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Les dades assolides pels metodes universals de Fedorow

XI (contiauacid)

La deternrinacio dels Feldespals i llurs macles

per

J. MARCET RIBA (1)

Relations entre les macles dels feldespats , la composicio dels mag-
mes, les conditions de consolidacio i el jaciment .--La detertninaci6 de
is (leis de macla dels feldespats de les roques pels metodes universals,
que ha pres carta de naturalesa des de fa pot en les iuvestigacions petro-
grafiques, ha permes d'estndiar les relacions que uneixen les macles, la
composici6 dels magmes, les conditions de consolidaci6 i el jacinient.

FEDOROW posy especial atenci6 en la fregiiencia de certes (leis de ma-
cla del Bogoslowsk'schen Bergreviers.

SABOT deduf una serie de (leis sobre aquestes relacions, a I'estudi
de les quals contribufreln tambe nosaltres de retorn de Geneve.

La redu'fda serie d'inve.stigacions fetes per fixer la fr'equencia de les

diferents macles de les plagioclases de les roques, degudes la major part

a SABOT, CARRASCO, GYSIN, BORLOZ I REINHARD, gairebe tots de I'escola de

DUPARC, hen estat resuntides en la darrera membria dels prof. DUPARC

I REINHARD. Amb molt encert, USSOW,HERRMANN, LODOrCHNIKOW 1 NIKITIN han

donat en quadros la frequeucia de les diverses macles. El primer d'aquells,

per extensi6 de les idees de VIOLA, feu I'estudi dels principals agrupaments

i els ordena per ordre d'iniportancia, de fregiiencia. Les nostres investiga-

cions han estat adressades al mateix fi, anotant en cada determinaci6 Ia

fregiiencia de les diverses macles trobades. VIOLA ha lligat la fregiiencia de

determinades macles a I'habitus dels cristalls que formen la macla ester
diada.

Diferents antors i entre ells SABOT, GvsIN i BORLOZ hall estudiar la re-
lacio entre la frequencia de les diferents macles i la hasicitat de !a pla-
tiioclasa r per tact la composicio del magma. El segon estudia espe-
cialment la reparticio dels trpus de macla e11 les roques gabriques per ell
descrites de ('Ural I done una serie de tattles en que destaca la fregiicn-
ria de le,; diferents macles de les diverses subfalnflies <gabriques, estudis
que generalitza mes tard a altres roques. DUPARC i REINHARD han fet va-

(1) Parts I, 11, 111, veure BUT1.I,STI, febrer de 1925, pp. 54-59; IV, V, VI, dally, pp. 157-

162; VII, novembre-desembre, pp. 211-216, 251-259; Vill, IX, desembre, p. 260; X, novembre

de 1926 , pp. 147-150; XI, maig 1927, pp. 71-75.
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Hades observations en aquest sentit, aixi coin nosaltres mateixos. BoR-

r,oz lid tet sentblants eetndis en inicrolits i feuocrlstalls de roques efusi-

ves. SCHLOSSMACneR tainbz ha orientat les recerques en sentit semblant.

LonorCHNIKOw, Ila dressat el diagraina de la relativa frequencia de Its
(uncles de diversa composici6, de Its roques del districte de Za'issanne

(Gouv. Semipalatinsk).

DuPARC i RNINUARO, en resuntir els estudis fets gels investigadors
esmentats, deixen venre la relacio entire els tipus do lacla i in basicitat
tie In plagioclasa, sobre in qual SAROr enuncia en 1915 tnteressants
lie is. CARRASCO i GvsiN tracten el mateix fet, aquest darrer especial-
ment sobre Its roques esutentades• BORLOZ i GvsIN han estudiat per altra
part Ies relacions que es poden establir en Its roques a dos temps de con-
solidaci6 entre els fenocristalls i et. microlits, desde'l punt de vista de
es variations de basicitat d'una part i els tipus de macla d'altra.

GYSIN, ha deduft certes relacions, entre algunes (leis le macla i el ja-
ciment.

HERR,MANN, hasant-se en el fet d'individualitzar-se p,interament els
cristalls basics i en la relativa frequencia de determinadLs mac)-s, ha
abordat I'estudi de la seriegenelica deh erisialls maclats. I ot)01 UNIKOW

la estudiat Its Causes de les difercneies esntentades i I'efecte de In pres-
si6.

Un dels principals fruits dell estudis realitzats per nosaltres a Gene-
ve, sota la direcci6 del prof. DuPARC, he. estat el de potter contribuir de
retorn a Barcelon,) al coneixemeut dels fete aesenyalats.

La investigacio dels feldespats I Ilurs macles . -La deterntinaciO dels
teldespats gels nietodes tie FEiemow tout ha fet reutarcar DuPARC es
uua simple operaci6 de gecinetria a I'espai, que consisteix a fixar amb
precisi6 en una esfera o projecciu els pots dels elements Optics i cristal,
lografics del mineral estudiat utilitzant inn sole secci(5 qualsevol. La po-
sici6 dun element tan sols, pin d'exfoliacro, de ntacla, etc. respecte els
eixos de I'el*lipsoide fixen el feldespat. En tut principi I'autor,com ens dill
NIKIIIN, determinava I'extinci6 a la projecciu i in comparuva amb In dels
diagrantes de Max ScutsrER o els mes contplets de Fory4

La determinacit5 es realitza senzillament deduint en Iii projeccic Its
coordenades dale pole del,; plans d'exfoliacib o dell eixos de niacin i plans
de contacte re,pecte els eixo de I'e -lipsoide. Aquelles es deterntinen de
a forma ill licada eiI e,tudiar els cristrtlls maclats Una volta situats en el
diagrauta de deterutinaci6 dels feldespats, (pie ntanifesla clarament la po-
sicil5 dels plans d`exfoliaci6 i eixos i plans de ntacla i contacte (leis diver-
sos feldespate, es dedneix directament el feldespat i el perceutarge d'
anortita, I'eix de ntacla i el pia de contacte de In macla hnscada i per tart
el tipus d'ella.

Les tres coordenades esferiques dun dels elements cristal'lografics
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geometrics o Optics, pla d'exfoliaci6, de rnacla, etc. respecte els tres ei-

xos de I'el'lip,oide fixen, doncs, la uatura del feldespat i la seva macla, i

per altra part permeten venre I'existencia de terines potassics en la cons-

tituci6 de la plagioclasa, per no superposar-se el pol fixat sobre les cur-

ves del diagrama en forma deguda.

Nosaltres preferim in canvi de Isla de projecci6 de la projeccio inicial

per tal d'observar la posic16 dels diversos pols en el diagrama sense ne-

cessitat de determinar per cada nit d'ells aquelles coordenades i evitar

les constructions indispensables per situar-los exactament en el talc o en

el diagrama de determinaci6.

Taula de la importancia de les macles dels feldespats,

segons NIKITIN.

