
túm, z nichž mnohá jsou aktuálni i pro 
naše ležiskové geology a petrology. Ob
vyklým nedostatkem (vyváženým ovšem 
nízkou cenou publikace) je nízka kva
lita reprodukcí fotografické dokumenta
ce a také skutečnosť, že u vétšiny mapek 
není uvedeno merítko a jejich podrob
nejší geografická lokalizace na území 
SSSR. 

Jifí Losert 
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