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Analýza mikrostavby serpentinitú ze Spišsko-gemerského 
rudohoŕí rentgenovou difrakcí 

MILOŠ K R A T O C H V Í L 

K a t e d r a geológie PFUK. Alber tov 6, 128 43 P r a h a 2 

(1 obr. a 1 foto v texte) 

Doručené 10. 4. 1980 

Aiiajiiw MHKpocTpoemifl cepneiiTimiiTa CmiuíCKO reivtepcKoro pyaoropwi 
H a OCHOBaiIHII p i l í n i - imisn i i . [ i i r | i p . i M i i i i i 

B naTM o6pa3uax ccpncHTimiiTa MecTopoa<i(eHHsi /lo6iunHa, KajumoBO-
Bpe3HwqKa n HcoBa Bujia M3>qeHa opMearaivu njiocKOCTeň ooi KpHcraJiH
MecKOíi pemeTKH cepiieiiTiiHHTa. MaKCHMaJibHax MHTeHCHBHOCTb opneHTiipoBKii 
iiaxoflHTCH B iipe;;ejiax 1,4—1,8 pa3 6njibine cpeflHwx BeimmtH. CpaBHeHne.M 
nOJIHXHblX 06pa3UOB 001 C Me30CKOnimeCKMMH CTpyKTypHbIMH 3JieMeHTa.MII 
cepneHTMHHTOBbix Tejr M BMemaioiyMx nopo/j noKa3aJio Ha corjiacne Meatfly 
poTauMOHHbi.MH OCHMM njiocKOCTcii pemeTKH 001 M ocHMH poTauMii cepneHTii. 
HllTOBWX TCJI HJIM nJlOCKOCTeii CpOJIHaUHW CepneHTHHMTOBWX TeJÍ H OKpy>Ka
KJIHMX nopo/i. ConiacMc ÄOKa3aHO B rpcx o6pa3uax M noKa3biBaeT Ha B'JIIIH
Hiie perHOHajibHOTCKTOHHHecKMx npoueccoB Ha nojiyneHHbie opiieHTaumí 
cepneHTMHHTa. 

X  r a y fabric analys is of sc rpen t in i te from the Spišskogemerskč r u d o 
hor ie Mts. 

The prefer red orienta t ion of la t t ice planes 001 of se rpen t ine m i n e r a l 
has been invest igated in five serpent in i te samples t aken at Dobšiná. K a 
l inovoBreznička and Jasov localities. The maxima l in tens i ty of pre fe r red 
or ienta t ion f luctuates between 1.4 to 1.8 mult ip les of average va lues 
(mult iples of a uniform distr ibut ion) . Compar ison of 001 pole d iag rams 
with mesoscopic s t ruc tura l a t t i tude of serpent in i te bodies and of sur 
round ing rock uni ts points to consistency be tween rota t ion axes of 
001 la t t ice planes and rotat ion axes of serpent in i te ' n o d u l e s ' ' or even of 
foliation planes in se rpen t in i t e bodies and sur round ing rocks. This con
sis tency found in t h r ee samples invest igated reflects influences of r e 
gional tectonic processes upon resul t ing preferred or ienta t ion of se rpen 
t ini te . 

V rámci úkolu II43 5 (odpovédný stavení ofiolitú Západních Karpát byla 
ŕešitel doc. dr. D. Hovorka. CSc.) za analyzovaná vnitŕní stavba serpentini

méŕeného na štúdium strukturního po tových téles Spišskogemerského rudo

http://3JieMeHTa.MII
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horí. Na podrobný mezoskopický vý-
zkum serpentinitových téles (Jaroš 
et al., v tiskú a) navázalo štúdium vni-
tŕní stavby serpentinitú pomoci rent-

gengoniometru s ,.texturní" hlavici. 
Jeho cílem bylo určit mŕĺžkovou orien

taci serpentinových minerálu ve vzor

cích z vybraných serpentinitových téles 
na rúzných lokalitách Spišskogemer

ského rudohoŕí, provést jej í korelaci 
s mezostrukturou a pokusit se o její 
interpretaci. Nékteré hlavní výsledky 
výzkumu byly predbežné uverejnený 
v rámci pŕehledné studie (Jaroš et al., 
v tiskú b). 