IIaMrtROPIES NORMALS

Importants Rares

[1()1] V,

COMPLEX OS

Importaats

I()(1] 11 (001) V'

[010] 11 (001) III

[001111 (010) VII

[100] 11 ((J10) VI

Els diagrames estereografics de determinaci6 dels feldespats i Ilurs

macles . -La importancia d'aquests diagrames en les investigacions petro-

grafiques ens feu estudiar d'una manera especial la labor realitzada en la

seva gestaci•6. Els resultats obtinguts eren destinats a la INSrlrt•'c1o

CAIALANA D'H1srORIA NATURAL i foren ja mostrats en 1925, pert) la

poca difusi6 dels metodes universals en el nostre pals, corn en els altres

en Yeneral, abstracci6 fta de Kussia, SuYssa i Alemanya, ens mogu6 a

extendre el pla d'estudi i n ostrar d'una fais6 resumida I'estat actual dels

metodes universals, incloent naturalment I'estudi initial sobre els diagra-

me- e tereografics de determinaci6 dels feldespats ell la sintesi oferta

dels metodes universals. Amb tot i el temps transcorregut, els treballs i

diagrames establerts recopilats no han sofert grans variacions en els dos

darrer, anys, prova evident de la poca aplicaci6 d'aquest metode, segons

I IEMIIROPIES PARALE.1.'LES

Importants 1 Rares
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OuLIANOFF el Ines potent Initja d'investigaci6 en la petrografia moderna.

EI diagrama que oferim fou dressat ja fa dos anys, e! 1925, pet-6 liar pu-

blicacio s'ha vist retardada fill,,, la data actual; ha estat completat era amh

corbes i pols del recent diagrama de NIKrrIN.

Fou en aquest darrer any (1920) que el petrugraf rus NIKITIN. despres

de la seva sortida del sell pats, i actualment professor a I'Universitat

de Ljubljana (lnoeslavia) publica 1'estudi complet dohs diagrames esmen-

tats: Diagrantnre des elements geornelrignes prinsipaua des J'eldespals

rappo,les aux axes tie 1'indicalris;e onlique, en Ilengua russa, accontpa-

uyat de precisos diagrames; Boi.ovRFU u'ha fet una resceuci6 critica re-

centment. Com NIKITIN ens ha exposat, recentment, els sells diagrantes ja

foren enllestits en 1922; peril per la situaci6 del sell pals no hail estat pu-

blicats fins quatre vnys ties tard.El mateix actor ens ha honorat amh pre-

cises indicacious sobre I'm (ire d'apariciu dels diagrames i les seves carac-

teristiques, que anoteln en el curs del nostre treball.

M!cHEI.-LEvv, Feuoaow, BFCKF, i recentment DuPARC i RFINHAan, amb da-

des de BFCKF i W01.FINO hat realitzat Ia projecciu de Ins diverses plagiocla-

ses sobre el t)la normal a I'aresta cristal logrOfica [001] o secci6 normal

al priswa in 3." e;pecie, projectant-se el pot de (010) en la intersecci6 del

cercle de base amb el diametre horitzontal. STANcn1 ha reproduit el dia-

grama de WOLFING. Amb aquesta orientacio, molt practica, es poden es-

tudiar i discutir les macles que tenen per pill de contacte (010): les ma-

cles de I'albita i de Karslbad, les mes frequents.

SAnor, DUPARC i REINHARD hat projectat tambe les plagioclases sobre

all pla perpendicular a I'aresta [100]; pla de projecci6 molt indicat per es-

tudiar les macles que tenen per pla de contacte (001) com les macles de

Manebach-Ala A; (010), com les de la Albita-Ala B; o be (021), con) les

de Baveno.

Els mateixos autors han projectat les plagioclases sobre el pla nor-

mal a I'aresta [010 ; molt indicat per estudiar les tuacles que tenon per

pla de contacte (010), de Manebach-Acliua A, i de la periclina.

En les recents obres de DuPARC i REINHARD es poden estudiar aquestes

projeccions, tan utils en la comprovacio de les Ilets de macla trobades en

les iuvestigacions per aquests tnetodes.

En les projeccions esmentades o diagrames eslereo,gia/ics do les

plagioclases s'observa I'euligraci6 de les direccions x, 3 i ( o eixos de I'

el•lipsoide, I'elnigraciu dels eixos 61itics i la del pol de la care de con-

tacte de la nurcla de la pertclina, corresl)ouent a lee variacions en la po-

sicio de i'el lipsoide Optic, respecte a les diverses arestes o direccions

crista1,lografiaties, de I'albita a I'anortita, tnrtnes extreme de la serie

isomorfa de les plagioclases.

L'experiencia ha mostrat que agitests plans de projeccio no s6n els

mimes iudicats per estudiar les plagioclases apticant elsmetodes universals,
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havent-se preferit projectar-les sobre el pla dels eixos Optics, coincidint
per tart I'eix ;, amb el centre de la projecc'o i essent els diametres horit-
zontal i vertical t i a respectivament; una serie de curves donee el des-
placament de 0 a 100 % d'An, dels pols de les constants cristal-lografiques
(cares i arestes cristal lografiques, eixos principals) respecte z, i /.

El primer diagrama publicat en vista a l'aplicaciO del metode univer-
sal, es el de FeDOROw ( 1898) construit en part sobre les dades de MIcHEL-
LEVY i en part sobre les dades ohtingudes per ell inateix aplicant el metode
universal; aquest li oferi tat reugle de punts que determinaveu el conlpor-
tament de les corbel corresponents ales diverses macles. Per fixar sobre
elles els punts referents a les plagioclases d'una composicid dada, utilitza
les dades de MAX ScHUSIER i algunes deFouqur_.

FFDOROw en la seva obra fa remarcar que en Iloc d'obtenir uric sole
corba per cada constant troba una Banda de punts,que en mo tr: Ilocs urri-
ben a 70 d'amplitud, i la seva senzilla observaciO indica que els punts se
separen Tuna corba mitja I^ a 2°, fet despres observat pets continuadors
del metode en voler dibuixar altres corbes.

Aquell actor fa remarcar que en Iloc de deduir experimentalment les
sever corbes (010) albita i [001] Karlsbad, les mes frequents, aixi corn
les nitres, es molt mes exacte deduir-has reoricament, hasant-se en les re-
lacions Optiques d'una serie isomorfa de dos cristalls biaxics, com feu
AAI ARD, MidHEL-Levy. I d'aquesta forma dibuixa les seves corbes (010),
(001), [001] i LF100]

Mme.CARRASCO utilitza a la Universitat de Lausanne els diagrames de
Fe:nouow, debt quals fa una serie de consideracions eu la seva tesi doc-
toral; tambe HCRZ.MANN els aplica. A,MSIUTZ ha combinat i emprat en la in-
terpretacio delis resullats, les corbes de NIKrrIN i les posteriors de DuPARC
I REINHARD.

Cum NIKIrIN ens exposa despres, el segon diagrama aparegut a Ru-
ssia fou el de FeDOROw-STRATONOwrrscH (1899) publicat en el treball d
aquest darrer, que fou revisat per FEDOROW en col laboracio amb I'autor
i fou completat amb ahglures corbes noves de cares cristal,lines principals
de lee plagioclases; eh prof. PERRIER ens ha facilitat una copia.

