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VÝVOJ VYSOKOTLAKÉHO TAVENÍ: VÝSLEDEK EXPERIMENTU APLIKOVANÉHO
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PĜedmČtem studia byl felsický granulit z lokality Miškovice náležející k nejsvrchnČjším a nejvíce
metamorfovaným jednotkám Kutnohorského krystalinika (BČstvinská nebo Malínská série), ve
kterém jsme sledovali chování a vznik taveniny za vysokých tlakĤ. Hornina obsahuje makroskopicky
asi 10 cm široké svČtlejší pásky, které se po geochemické analýze jevily jako tavenina.
Mikroskopicky obsahuje studovaný granulit asi 1 cm velké granáty které mají až 37% grossulárové
komponenty ve stĜedu (Grs37–>33 Py7–>19 Alm49–>45 Sps1–>0.7) s klesajícím trendem k okraji a i ostatní
komponenty naznaþují prográdní rĤst granátu. Granáty uzavírají ve svých lemech kyanit a pertitický
živec, ve stĜedech granátu jsou uzavĜeny inkluze rutilu, vzácnČ biotitu a muskovitu. Matrix obsahuje
velké relikty antipertitických živcĤ, které mají až 35% anortitové komponenty ve stĜedu. Na základČ
tČchto pozorování jsme urþili LPLT rovnovážnou asociaci ksp+pl+q+stĜed grt+bt+mu+liq jako
poþátek prográdní dráhy a asociaci ksp+pl+q+okraj grt+ky+liq jako asociaci se zvyšujícím se tlakem
a teplotou.
Na základČ pseudosekcí a kĜížením izoplet Ca a xFe byly ze stĜedu granátu odhadnuty LPLT
metamorfní podmínky na 680 oC a 12,5 kbar a z okraje granátu na 760 oC a 14 kbar. Bylo ale zĜejmé,
že spoþtené vyšší podmínky neodpovídají max. teplotám a tlakĤ, protože prográdní dráha
v pseudosekci nedošla do pole stability kyanitu, které se v pseudosekci objevuje okolo 900 oC a
21 kbar. Cílem experimentĤ, které jsme provedli na Mineralogickém ústavu Univerzity Innsbruck
(Tropper a kol., 2005) bylo definovat podmínky, za kterých mohlo dojít ke vzniku kyanitu za
pĜítomnosti taveniny a zároveĖ sledovat vývoj a chování taveniny v rĤzných tlakových podmínkách
(850 oC / 17 kbar a 900 oC / 21 kbar).
o
Po prvním experimentu (17 kbar a 850 C) jsme mohli pozorovat, že v matrix zĤstaly relikty
granátu, kĜemene, antipertitického živce, K-živce, plagioklasu, biotitu, vzácnČ pak rutilu, apatitu a
pyritu. KromČ toho jsme vidČli výsledek natavení horniny v podobČ anatektické smČsi složené
z rĤzných ternárních živcĤ (Na-K ± Ca, K-Na ± Ca, Na-Ca ± K) a kĜemene a také tvorbu malých
novotvoĜených granátĤ. Ve srovnání s reliktním almandinem (do 250 μm) bohatým na Ca složku,
která mírnČ klesá od stĜedu ke kraji (stĜed –! kraj: Grs29–!28 Py22–!18 Alm47–!51 Sps0.7–!1) se
novotvoĜený granát (do 50 μm) vyznaþuje pyropovým složením s výrazným zvýšením Ca a Mg a
snížením Fe složky od stĜedu ke kraji (stĜed –! kraj: Grs9–16 Py50–44 Alm38–39 Sps0). Tento novotvoĜený
granát krystalizuje na úkor starého granátu a pĜilehlých živcĤ nebo biotitu. NovotvoĜený biotit má
složení blízké flogopitu s XFe 0.19, zatímco biotit v pĤvodní horninČ má XFe 0.23–0.37.
Výsledky druhého experimentu (900 oC a 21 kbar) prokázaly krystalizaci kyanitu, který se
objevuje v podobČ malých jehliþek napĜ. na úkor rozpadajících se živcĤ a granátu nebo po reakci
biotit + granát o flogopit + Na-K ± Ca živec + kyanit. Složení reliktního granátu, jakož i novotoĜeného pyropu se nemČní od pĜedchozího experimentu. Poprvé mĤžeme sledovat taveninu o složení
granitového minima (Qtz33, Or31, Ab33), která tvoĜí propojenou síĢ mezi rĤznými ternárními živci.
Diskuse: Živce mČní svoje složení bČhem vysokotlakého tavení a tvoĜí ternární Na-Ca-K smČs
nebo její urþité fáze. NovotvoĜený biotit má vyšší obsah Mg než biotit v pĤvodním felsickém
granulitu. Relikty almandinĤ v experimentální horninČ mají nižší grossulárovou komponentu, ale
pyropová komponenta bČhem experimentu narostla. Kyanit se zaþal tvoĜit až okolo 21 kbar, stejnČ tak
se za tČchto tlakĤ objevuje tavenina (o složení granitového minima) jako propojená síĢ mezi smČsí
ternárních živcĤ, za nižších tlakĤ se vyskytují jen tyto ternární živce v asociaci s kĜemenem. Tato
pozorování spoleþnČ s nízkým obsahem Ca a zvýšeným obsahem Mg v experimentálních produktech
mohou naznaþovat, že pĤvodní hornina mohla prodČlat mnohem vyšší tlakové podmínky, než jaké
bývají obecnČ uvádČny pro tyto horniny.
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