Metodika 

Metoda určovaní mŕĺžkové prednostní 
orientace minerálu pomoci rentgeno

vých paprskú se vyvíjela již od 20. let 
našeho století. Histórii jejího vývoje 
zpracoval vyčerpávaj ícím zpúsobem 
Schmidt (1975). Zásadní obrat v roz

voji metód nastal až po zavedení pŕímé 
registrace difraktovaných paprskú po

moci GeigerovaMullerova počítače. To 
umožnilo zavést poprvé v metalurgii 
transmisní metódu (Decker et al. 
1948) a pozdéji metódu reflexní 
Schulz (1949). S ohledem na rudy a 
horniny rozpracoval metodiku K. v. Geh

len (1960). Pozdéji byla metóda zdoko

nalována a použitá pri studiu experi

mentálne i pŕirczenô deformovaných 
hornin na rúzných minerálech, zejména 
na kŕemeni a kalcitu (Baker et al. 
1969. Baker 1970). 

V Československu použil reflexní 
metódy s prímou čítačovou registrací 
Pertold (1974. 1978) pri studiu pred

nostní orientace kremene a pyrhotinu. 
Integrací dat ze tŕí navzájem kolmých 
ŕezú horninou získal úplné pólové 
obrazce vybraných mŕĺžkových rovin. 
Jednodušší variantu metódy, s neúplný

mi pólovými obrazci získanými studiem 

jednoho rezu horninou, použil Schmidt 
(1975. 1976) na amfibolu, chloritu. kre

meni, plagioklasu a sericitu. 
V princípu vychází použitá metóda 

ze stejného uspoŕádání rentgenometru 
jako pri studiu práškových preparátu 
odrazovou metódou. Na rozdíl od ne

orientovaných preparátu je intenzita 
odrazeného záŕení pri určitém uhlu 26 
u prednostné orientovaných vzorku 
funkcí jejich orientace. Ke sledovaní 
této závislosti slouží „texturní hlavice", 
zaŕizení umožňuj í cí rotaci vzorku kolem 
osy kolmé k jeho povrchu a jeho naklá

néní podlé další osy k ní kolmé, ležící 
v rovine primárního a odrazeného pa

prskú. Vzhledem k defokuzačnímu efek

tu nelze použít náklonu nad 70°. Aby 
bylo možno prozkoumat i zbývající 
oblast s náklony 70—90°. je nutno je

den vzorek studovat ve tŕech navzájem 
kolmých ŕezech. Rotaci hodnôt korigo

vaných intenzít odrazeného záŕení 
v jednotlivých ŕezech do společné prú

métny a jejich normalizací (vztažením 
k prúmérné hodnote, kterou by méla 
stejná difrakce téhož neorientovaného 
vzorku) získame úplný pólový obrazec 
reflexe určité plochy, vyjadŕující míru 
prednostní orientace zrn ve vzorku 
Pertold 1978). 

K méŕení bylo použito rentgengene

rátoru Chirana — Mikrometa 2 a rent

gengoniometru Chirana typ 41Y312, 
s upravenou texturní hlavici firmy Bu

revestnik (Leningrad). Rízení činnosti 
aparatúry a registrace difraktovaného 
záŕení byla provedena automaticky, vy

hodnocovací jednotkou NZZ704 Tesla. 
Aparatúra byla sestavena v laboratoŕi 
štruktúr nerostných surovín na katedre 
ložiskové geológie pod vedením dr. Z. 
Pertolda, CSc, který aparatúru i metó

du podrobné popsal (1974, 1978). 
Bylo použito primárního zážení Fe Ka. 

29 kV, 14 mA. Rotace vzorku probíhala 
po krocích a = 10°, zmena náklonu 
o úhel (3 = 10° po každé rotaci vzorku 
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o 360°. Z naméŕených hodnôt byly získa

ný úplné pólové obrazce mŕĺžkových ro

vín pomoci programu vypracovaného dr. 
E. Brudou na počítači EC 1030. Násobky 
prúmérných hodnôt intenzít (odpovída

jících vzorku bez prednostní orientace), 
vytišténé počítačem v plochojevné ste

reografické projekci, byly ručné okon

turovány. 