Durant ehs den anys segiients aquest diagrama fou h'unic publicat,
perO a I'Escola de Mines de St. Petersburg, que en conrenFar el segle,
era I'uuica escola d'aquest metode, amb mes o merry gran cercle de deixe-
bles, es reproditiren maunalruent diagrames en serie encara mes complete
clue comprenien tots ell casos possibles en teoria de les Ileis de macha
deterutinades per lee cares mes principals en relaciO amb I'estructura dels
feldespats (010) i (001 I. Tote aquells diagrames s'apoiaren en les dades
del diagrama FEnoROw-STRAIONOWHSCH.

El te; cer diagrama publicat apareixe en 1910 en un estudi excellent d'
Ussow, que corn NIKIrN continua exposant, fou de gran irnportancia en la
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divulgaci6 del metode. Aquest diagrama s'apoia en les ,noves dades de

BF:clu-, i la major part de les dales les mes dubtoses foren substituides

per les lades de WOLFING.

Les corbes d'Ussow, (1910) son notables per Our precisi6; mostren els

pols dels termes que serviren de base a la seva construcci6, no havent-se

sitbstitntt per altres obtiuguts per interpolaci6, donant el percentatge d'

anortita de 10 en 10 o/o. En el diagrama hi han registrades 19 (leis de ma-

cla. El prof. OULIANOFF, ens ha fet I'elogi leis diagra mas d'Ussow. Ha es-

tat utilitzat especialment per HF:RRMANN, SCHI OSSMACHER i per BEREIC.

El diagrama que acompanya at tercer volute del trehall de NIKnIN 1'ni-

vesalni metod Fedorova, quefon publicat en forma Iitografica en 1915,

representa, coin ens din l'autor, la c6pia del diagram que fou acomplert

rota Ies sever indicacions pets seas deixebles a I'Institut de Mineralogia a

St. Peterburg, aprosimadament en 1906-7, segous les dades del diagrama

de FEOOROW i SIRArONOWIISCII.

La diferencia consisteix solanient en el suplenlent de les corbel [100],

[100] i I_ [010] ; d'aquesta manera, aquest diagrama cornpren to-

(()() l) (001)

tes les Ileis de rnacla deduMes dels plans (010) i (001), coin dels plans de

contacte de rnacla; oferia encara a'tra particularitat: es el suplenrent d'un

diagrama, que couipren tots els elements del cristall reduhs en tin sector

Ng, Nn1, Np. E_s rota aquest aspecte que entry en el sea curs.

El dia(_Yrama esmentat foot publicat per NIKII IN coin provisional ja que

no solament hi faltava la corba 1 (021) sin6 que tamb6 true part d'altres

corbes eran desfigurades, per falta de major precisio.

En el treball basic de 1)UPARC i REINIIARD (1923) es podeu veure Its

corbel de NIKIrIN projectades en tin mateix quadrant; en vista que la pro-

jecci6 resultava massy apretada estengue les diverses corbes a tota I'es-

fera. N )saltres les utilitzareul a Geneve en el laboratori mineralogic del

Prof. DUPARC.

SA!sor en el curs de les seves determinacions ha utilitzat paralel-la-

ment, tot corre,int-los i discutiut-los, els diagrames de MICUEL-LEVY,WOL-

FIN(i 1 NIKITIN.

SAmrr (1915), i especialment SILO i FAVRE (1917) tambe han dibuixat

diverses corbel i especialment la corba del pla d'associaci6 de la macla de

la periclina, amb dades de Mlcnel.-Li vv, que no fou donada per Feuoeow

ni per NIKrrIN per no acceptar la variaci6 del pia de contacte d'ella;aquella

corba form utilitzada per Mlte CARRASCO (1919) en les sev rs investigations.

En el notable treball: Que1ques corhes nonvelles pour la determination

des Feldspaths per la metlrode de I-edoro//', els dos autors suissos Si o i

FAVRE obtenen no gran norabre de corhes veinals,que a I'ensems que perme-

ten deduir el pia de coutacte de la rnacla, gnalsevulla que sigui Is posi-

ci6 d'aquell, deterviiuen les diverses corbes del diagrama del feldespats,



A Ii\SlIIt cn)n CAI ALANA DL NISI OR I.A NA I I RAI,

notablement complet per haver-hi dressat algunes noves corhes, a base

de dades conegudes. En Iloc d'una interpolacib aproxinrada, fixA les cor-

hes per tota una serie de punts matembtics.

LonorciN I Row, en el treball rus Utt cas sit,,,•ttlier de formation de

nritcle dons an phcrtoctislal tin labrador, inclou uua serie de corhes,

moltes d'elles dibuixades per primera volta

En retoruar de Geneve a print±rs de 1922 aplicarem els metodes de

FEDOROw a varies roques interessants descrites pel Prof. SAN MIOUEL DE

LA C.4:NARV i havent estat indispensable el diagraina de les plagioclases

utilitzat at laboratori del Prof. DuPARC obtinguerem provisionalluent till

diagrama estereografic a base del de MICHEI.-LEVY amb pia de projecci6 la

secci6 recta del prisrla de 3.' especie, fent el canvi del p1a de projecci6

anlb el transportador de WUI-FF i a la projeccio obtiuguda hi afegirenl els

pots de I'ortosa, auortosa i microclina, fent del diagrama especial de

les plagioclas in de general dels feldespats Entretant foil publicat per

SABOT (1922) uu extracte de la seva tesi doctoral (1915) sobre la deter-

minacib de les plagioclases pets metodes de FEDOR.)w, fide) expressio dels

difosos pet nostre prof. Mr. DuPARC. Les corbes de NncirIN, utilitzactes a

Geneve des de 1912,algunes de les quals es poden veure en el treball de SA-

Boi resultaren molt sernblants ales obtingudes per uosaltres ambles dades

de MICHEI.•LEVV.Adoptarerr de totes maneres aquelles corbes afegint-hi Ia

corba [001] obtiuguda ptr iutersecci6 dels plans (100) i (010) corresporents

a plagioclases de diferents percentatges d'anc•rtita. La corba dibuixada per

SABOT arnb dades de Mrcnui.Evv reterent a la variaci6 del poi a del pta de
contacte de la macla de la periclina respecte els eixos 1, % i (, que foil

calculada per la variaci6 ell (010) de la tra4a del pia de coutacte a, s'intro

dui tarnbe en el nostre diagrama. Les corhes esnientades donaren resal-

tats ben satisfactoris, com es pot deduir de les investigacions publicades,

REINHARD Ila fet toles observacions critiques de les corbes per nosaltres

adoptades.