Lokalizace a popis vzorku 

Vzorky serpentinitú. v nichž není patrná 
penetrativní foliace či lineace, byly odebrány 
z minimálne drcených a rozpukaných míst 
tak, aby byl splnén požadavek jejich dosta
tečné homogenity a soudržnosti. Vzorky byly 
odebrány orientované podlé náhodné zvole
ných puklin a rozrezaný na destičky podlé 
tŕí navzájem kolmých rovín. V nich byly 
méŕeny intenzity bazálních reflexí serpenti
nových minerálu. Vzhledem k neprítomnosti 
penetrativního strukturního prvku byla na
méŕená a korigovaná data rotována počítačem 
do referenční vodorovné roviny. To umožnilo 
vztáhnout ve výsledných pólových obrazcích 
polohy maxim k hlavním svetovým stranám 
a provést korelaci s mezoskopickými struk
turními prvky (viz Jaroš et al., v tiskú a). 
Všechny údaje o polohách maxim v diagra
m e d strukturních prvku a v pólových obraz
cích mŕĺžkových rovin 001 jsou uvedený 
spádnicovým zpúsobem a ve stupních. Studiu 
byly podrobený následující vzorky: 

S I . Dobšiná. Lomová etáž č. 2. strední 
část. Saverní podložní teleso. Vzorek odebrán 
z malého serpentinitového ..jadra" (kompaktní 
úlomek až blok v drcené až zbŕidličnélé ser
pentinitové matrix). Velikost cca 20x15 cm. 

S 2. KalinovoBreznička. Chodba č. 1, 98 m 
od ústí. Severozápadní teleso, masívni, husté 
rozpukaný, vzácne zbŕidličnélý serpentina. 

S 3. KalinovoBreznička. Chodba č. 2, 
195 m od ústí. Strední teleso, vzorek odebrán 
pri jeho j . okraji. Masívni, husté rozpukaný 
serpentinit. 

S 4. KalinovoBreznička. Chodba č. 3, 124 m 
od ústí. Strední teleso, vzorek odebrán pri 
jeho s. okraji. Masívni, husté rozpukaný ser
pentinit. 

S 5. Jasov. Svrchní část serpentinitového 
telesa. Vzorek odebrán z menšího ..jadra", 
rozmeru cca 25x15 cm. Foto 1. 

Mikroskopický popis a mŕĺžková pred

nostní orientace 

Srovnáním naméŕených hodnôt d 
hlavních reflexí s hodnotami tabelár

ními (Berry 1974) a mikroskopickým 
studiem bylo zjišténo. že ve vzorcích 
S 2. S 3 a S 4 jde patrné o antigorit. 
V prípade vzorku S 1 a S 5 z meliatské 
série jde podlé Hovorky et al. (1981) 
o smés lizarditu a chryzotilu. Naméŕené 
hodnoty d bazálních reflexí jsou uve

dený ve vysvetlivkách k pólovým obraz

cúm na obr. 1. Podrobná identifikace 
serpentínu, tvoncího podstatnou součást 
horniny, však nebyla pŕedmétem vý

zkumu. Ke studiu mŕĺžkové prednostní 
orientace byla vybraná nejintenzívnéjší 
reflexe mŕĺžkových rovin 001. Pri rent

genografickém studiu všech vzorku se 
dbalo o to. aby ozaŕovaná plocha byla 
pokud možno homogénni, tvorená zá

kladní hmotou, a byly z ní vyloučeny 
žilky a pseudomorfózy po vyrostlicích. 