El diagrama publicat recentment pets Prof. DuPARC i REINHARD (1923),

ha tingut general acceptaci6 i des de 192.'. Them adoptat.Ha estat utilitzat

tarnbe per PERRIER (1924) a Italia, CARSTEN (1924) a Noruega, KRISHNAN(1924)

a Anglaterra,AMSTU rz (1925) a Suissa,i ft,u obtingut anlb dades de Becae Al

diagram de DuPARC i REINHARD segui poc despres el tie WOLFING ( 1923-4),

reproduit desures per Stanciu. Nosaltres afegirem tot seguitat diagrama

de DuPARC-REINHARD altres corbes algunes compreses tamb6 en el diagrama

que publicA WOLFING. Les corhes introduides en el diagrama per nosaltres

adoptat foren basades amb dades de DuPARC i RENIIARD o en corbes que les

determiner. Les corbes esnlentades son- (110),(101),(201), (021), que els

actors no dibuixaren per esser secondaries i per tai de no complicar la

projecci6. Incluirem tarnbe els poll de les diverses cares importants de la

ortosa, anortosa i microclina, amb dades de MICHEL-LEVY corn ja ferenr



Diagrames estereogr^fics de les macles dels feldespats.
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en cl i ti primer diagra na, per tal que el diagrama serves a Ia investi-

gaciu tota ntwia de feldespats, ja signesin ortoclases com plagioclases.

Les lyi ojeccions iuicials foren transformades per Dl1PARC i REINHARD at sis-

teniij de IrFOOttow utilit,ant I'hemisferi de NIKI-IIN; les nostres transforma-

:ion^ i rotacions corresponents hall estat efectuades sempre amb el

transrportador de WULFF.

f:3eara< (1021) dons a coneixer poc despres els seas diagrames

estereografruit de I'estudi dels de REINHARD i WiirFINO, desdo-

blant lo,, uu aplicable a les hemitropies normals, donant I'emigracio

dels pots de les cares de les plagioclases respecte els eixos de I'el-lipsoi-

de i nn &tre aplicih!e a les altres fines hemitropies, donant I'eutigracio

dens pots de les arsstes i de les nerntals a elles respecte els mateixos ei-

xOS.Sr.ANetN ha reproduit el diagrama primer. Nosaltres hens reunit de non
les diverse; corbr.s,per tal de facilitar In comparact6 dels diagrames mos-

trats. L'autor esmentat no inclou lestnacles 1 [100] i I [00I], ja que en

(001) (100)
els limits d'error possible es confonen quasi anib la corba [010] i per altra
part per no poder-se separar quasi de la ltei de In periclina, peru amb tot
dona les dales pel seu dressat.

L'any darrer (1926) halt estat pnblicats els diagrames dibuixats en

1922,amb Jades originals, per NIKIIIN,despres de la seva sortida de Russia,
en col-laboracio auto elssons deixeble^; d'cgnells un de general i uu al-

tre en quadrant, a diversos colors, i molt precisos. Les corbes de les dues
in ides principals 1 (010) i [U.)1] It in estat dressades segons els resultats

de In determinacio optica en massa de gran nombre de plagioclases de di-

verses roI tea e,nt liades per especialistes experimeutats, expresats

aquells en el seu diagrama estadistic i en lades de BECKF i Wih FONG.

D',tquests diagrames se n'ha fet una edicio especial,rapidantent esgo-
tada, i e;tit en curs de publicacio In segona edicio. L'autor doua a couei-
xer In forma com fixa els punts de les corbes i el curs d'elles.

Nu<rnN fa I'estudi raonat del curs de les sever corbes estadistiques,
en relacio amb eta punts de BECKF i WOLFING i dels que dona a coneixer
en el seu treball, basats totem ells en dades preclses,uptiques i qut, niques.
L'autor compara algtutes corbes dots semis diagrames amb les corbes de
Ft:ooaow-SrecroNOwiIscn,tJssow, Dut'aec-Rrinnaeu i contpleta els sells dia-
grames amb els poll principals dels feldespats esseucialmeut potassics,
ortosa, ortosa sod Ira i microclina, indicant tambe els pants extrems de les
oscil'lacions i el punt mig.

Abans de publicar el diagi aura de Dut'Aec-REINHAKD completat per no-
saltres: Diagrantes eslereogriifics de les oracles dots feldespat.s, hem tin-
gut eucara ocasio d'afegir-hi algur.es corbes i pols dels diagrames de
Sioa i FAVRF., Looo'rcHNuKOw i de NnorIN.
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DuPARC i RrTNHARD fan notar que la projeccio estereografica to l'inconvenlent de pro-

duir una deformacio de les corbel, to que fa imprecisa la interpolacio, i per ttal devil ar

aquest let construeixen altra diagrama en que la projeccio esmentada ve subs ituida per

una projeccio angular que no produeixi deformacio alguna. OutiANOre ha fet rect1entment

una serie de reftexions sobre els diagrames i fa remarcar particularment que per Ito esser

coneguda actualnrent la velocitat exacta dels desplacaments dels pots ni lee furm4s e.trrc-

tes de les corbel de les sever emigrations entre els pals dell termes fonamenkals que

serviren a estahlir la corba del diagrams, to que dona Iloc que I'estimacio del percentat-

ge en anortita depengui del bon sentit i habilitat de l'investigador quan el poi can bntre ell

pole dels termes fonanrentals, en Iloc de corbes en divisions de 10 en 10 d'anortita se-

pia convenient d'utilitzar corbes que portessin simplement la situacio dels termes ionament

tats, corn ha fet Ussow 11910 i mes recentment WOLFING 1923: i REINHARD 119241 i per to

de facilitar t'us d'eltes donar tattles indicadores de la velocitat de desptagament dels

pots. Una serie de reflexions fetes per SseoT sobre la precisio assolida ens sembla que fa

innecessAria una precisio mes gran, quan altres factors perjudiquen mes els resultats.

Aquest darrer autor ens ha exposat recentment que els diagrarnes de DUPARC- REINHARD

no tenen suficientment compte del grau de puresa dels feldespats presos con) a base, to

qne determine ell algunes corbes anomalies molt netes, i coin ell posy en evidencia, vista

la introduccio d'un terme potassic at costat de termes sodics I calcics, es deuen tenir en

veritat en floc de corbel. husos, aquestos tan mes amples corn el terme potassic sigui mes

facilment miscible en la barreia Ab - An. considerada. NIKITIN, en canvi, creu que aquestes

corhes no deuen basar-se en cap cas en determinations optiques isolades de plagioclases

quinticament analitzades, per precises que siguin, sing en els promitjos obtinguts per ob-

servacions en massa.

En els nostres diagrames les corbes indicadores de les posicions

successives dels pols dels plans de contacte de les macles o dels plans d'

exfoliacj6 estan indicades amb el siulbol corresponent entre parentesi ( );

les corbes d'elnigracio dels eixos de les helnitropies paralel les entre cor-

xets [ ], els que Toren constructs per interseccio dels dos cercles maxims

r^t;tre;eatatius dell plans, essent dits eixos les linjes d'intersecci6; i les

corbes descrites pels poll dels complexes han estat notats per 1 [ ] i fo-

O
reaconstruits Mutant en els cercles maxims representatius dels plans de

contacte de les macl )r s els punts distants 90° del poi de 1'eix de hemitro-

pia paralel,la , ja qua els dos eixos estan co Itinguts en el pia i s6n per-

pendiculars un a I'altre . Les diverses curves poden esser dibuixades amb

les Jades donades per DUPARC i REINHARD , BEREK i NIKIFIN. Els Professors

suYssos recomanen es ressegueixin les corbes de diferent gruix , corres-

ponents a les hemitropies normals. paralel ' les i a s complexos amb tintes

de diferents colors per tal de facilitar In distinci6 d'elles i les macles

presents . NuoriN e u,ilea tambe colors diversos per separar les macles

i les pots jmportants, amb linies de ratites.

Els diagrames estereografics poden esser interpretats amb les

cegiients iudicacions , seulhlants a les donades per DUPAIiC i Rei_

NHARD i per BEREK
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RS.B=Pla de contacte de la macla de Ia periclina, segons les lades

de BECKS.

RS. W=ldem. SegOIIS W(1LFINO.

[00I]=aresta (100) (010)=eix de macla de Karlsbad (A i B).

[I00]=aresta (001) (010)=eix de macla tie Ala o de I'Esterel (A i BI

[012]=eix de macla [012]

[1101= a [ 1 10]

[101]= a s » [101]

ttemitroples paralel •les (Segona especie o Complexos)

Corbes amb notaei6 I [ j =pols dels ei.ros tie macla dels comple-

O
xos=pots lets plain tie contacte tie les macles corresponents (*)

I [I00]

(OOI)
=complex Manebach-Ala A.

[001]

(100)
=complex Pseudo Roc "Mourne-Karlsbad B

[100]

(010)
complex Albita -Ala B (Pseudo Manebach)

[010]
(10O)=complex Pseudo Roc Tourne-Aclina B (Pseudo Karlsbad)

_I_ [01 0'I

(001)
=complex Manebach-Aclina A (Manebach-Periclina)=ma-

cla de Scopi.

[ 001]

(610)
=complex AlbitaKarlsbad A (Roc Tourne)

[100]

(021)
complex Baveno-Ala

[001 ]

(110)

I [ 110]

(110)

i [012]
(021)

Marxa de la investigacio . Emplacats en el diagrama estereografic

els pots (leis plans d'extoliacid, dels eixos de macla i plans de contacte

per les sevei coorseaades Ilegides en la projecci6 inicial o be per rota-

Equivalent a lee designations de Wiii.FiNO, Benachb. Roc-Tourne, Manebach

Karlsbad,i de STANCIU, lecin ca Roc Tourne, etc. el prof. PAHnn.W, ha introdnit els ems

de Pseudo Roc-Tourne, etc.
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clues utilitzant el transportador; o be superposat el paper caic amb els

pots sobre aquell diagyrama,el pol dun pla d'exfoliaci6 ha de caure damunt

d'una de le, corbes referents a I'emigraciri dell pols de les cares; el pol

('um pla de contacte de in macla considerada ha de fer-ho tantbe sobre ellee

ntateixes; i aixi el pal de I'eix de niacin Tuna hemitropia normal; per con-

se„ iient, en in interpretaci6 de les lodes uma sola corba del diagrama es

referira a I'eix de macla i al pta de contacte.Pel contrail I'eix d'una hemi-

tropia paralel la o dun complex ha de superposar-se it una de les corbes

ofertes per elles; i el pol dets plans de contacte cauran en corbes espe-

cia s. Es per aquesta rah que DUI'ARC i REINIHARD recoutanen que les tres

diverses corbes es distiugeixin amb diferents colors, com ha fet NIKIIIN, i
perque i- ERI I( ha separ at les corbes de les henutropies nor mars de les al-

tres.

Amb aqnestes operacious queda fixat directautent el percentatge en
anortita i el tipus de ruacla es determina facilment. Sots cal tenir en
coinpte que degut a la simetria de I'el lipsoide els pots o be la projeccid
en paper caic es pot superposar en quatre posicions diferents: la veri-
table posicid es troba quau els percentatges d'anortita s6n setnblants i
quail es superposes o apropen !o'mes possible aquells pots a les corbes
corresponeuts. Aquest percentatge pot determinar-se naturalment pets
diferents pols fixats. Ell ei diagrama ell quadrant de NIKITIN tin so[ punt
d6na in so lucid, en cas d'ambigiietat, 2V, i permet trobar la veri-
table solncid.

DUPARC i RI:INHARD, \VPLFINO i especialment I3F-REK donee indicacions
diverses sobre in utarxa de la investigacid.

Qnan es tracta d'ortoclases la coincidencia dels pots anib els mani-
fr_,tats per diagrama permet la identificaci6 d'elles.

En els casos que el mateix pot ha estat fixat per les coordenades re-
terides ils Jos el lipsoides, s'observa que el punt equidistant se situa ge-
ueralmeut damunt in corba corresponent o un pot de diagrama en cristalls
ortoclases, donant in separaci6 d'aquells nun idea de in precisi6 assolida.

Precisio . -La gran ntajoria de conreuadors d'aquests utetodes co
ntenyant p,r Fan )Row hall estudiat la precisi6 obtinguda en Ilur aplica
ci6, per observar que els pols no es projectaven sentpre d ' aria manera
exacta sobre dites corbes, que a part d'errades inevitables en la fixaci6
dels ele;nnts i de la imperfecci6 de les corbes del, diagrames, podia es-
ser degut i les variacions de composicid de -le, diverses oracles o a In
infiuencia di, termes potassics ell la courposirili de It- s plagioclases i en-
cara a in variaria del pin de contacte. f'r:noiow feu remarcar degndament
que l'objecte sell no era determinar lee constants de les plagioclases amb
In major precisi6, ja qne el ntetode no ho Iwmet, sino fer en to possible
exactes i noinbroses determinacions dels feldespats petrogrOfics, cosa
que no es possible pets altres ntetodes Els resultats obtinguts, seguns
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SAn01, des del punt de vista petrografic son perfectantent satisfactoris.

NItirIN, del seu dia„rranra esladislie, dedueix que els punts estant dispo-

sals en aniples bandes i no segous les corbes, la deterntinacio optica de

les plagioclases no podr<t donar alai resultats ben precisos ERNSI en les

seves determinacions directes de les propietats uptiques de I'andesina

de Bodenulais, fa remarcar que awb lot i la relatjvanleut pelita exactitud

de les operacious de Iuesura i de l'instrnmentari,s'obte Ina bastant segu-

retat en els resttltats. Aquest actor Ila estudiat acuradanlent la gran pre-

cisio assolida en agitelles deteruljnacions, comparant-la amb I' assolida

treballant amb l'aparell de WCI.FING.

Les diferents valors de 2V i de les hirefriiigencies observades on deferents individus
contitutius d'una ntacla prova que la coniposici6 dells amb tot i esser semblantes de totes
maneres diferent. Fenosow, Scut.oss.HACu, s i BeaFK hart posat especial atencio en agues
mateix fet.

l.a influencia de terntes potatssics en la constitucib de les plagioclases, cada vegada

lies ntanifesta, revela tin isopolinurrfisnie de les plagioclases, poc conegut encara at que

SABOT ha dedicat especial atencio. Ri;INaAut ) fa al Insi6 a aquest let en la seva ctitica del

nostre treball. Aquest fet fa variar la posici6 usual dels pols i deterntina segons aquell

autor que la precisio assolida no pugui esser superior a an 5"I„ d'anortita. SCnt Ossasctue.R
1'estinia en tin 2" J d'An.