Foto 1. Charakter stavby serpentinitového te
lesa s kompaktním „jádrem". Lokalita Jasov. 
Photo 1. Nature of the serpentinite body 
structure with a compact „nodule". Jasov 
locality 
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Obr. 1. Pólové obrazec mŕĺžkových rovin 001 serpentínu a souborný diagram pólu fo
liace (b) 
Izolinie (a. b. c, d, e, f) predstavuj! pólové hustoty v násobcich prúmérnych hodnôt pro stej
nomérné rozdelení. Spodní polokoule, plochojevná projekce. a) Dobšiná lom (S 1). d = 
0.744 nm; b) Dobšiná lom. Serpentinit, bridlice, rauhwaky. 105 méŕení; izolinie: 123356 
procent. Podlé Jaroše et al. (v tiskú a); c) Kalinovo-Breznička (S 2), sz. teleso, d = 
0.736 nm; d) KalinovoBreznička (S 3), strední teleso, d = 0,727 nm; e) KalinovoBrez
nička (S 4), strední teleso, d = 0,733 nm; f) Jasov (S 5), d = 0,744 nm 
Fig. 1. Pole figure for lattice planes (001) of serpentine and collective pole figure of 
foiiation planes (b) 
Contours (a, c, d, e, f) express pole densities in multiples of the average value for uniform 
distribution. Lower hemisphere, equal area projection, a — Dobšiná. quarry (S 1), b — 
Dobšiná. quarry. Serpentinite. shale, breccia, 105 measurements (according to Jaroš et al. 
in print), isolines 123456 " „. c — KalinovoBreznička (S 2), NW body, d — Kalinovo
Breznička (S 3) central body, e — KalinovoBreznička (S 4), central body, f — Jasov (S 5) 
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1. Ve vzorku serpentinitú z Dobšiné 
S 1 se stŕídají rúzné odstiny zelené. Od 
velmi svetle zelené až po tmavé zele

nou. Serpentinit je intenzívne prožilko

vaný. V jemnozrnné základní hmote 
vystupuj í mírné protažené až izometric

ké, cca 5 mm veliké pseudomorfózy po 
vyrostlicích olivínu, vyplnené chryzo

tilem. Základní hmotu tvorí izometrické 
nebo protažené šupinky délky 0.02— 
0,05 mm, patrné smés lizarditu a chry

zotilu. Uspoŕádání základní hmoty je 
chaotické. Vedie serpentínu je pŕítomen 
rudní minerál, v nepravidelných, nékde 
izometrických shlucích velikosti až 
0,3 mm. 

Pólový obrazec mŕĺžkových rovin 001 
(obr. la) vykazuje relatívne nejslabší 
prednostní orientaci. Svedčí o tom ne

jen nízka hodnota hlavního maxima 
omezeného izolinií 1,4 (odpovidajicí 
násobku prúmérné hodnoty vyjadŕující 
intenzitu stejného vzorku bez pred

nostní orientace), ale i prítomnosť čet

ných podružných maxim. Hlavní ma

ximum o poloze 176 32 společné s vedlej

ším maximem (300 2) a dalšími podruž

nôjšími maximy leží uvnitŕ nepravi

delné omezeného a prerušovaného pásu, 
s osou smeru SSZ—JJV. Kolmice k ose 
pásu, probíhající stŕedem minima diagra

mu vsv.—zjz. smérem. je osou rotace 
mŕĺžkových rovin 001. Pólový obrazec byl 
srovnán s diagramy mezostrukturních 
prvku v dobšinskom serpentinitú 
i v okolních horninách. Srovnání uká

zalo na velmi dobrou shodu mezi 
vsv.—zjz. probíhající osou rotace vrstev

natosti kampilských sedimentu a bŕid

ličnatosti serpentinitú (obr. lb) a mezi 
osou rotace mŕĺžkových rovin 001. 

2. Vzorek S 2 ze sz. telesa lokality 
KalinovoBreznička je tmavé zelený 
serpentinit, dosti homogénni, v tenké 
destičce prúsvitný. Lupínky antigoritu 
jsou vétšinou uspoŕádány nepravidelné, 
misty však mŕĺžkovité. Délka lištovi

tých ŕezú kolísa v rozmezí 0,02—0,2 mm. 

Vedie vzácne prítomného rudního mi

nerálu vystupuje v hornine hojné kalcit. 
V pólovém obrazci 001 (obr. lc) do

sahuje nevelké hlavní maximum 1,8 ná

sobku prúmérné hodnoty. Jeho téžišté 
o poloze 296 8 je situováno uvnitŕ ne

úplného širokého pásu. Podružné ma

ximum pólu 001 má téžišté 218 8 a je 
omezeno izolinií 1,5. Svírá s téžištém 
hlavního maxima úhel 76°. Jeho umís

téní naznačuje vznik dalšího neúplného 
pásu. Osy proložené minimy mají sme

ry SSZ—JJV (166°) a VSV—ZJZ (75°). 
Korelace mezi mikrostavbou serpentínu 
a mezoskopickými strukturními prvky 
je nevelká. Lze konstatovat shodu 
mezi vsv.—zjz. osou, proloženou mini