El ter de situar-se eta poll sempre a Ilia niateixa banda de les curves corresponents

ha let remarcar BeasK, entre altres observadors esntent:lts, rnostra la presencia d'aque-

la influencia. especialment quart les distancies son semblants, com din PFSRIFIR i des-

pres de moltes observacions s'arribara a poder deduir la quantitat de In potassa en la
composici6 de la plagioclasa.

En les determinacions de Fenoaow depassen 7" a s de In curva (010), i poden arribar
a 9' per in curva [001]. Slao i FAVee, l'observa ben soviet en les diferents corbes i espe
cialment en cis ternies busies, on 'iniprecisi6 es caracteristica Els actors fan remarcar
la influencia de la constituciii qufntica del mineral en aquell fet.

SABOT ha fet notar que en les seves observacions els pals cauen fregUentment de

0 a 7 mm. de les corbes (di/metre del diagranta, -0 cut ^ i observacions semblants hem fet

nosaltres en les nostres recerques, Iles en general els pots ens han quedat situats degu-

dament. Boni oz ha observat que els seas punts queien regularnient tin poc a In dreta de

les corbes de DUPARC- ReINuAan, i que com lies basica era la plagioclasa, tant tiles els

punts s 'apropaven a la corba te6rica. En plagioclases molt bfisiques els punts queien da-

munt les corbes. Gusts ha let semblants constatacions per In corba 1)10), que potser indi.

ca que deuria incurvar-se lies cap el centre. Mile. CARRASCO ha tingut I'encert d ' indicar

en les sever investigacions el nontbre de gratis de separaci6 dels pots a les curves al

determinar el percentarge d'anortita, venitit aquest fixat arbitritrianlent per la normal

baixada a la curva des d'el pol; nosaltres no hem fet altra cosa. RI INHARo, ha observat la
localitzaci6 en les nostres determinacions.

Stun i F.AVItE. en coniparar detingudament les seves curves amb lea de Ft ooaow ob-

servaren la quasi coincidencia this a 70';,, An, pere) a partir d'aqui s'acusa Ina diferenciit
que pot arribar a an 10 116, An i tes.

NIKITiv, dedueix de la comparaciti del s-u diagranin amb els anteriorntent pnhlicats

que les diferencies trobades en les determinacions de Ies plagioclases oscilen de 0 a

10"I,, on el diagranta de FFOOROw, 5" ell e4 d'Ussow, 6'70 en el I)unARC-RF Nil i n i fins
8"7,, en el de AV't t rise 11924 .

No repetirem Bra les reflexions fetes per Ou1.iANOFF respecte els diag'ranies i les so

lucions conduents a fer nies precises les recerques.

Encara Ili ha ilia altra circumstancia a tenir en compte en la precisi6 de les investiga-

cions. EI percentatge ve indicat indiferentment pets pols diversos de la projecci6. Els au-
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tors tenen perb certa preferencia per determinats pols segons els casos. SCHLOSSM ACHFR. i

I Ieeent+NN entre altres utilitzeii de preferencia els pals dels eixos de macla. BERSK , per exem

ple, es mostra partidari del pol del pla de contacte, ja que dill est'a fixat a base de

coordenades niesurades. mentre que els eixos de macla son deduits simplement pels ei-

xos de 1'el lipsoide. Recomana la determinacio de les plagioclases per les coordenades de

cares cristal'logrufignes, quan aquestes estan ben definides. En les nostres investigacions

hem tingut especial interes a estudiar la precisiO trobada haveut remarcat la precisio en

la localitzaci6 dell poll dets eixos de macla sobre lee corbes indicadores de la seva

natura, mentre que els dell plans de contacte de lee macles de ytixtaposicio o hemitro-

pi's not trials nn ho fan tan be degut a la imposibilitat de determinar amb precisio la seva

posicio. Els percentatges d'anortita donate per ells nlostrell en general una concordancia

remarcable que no.lliga a voltes arnb la donada pels pols dels plans de contacte de les he-

mitropies paralel'les degut a la variacio de la posicio. PEmeoEs tenint en compte ell al-

guries maces la variacio de la posici6 del pla de contacte prefereix utilitzar els eixos.

Els perce(itatges anotats on les nostres determinations venen semprefixate pels pro-

mitjos dell indicate pels eixos de macla i plans de contacte de lee hemitropies normals.

La proximitat d'algunes corbes del diagrama pot produir a voltes alguna confusi6 ja
en la fixaci6 del °L, d'anortita be en In interpretaci6 de les macles.

Per acabar caldra tenir present les observations de diversos investigadors referents

a la variacio de la posiciO dels plans de contacte. Les investigacions per Sion i FAVUE els

couduiren a una nocio molt mes general que la anunciada per FEOOeow, per haver cons-

taint I'existencia de plans i c rnplexos caientfora de les corbes dibuixades en el diagra-
n1a.

La uociit de les cares Defines que estableixen fa veure ben elegantment la possibilitat

de la variacioi del pla de contacte de les di verses macles, Pent remarcar que el pla de con-

tacte pot esser diferent segons la secciti observada i que encara que ordinariament es fix

es pot trobar alternativament en Cues cares d'indice simple i tambe esser representat per
(ilia card veina.

L'examen de les figures que dima, son una esquematitzaci) d'un fet que horn obser-

va diitriament en sections normals al pla de contacte o veInes d`agnestes, i revelen no

pas plans de contacte en linia dreta simi rues be fen6mens d`assoc iacio seguint una suc-

cesi6 de cares d'indices indeterminats; aquest fet no vol dir perm que la posicio del pla de
contacte oscili obligat6riament, com es el cas de la periclina. Els autors fan remarcar

que horn arriba a In conclusio lbgica que les associations segons els plans habituals no
sin obligatoris, perb representen un maximum de probabilitat.

Aquestes idees de Sico i FAVRE semblen conduir a la conclusiri de poder existir una

infinitat de macles sobre una infinitat de cares, arrastrant una infinitat de zones i eixos

d'hemitropia, mes of principi de la snnetria cristal'lina i I'experiencia mostren que en la

natura, Ilevat excepcions, una gran simplificacio del problema que redtleixen les macles

a un nombre relativament petit, provocant I'alta fregiiencla de lea macles simples sobre
cares d'indices simples.

Aquells autors creuen encara que es deuru estudiar la variacio dels eixos , per les
relations que els Iliguen als plans de contacte.

Les esmentades variations, rares en les hemitropies normals, i practicament inexis-

tents, srg,ns Donsec i altres autors son molt torrents en Ies, hemitropies paralel•les.