mem diagramu, a rotační osou plôch 
foliace ve fylitech a ve stŕedním ser

pentinitovém telese, probíhající stej

ným smérem 75° (Jaroš et al., obr. 11a, 
12a, v tiskú a). Podobné je i rozložení 
maxím pólu puklin v sz. serpentinito

vém telese (Jaroš et al., obr. 11 f, v tis

kú a). Jedno z hlavních maxím puklin 
s téžištém 302 30 je sblížené s hlavním 
maximem plôch 001 o poloze 296 8. Po

družné maximum pólu mŕĺžkových ro

vin 001 (218 8) je v blízkém okolí dru

hého hlavního maxima puklin. Podob

ný prúbéh mají i osy proložené minimy 
obou diagramu. 

3. Vzorek S 3, odebraný v jv. časti 
stŕedního telesa stejné lokality, má 
charakter tmavé zeleného celistvého 
serpentinitú, tvoreného 0,04—0,08 mm 
dlouhými šupinkami serpentínu, patrné 
antigoritu. Štruktúra horniny je mŕíž

kovitá a nahloučeniny rudního mine

rálu jsou hojné. Hlavní maximum pólu 
mŕĺžkových rovin 001 (obr. Id) je ome

zeno izolinií 1,6 a má téžišté 9540. 
S ním jsou sbližena dvé malá maxima 
o polohách 70 55 a 115 26. Uvedená ma

xima leží v neúplném pásu nepravidel

né ledvinkovitého tvaru, na jehož opač

né strane leží podružné maximum ome

zené izolinií 1,4. Jeho téžišté má polo
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hu 280 73. Osa procházející minimem 
diagramu má smer SV—JZ. Korelace 
byla shledána jen mezi hlavním maxi
mem pólu plôch 001 a jedním z mnohá 
podružných maxim pólu dislokací ve 
stŕedním serpentinitovém telese s té

žištém 100 32 (Jaroš et al., obr. 12b, 
v tiskú a). 

4. V poslední m vzorku z Kalinova

Brezničky, S 4 vystupuje ze sz. časti 
stŕedního telesa tmavé zelený, v des

tičce prúsvitný serpentinit. Makrosko

pický i pod mikroskopem lze od ser

pentínu odlišit pouze rudní minerál, 
tvoŕící nepravidelné šmouhy nebo izo

metrické či elipsovité protažené shluky 
délky až 3 mm. Zbytek vyplňuje jemné 
šupinkovitý serpentín, patrné antigorit. 
Je nepravidelné mŕižkovité či subpara

lelné uspoŕádaný a prúmérná délka šu

pinek je cca 0,05 mm. 
Frostorové rozložení maxim v pólo

vom obrazci mŕĺžkových rovín 001 
(obr. le) naznačuje pŕítomnost dvou 
nespojitých a nepravidelné omezených 
kŕížicích se pásu. Dvé hlavní maxima 
s téžišti 78 13 a 158 49. omezená izoli

niemi 1.5, spolu svíraji úhel 75°. Po

družné maximum s téžištém 330 40. 
omezené izolinií 1.3, s vír á s obéma hlav

ními maximy uhly 80° a 90°. Byla zjiš

téna pouze nevýznamná korelace s ma

lými a podružnými maximy dislokací 
a puklin ve stŕedním serpentinitovém 
telese. V prvém pŕipadé jde o maxi

mum s téžištém 152 52 a v druhém 
o dvé maxima s polohami téžišté 73 8 
a 156 50. korelujícími s hlavními ma

ximy plôch 001 (Jaroš et al., obr. 12b, 
12c. v tiskú a). 

Polohami maxim i minim plôch 001 
se vzorek S 2 ze severního telesa odli

šuje od vzorku S 3 a S 4 ze stŕedního 
telesa. U téchto dvou vzorku ze stej

ného telesa jsou hlavní maxima rozlo

žená ve stejným jv. sektoru diagramu 
a lze konštatovať i sblíženou polohu os 
minim. 

5. Vzorek S 5 ze serpentinitového te

lesa z Jasova je tmavé zelený, intenzív

ne prožilkovaný. Ve výbrusu je patrné 
zdanlivé chaotické až mŕižkovité uspo

ŕádání jemnozrnné, lizarditchryzotilové 
základní hmoty se šupinkami délky 
0,02—0.05 mm. stŕidající se s partiemi 
bohatými na mastkové žilky mocnosti 
0.1—0.2 mm. Pólový obrazec plôch 001 
(obr. If) vykazuje výrazné maximum, 
omezené izolinií 1.5. Ďalší izolinie mají 
mírné protažený. eliptický tvar, nazna

čuj ící vznik nespojitého pásu. Osa pre

ložená minimem má prúbéh SV—JZ a 
je k pásu kolmá. Umožňuje jedinou ko

relaci. a to s osou rotace plôch omezují

cích serpentinitová ,.jádra"' (Jaroš et al.. 
obr. 6e. v tiskú a). 

Diskuse a záver 

Ve všech analyzovaných vzorcích 
byla zjišténa prednostní orientace mŕĺž

kových rovin 001 serpentínu (antigori

tu). Podlé charakteru pólových obrazcu 
lze rozlišit dva typy prednostní orien

tace. První typ je charakterizován jed

ním nebo dvéma (ale sblíženými) ma

ximy, eliptický obklopenými zbylými 
izoliniemi (obr. If). Druhý typ má nej

méné dvé maxima, z nichž jedno múze 
být i podružné, vzdálená od sebe 
65—90° (obr. la. c. d. e). Intenzity hlav

ních maxim prednostní orientace mŕĺž

kových rovín 001 jsou pomerné nízke 
a pohybují se v rozmezí 1,4—1.8 ná

sobku prúmérných hodnôt pro stejno

mérné rozdelení. Z malých rozdílú mezi 
intenzitami maxim prednostní orientace 
na jednotlivých lokalitách vyplýva, že 
faktory ovlivňující vznik prednostní 
orientace v testovaných serpentinito

vých ,.jádrech" kolísaly pouze v úzkém 
rozmezí. 

Korelace polôh maxim prednostní 
orientace serpentínu s mezoskopickými 
strukturními prvky príslušných serpen
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tinitových téles se významnéji proje-
vuje pouze na lokalite Dobšiná. V Dob-
šiné se ukazuje shoda mezi osou rotace 
mŕĺžkových rovin 001 serpentínu (obr. 
la) a osou rotace bŕidličnatosti serpen

tinitú i vrstevnatosti okolních kampil

ských sedimentu (obr. lb). V prípade 
vzorku z lokality KalinovoBreznička 
múze mít význam pouze shoda mezi 
rotační osou foliace v okolních fylitech 
a predpokladanou osou rotace plôch 
001 ve vzorku S 2 ze sz. serpentinito

vého telesa. Korelace maxim pólu 
plôch 001 s nékterými, vétšinou po

družnými maximy pólu puklin a dislo

kací v serpentinitových télesech ve 
vzorcích S 3 a S 4 je nejspíše náhodná 
a nelze j í pŕikládat velký význam. Cen

nejší je možnost korelace predpokla

dané osy velmi slabé rotace mŕĺžkových 
rovin ve vzorku S 5 z Jasova s osou 
rotace serpentinitových jader. 

Ze srovnání študovaných vzorku 
s okolní štruktúrou plyne, že v pozi

tivních pŕípadech nejde o shodu maxim, 
nýbrž pouze o shodu predpokladaných 
rotačních os. Tato shoda. prokázaná 
u tri vzorku, z Dobšiné. z Kalinova

Brezničky (S 2) a z Jasova, svedči 
o vlivu regionálne tektonických pocho

du na jejich výslednou prednostní 
orientaci. U ostatních vzorku nebyl 
vzťah k regionálnímu plánu deformace 
horninových souború obsahuj ících ser

pentinizovaná ultrabazika prokázán. 
Vzhledem k tomu, že vzorky byly ode

brány z „jader" kompaktnéjšího ser

pentinitú, která béhem deformace roto

vala v základní serpentinitové matrix, 
nelze ve študovaných vzorcích obecnou 
korelaci orientace serpentinových mi

nerálu s regionálni štruktúrou ani pŕed

pokládat. V prípade pozitívni korelace 
obou typu štruktúr u shora uvedených 
vzorku múze jít o shodu náhodnou nebo 
o shodu, která je výsledkem podstatné 
vétšího podŕízení rotace jader regionál

ne tektonickým pochodúm. 