Aixi mentre en les hemitropies normals les traces dell plans de contacte es presenten

rectilinies i paralel'les, to que determina la bona localitzacio dels pols en les corbes
correspone(its i I'evaluaci<i deguda del percentatge, en les paralel'les no presenten
d'una uranera clara i definida un pla de separaci6 umc, per esser macles de compene-
traci6, sinb una serie de plans obeint it certes lleis que serien interessants d'investigar
to que fa que la separaci6 sigui marcada per una serie de plans escalonats. Corn SABOT
ha observat tambe les macles multiples amb compenetracio presenten plans de contacte
generalmenttuna mica divergents, lo que fa que alguns dels individus s'aprimin per alt
dels extrems i fins arribin a desapareixer. Aquesta variaci6 repercuteix naturalment en
els pots , que deixen de situar-se sobre lea curves corresponents.
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Aquesta variacio de la posicib del pla de contacte de lee hemitropies paralel'les con-
trasta amb la precisio amb que els poly dels plans de contacte de lee hemitropies normals
is localitzen damunt lee respectives curves.

En les nostres investigacions hem comprobat clarament la variacio del pla de con-
tacte de la macla de la periclina, que ha estat tant retrobada pels diversos investigadors

I-'actuacio de les cares urines ha estat tractada especialment per Stoc, Fevre i Mile.
CAtiaesco;ageesta investigadora dedui tantbe de I'existencia de lesdiferenciesdelocalitza-
ciu dell pols esmentats in possibilitat de cares veines jugant el paper dels hahituals plans
de contacte, sentant per altra part In relativitat del feniunen do macla. Quan les solucions
s'aparten mes de 3." del floc teitric admet desprds tie discussio raonada que el pla de
contacte es vei del teoric i fa rentarcar (Inc crew aquest cas no solament possible sin')

bastant frequent. Feuouow havia remarcat nmltes voltes que el pul de Is macla de 1'nl-
bita no queia sempre en el floc teoric del diagranta, fet retrobat per altres investigadors
in aplicar aquest ntetode.Stca i Fevre han notat diversos casos de cares vefnes.Peeweu les
ha registrat posteriorment, encara que rares vegades afortunadantent (recorda les obser-
vaci,nts de SAao-r, que cal tenir en cOmpte en les investigacions, amb tot i esser poc
fregiients.) SABOT remarca perb que no es den recbrrer senipre a Ia presencia de his cares
veines en trobar lee variacions esmentades, errades d'observaciti i altres iafluencies po-
den produirles.

Darrerameut caldra rernarcar que en les nostres investigacions uo
sempre hem trobat en estndiar els feldespats del grup de les ortocjases
cojncidencia entre els pots classjcs i els deterntinats, encara que en ge-
neral s'apropen molt, variacion, degudes probablement a errors de de-
terminacio.

Fn I'estat actual dr.ls nostres coneixenients dels feldespats no es den

pretendre deteruli tar in plagioclasa Hies que auto una aproxintaci6 d'un

5% d'anortita, segons el parer d:cl darrer jnvestigador; poser ell eviden-

ci,t dif ^reilcies de coutposicj6 entre lamiues ntaclades no to can seutit

dejxaut bee eutes de costat els feldespats zonars. Degut a la contplexitat

qui,nica dels feldespats j in precisi6 dels ntetodes universals es den Cou-

siderar el fj que es proposa j no demanar al ntetode lo que no pot donar.

Hh11RMANN, seguint a Scnl.osSMACIM? accepta I'aproxitnacio tie les deternti-

tiacions en ± 2°/o An.

DuPARC j GvsmN resumeixen en les segjients rallies la precisi6 d'aques-

tes investigacions: pets ntetodes de Fr-Douow la perfeccio de In tecnica
perutet, en seccions apropiades, deterntinacions ahsolutantent precises;

Ines On els diagt allies qut, per el moment s611 encara defectuosos, pel fet

que les coordenades dels tipits feldespatics que hen servit a estahlir-los

no son ab,olntautent exactes o es refereixen a Opus que els anOlisis son
tlefectuosos o encara telien mes o wily potassa

Metodes indirectes .-La projeccio obtinguda perutet la deterntinacio

dels angles d'extinci6, ell seccions deter iiniiades, cons feu Sloe, Mile

CAHUASCO, DIIPARC, GvsIN, FRNS7 j VIei..MErtEU, j de I`extjncio d'uua zona,re-

contenada per Bt:ucK;dadesque portades a taules,ales corbes d'extinciode

FI?Iatow o a grafiques de MicHEt.-Levv, posteriorment refetes per SoKoi,

DuPAKC I REINHARD i BEKEK pernteten coutpletar o controlar les recerques,
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Les corbes que Iliguen ('angle 2 V dell eixos Optics al percentatge
tamhe s'utilitzen fregiientment; CARRASCO, que utilitza les de Micnra.
Levy, fa rota serie de consideracious respecte la seva precisto. DurAnc i
ReislisRD, BEReK i Si Arvciu les donee tambe.NuunN es proposa donar la cor-
be d'elles, deduida de nombroses determinacious. Lo0U1cINicow, despres
d'haver executat mes d'nnmiler de mesures precises i completes pet meto-
de de Fenocow,ens ha fet remarcar que des de molt de temps crew que I'an
gle 2 V dels eixos Optics en cap circumstancia no juga en cap manera el pa-
per que se it atrihueix en la deterntinacio dels feidespets(por ex.Bet<r:K,AR-
SANDArx, etc.). Segons ell, es completament impossible de s= rvir-se'n en
la determiuacib de la constituciO de les plagioclases, ja que en la bihlio-
grafia russa es troben mantes indicacions sobte les albites i labradors
negutins, andesines positives, etc. En els seas treballs ha tractat uques-
ta giiestiO des de molt temps.

SIANCm ha basat I'iuvestigacio de les plagioclases en la mestira de
birrefringencies,donant In grafica de la birrefriugencia en la zona de sinte-
tria de la macla de I'albita.L'autor realitza la determinaciO dels feldespats
pels valors de les birrefrivgencies principals, establiut el sea metode
dels harnnrelres de la hirrefringMcia. DtmARC i ReiNrsiw crenen poden
donar les hirrefringencies principnls bons resintats. Hr t,t K melon talltb6
les corbes de les hirrefringencies principals en funciO del percentatge
de anortita, utilitzant el sea ,(lode de le.s birrefringencies caracleris-
tigaes. NuunN, es proposa puhlicar les dales referents a Ng-No.

PERRIER les utilitza pets feldespats en general i diversificar les pla-
gioclases de lee urtoclases. NiKI IN treballa actualment en el mateix sentit
espera donar prompte la corba de les birrefringencies.

RFANHAim receutment ha generalitzat el metode universal de Feaoaow
d'investigacib de les plagioclases pels angles compresos entre els eixos
Optics corresponents als diferents individus maclats, donant tanles i
grafiques. Tambe per els angles formats pets poll dels plans dell eixos
Optics, donant tamhe tanles i grafiquec diverses. Dales facils de deter-
minar en la projecciO. Aquests metodes permeten controlar els ante-
iors. Redo: fonumenta el seu metode couoscupic en el mateix principi.

HrRUx>NN, recomana d'emprar els ntetodes d'inmersib per controlar
i-Is percentatges donats eels diversos cristalls nmciats

Darrerament conve e,mentar I'aplicaciO que ha fet Br;ReK (lets
,,(,[Is metode, indirectes hasats en extincions i hirrefringencies d'una sofa
seccii).

Interpretacio de les dales . -Correntment es realitzen his determina
cious umreriors a III) tout fucilitat, podent-se controlar els resnltats pets
ntetndes diverse- Bite shun indicat. A voltes, perO, degut a esser les cor-
hes del diagrama ntassa pritximes, gran el cristall presenta varies uta-
cles,la interpretaciO dels resultats no es tan senzilla, pet gran nombre de
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lades giro ofereix i per esser els percentatges no sempre concordants.

SCIn,OSSMACHFR, per obtenir Ines houtogeneftat en e s resultats pren el

promig de les coordenades dun mateix eix de macla a divtrsos eixos de

simetria dels el,lipsoides corresponents als individus maclats.

Per tal d'interpretar c6modantent els resultats, REINHARD en Iloc

de pendre el proinig dels per,:entatges, corn SAROF i tauts altres in-

vestigadors practiquen, idea in metode iutuitin grafic que consisteix a

donar a la projecci6 de la plagioclasa estudiada nna orientaci6 bell defi-

nida, facil d'obtenir-la rnitjaucant rotations adequades.

La comparacio de la projeccio antb els diagrames dibuixats per Re:I-

NHARD, normals a 1001], [010] i [100] donatit la posici6 deis index prin-

cipals, els eixos optics i Ia trace dels plans de macla,permeten la identifi

caci6 de Ies macles i I'evaluaci6 del percentantge en anortita, que varia

dins limits poc separats.

Superiorltat dels metodes universals . -A les primeres investigations

fetes pel senzill i rapid metode proposal per FEUOROw es dedueixen els

gratis avantatges pie presentee sobre els ntelodes usuals i especialment

sobre els de MICUFI.-LF.vv. Coin el seu autor afirma, es Punic metode que

permet la deterlninaci6, per dilerents camins, de diferents precisio i rapi-

desa, que I'autor e.tudia detingudatnent. El sell metode permet una serie

de determinations i tot dubte desapareix. Dels tres metodes emprats ell

les determinations del feldespats de Becsc, Micaci. LEvy. i de Fe-:DORow, el

darrer es el me,; interessant, coin lien fet remarcar Su;o i FAVRE, ja que

perluet determiner el percentatge d'anortita (An) dune manera quasi ma-

tetnatica a partir dune secci6 quina orientaci6 6ptica es qualsevol per

respecte a I'el lipsoide del mineral. Aquest metode, per In seva facilitat

de treball, per la generalizaci6 del problema pie ella comporta,deu esser

to ones difos possible.

Conn dill Dut'ARC i REINImARU s6n els units metodes qne poden donar

resultats complets i exactes per suprintir les indecisions que aquells

no.le t deixar i red tir la determinacio a una operaci6 geometrica de

precisio. La serie d'operacions que at principi semblen dificultar la

investigaci6 es realitzen ben aviat amb facilitat i coin dill PERRIER dun

modo quasi mecanic i intuitiu que fa que el petr6graf s'apassioni vera-

ment a aquesta manera de treballar.

Amb ells no calen seccions orientatdes, no sempre facilment retroba-

bles en la preparaci6 i se suprimeixen els dubtes d'inte'pretaci6 dels di-

versos feldespats i liars macles, causa soviet d'errada en les determina-

tions pels altres unetodes,com ha fet veure especialment SAnor i Scnt.oss-

.MACHER ; permeten re;ol.Ire en forma veritablement sorprenent i amb tota

segiiretat els casos me,; com.dicats; ofereixen In possihilitat de determi-

ner individuahnent cads una de les seccions feldespatiques d'uua mateixa

Preparaci6 , i estudiar facilment Is variaci6 de la basicitat de les plagio-
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clases T una mateixa rora; objectius que amb tanta precisib han realitzat
DUPARC, BoRLOZ i GYSIN, entr, altres. En I'estudi leis tuicrolits, Boat.oz
recoinana especialment aquest metode, que sots ell pot donar resultats
segurs. Gvs N,SI]c et FAVRE mostren que si la preparaciu no comporta Ines
que una sola seccio, la seva posicib respecte el seu el'lipsoide podet sem-
pre determinar inmedintament el feldespat.

SCH,.OSS.NACHb: R fa remarcar que I'aplicacib dell metodes universals de

FEDOItow a I'estudi leis feldespats de les roques, verament quantitatiu,
per Ilur precisib, dung resultats ben diferents dels ohtinguts pets nte-

todes usuals, is que ademes d'indicar exactament les diverses ( leis de

ma-Iii i el, p •rcentatges d'anortita, permet abordar tambe ('important

prohlema de la influencia del component potassic en is oriet,tacio optica.

L'estudi de la distribucib relativa de les (leis de macla de diversos
feldespats per ell estudiats, li mostra la presencia de macles no previs-
tes pets n:',todes usuals; moltes d'elles, citades solament en localitats
deterntinades, foren trobades en els petits cristalis de les roques ob-
servades.

Per altra part SABOT ha fet remarcar que per aquest metode ademes
de poder-se determinar facilment le, diverses macles es posen en eviden-
cia les relacions eutre els diversos tipus de macla, is composicib qufmica
del, ^ttagmes, le.s condicions de consolidacib i el jaciment. Altre avantat-
ge,que facilment poden distingir- se les macles de les associacions i fer co-
neixement dels cristalis zonars . Tambe, revelar I' existencia de termes
potassics en Is composicib d'elles, fet que no mostren eis altres metodes
ja qd- venint determiuat nn poi qualsevol per tres coordenades, fan re-
marcar DUPARC I REINH.ARD, i coin en realitat en una plagiociasa poden ha-
ver ties terines isoutorfs que es barregen, is posicib Well permet deduir
si la plagiociasa sots to 4b o An i en quids proporcib, i si to potassa en
cars.

SAnor entrealtres recomana d'.Itiiitzar una seccib to mescomplicada
possible i de deduir is composicib deis percentatges donats per les diver-
ses corbes.

DUPARC tenint en compte el molt temps que s'emporta la apiicacib
d'anests metodes fa remarcar que no es den creure que arribin definiti-
vauteut a reentplacar els altres metodes, que conserved la seva valor, i
de totes mane-es permeten controlar les lades obtingudes, lo clue. evitfl
les grans errades que es pollen cometre a I'interpretar les macles. En
seccious awroximadament orientades, Salro-r, Drs' vRC, GvsIN i altres correi-
geixen els der,ctes d'orientacib pels inetodes tie FEDOROw i procedeixen
despres gels me odes usuals. DI'PARC i REINHARD en el seu darner treball
fan Is coutparacib del; diferents metodes de determinacib.

La gran precisib i varietat de les dales obtingudes per aquests meto-
des coat fa remarcar Pesi;IER acaba de justificar, doncs , una voltames Id
desiguacio de metodes universals.