Výsledná orientace serpentínu se for

muje pŕeskupováním serpentinových 
minerálu béhem nékolikaetapového 
procesu serpentinizace. Po etape auto

metamorfní (primárni) serpentinizace 
nasleduje pozdní etapa alometamorfní 
(sekundárni) serpentinizace, jejíž názna

ky (antigoritizaci doprovázenou zmast

kovéním. chloritizací, karbonatizací a 
amfibolitizací) je možno pozorovať zej

ména pri okrajích serpentinitových téles 
na lokalite KalinovoBreznička. Pŕímý 
vztah prednostní orientace serpentínu 
k primárni orientaci minerálu pred ser

pentinizací nebyl prokázán. Prítomnosť 
dvou maxím mŕĺžkových rovin 001. je

jichž vzájemný úhel se v nékterých 
pŕípadech blíži 90°, však naznačuje ur

čitou možnost vzniku nynéjší stavby 
deformací již drive vzniklé „mŕĺžkové 
š t ruk tú ry ' serpentinitú (viz Nemec 
1977), která méla zákonitý vztah k pri

márni orientaci minerálu pred serpen

tinizací. 
Závérem bych chtél podékovat dr. Z. 

Pertoldovi, CSc, za četné diskuse 
o problematice rentgenostrukturní ana

lýzy a za kritické posouzení rukopisu. 

Recenzoval Zd. Pertold 
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Xray fabric analysis of serpentinite from the Spišskogemerské 
rudohorie Mts. 
MILOŠ KRATOCHVÍL 

Xray fabric analysis of serpentinite has 
been realized using an Xray goniometer 
equipped with ..textural" head. Investigation 
followed a detailed mesoscopic study of 
outcropping serpentinite bodies located in the 
Spišskogemerské rudohorie Mts. in Eastern 
Slovakia (Jaroš et al. in print). Measurements 
were realized using the reflection method and 
each sample has been investigated in three 
sections mutually perpendicular. Pole figures 
of 001 plane reflections were obtained with 
normalized intensity values (pole densities) 
where the average pole density is expressed 
by a unit value. Pole densities are expressed 
as multiples of these units for uniform dis
tribution. 

Oriented samples were taken along fissu
res in serpentinite as no penetrative foliation 
or lineation were observable. Pole figures 
were then rotated into a horizontal reference 
plane and maximum attitude positions were 
referred to the world poles. Samples were 
taken from serpentinite "nodules" (a frag
ment or block piece enclosed by crushed to 
foliated serpentinite matrix, photo 1) on lo
calities Dobšiná (S 1), KalinovoBreznička 
(S 2, S 3, S 4) and Jasov (S 5). Two types 
of preferred orientation were found to occur 
in these samples. The first type with a single 
or two proximated maxima (Fig. If) and the 
second one with at least two maxima mu

tually distant 65 to 90° (Fig. la. c, d, e). 
The intensity of preferred orientation fluc

tuates between 1.4—1.8 multiples of the 
average value for uniform distribution. Pole 
figures referred to world poles were then 
correlated with diagrams of mesoscopic struc
tural elements (Jaroš et al. in print). 

A good consistency between the position 
of rotation axis of 001 lattice planes in ser
pentine mineral and rotation axis of foliation 
planes in serpentinite (Fig. la) and even of 
rotation planes of bedding surfaces in sur
rounding rock unit has been found to occur 
in samples from the Dobšiná locality. On 
samples coming from KalinovoBreznička. 
only one sample from three revealed accor
dance between the assumed rotation axis of 
001 planes in serpentine and rotation axis of 
foliation planes in surrounding phyllite. In 
samples from the Jasov locality, the axis of 
slight rotation for 001 planes in serpentine 
coincides with the rotation axis of serpenti
nite "nodules". The proved consistency bet
ween rotation axis in samples mentioned 
points to the influence of regionaltectonic 
processes on resulting preferred orientation 
of 001 lattice planes of serpentine mineral 
composing serpentinite "nodules". 

Preložil I. Varga 


