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Abstract 

Fluid inclusions represent a unique tool for understanding the processes leading to the formation of 
mineral deposits and fluid–rock interactions in general. Orogenic gold deposits in the central part of 
the Bohemian Massif (Libčice and Kasejovice deposits) were studied in order to provide a better 
understanding of their genesis. A multifaceted approach was adopted including a broad spectrum of 
micro-analytical methods.  

While traditional methods were used as the basis of this study (e.g., microthermometry, SEM and 
optical microscopy), the application and improvement/development of modern analytical methods 
(e.g., LA-ICP-MS and Raman spectroscopy) or introduction of alternative innovative techniques 
(CLSM, Nano-tomography, QEMSCAN) constituted a significant part of this study.  

This study reveals the importance of the HCO3
- species in hydrothermal fluids (i.e., >100 °C to 

~350 °C). Previously, the prevalence of Cl- and other anions was reported for hydrothermal 
paleofluids and the majority of studies suggested acidic to neutral rather than the alkaline nature of 
fluids. This study shows that the presence of bicarbonate ions in some environments is potentially 
more important than it was previously thought. 

Raman spectroscopy appeared to be a promising method for the identification of HCO3
- species in 

paleofluids and for the estimation of pH in fluid inclusions containing bicarbonate. This is based on 
the pH-controlled equilibria of (HCO3

–)/(CO3
2-), where the concentration of the individual species 

can be deduced from their characteristic Raman peaks at about 1017 cm-1 and 1064 cm-1, 
respectively. Our results suggest the estimated pH of paleofluids at the Libčice gold deposit at pH 
between 7 and 8.5. Bicarbonate-rich paleofluids were recorded for the first time by direct HCO3

- 

measurement by Raman spectroscopy in an orogenic gold environment. 

This thesis also stresses the role of post-entrapment modification of fluid inclusions properties due 
to thermal, pressure and chemical gradients associated with contact metamorphism. The role of H2 
diffusion into the inclusions was proved and the dependence of diffusion processes duration on 
temperature was modeled. The diffusion of H2 through the quartz host was demonstrated as a key 
factor for the observed intra-grain CO2/CH4 zoning in fluid inclusions from the Libčice gold 
deposit. 

It was found that the complex interaction of local lithologies and paleofluids played an important 
role in the formation of unusually bicarbonate-rich paleofluids containing nahcolite, H2 (up to 6 
mol%) and ethane (up to 0.2 mol%). The presence of organic matter-bearing sediments in 
combination with the thermal impact of the intrusion of granitoids of the Central Bohemian 
Plutonic Complex are considered key factors in the formation of the observed variability in 
paleofluid composition.  

Finally, it is demonstrated that fluid chemistry can be reliably determined by the combination of 
analytical methods and thermodynamic modeling. CLSM and X-ray nano-tomography were shown 
to be promising techniques for future efforts in single fluid inclusion volume and 3D shape 
reconstructions. QEMSCAN technology was proved to provide invaluable automated quantitative 
mineralogical and petrological data. 
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Abstrakt 
Fluidní inkluze představují jedinečný nástroj pro pochopení procesů, které vedou ke vzniku ložisek 
nerostných surovin, a interakcí mezi horninovým prostředím a fluidy obecně. Ložiska typu 
„Orogenic Gold“ v centrální části Českého masívu byla studována za účelem lépšího porozumění 
jejich genezi. Byl použit mnohostranný přístup zahrnující široké spektrum mikro-analytických 
metod. Zatímco běžné metody byly použity jako základ v této studii (např. mikrotermometrie, SEM 
a optická mikroskopie), zlepšení či rozvoj moderních analytických metod (např. LA-ICP-MS a 
Ramanova spektroskopie) a zavedení nových alternativních technik (CLSM, Nano-tomografie, 
QEMSCAN) tvoří významnou část této studie. 

Tato práce ukázala na význam HCO3
-  v hydrotermálních fluidech (tj. >100 °C až ~350 °C). Až do 

teď, převaha Cl- či výskyt dalších podobných aniontů byly zaznamenány v hydrotermálních 
paleofluidech. Stejně tak většina předchozích studií prokázala kyselou až neutrální, spíše než 
zásaditou povahu paleofluid. Přítomnost iontů bikarbonátu v některých prostředích je tudíž 
potenciálně mnohem významnější, než se dříve předpokládalo.  

Ramanova spektroskopie se ukázala jako slibná metoda pro stanovení HCO3
-  v paleofluidech a pro 

odhad pH ve fluidních inkluzích, které obsahují hydrogenuhličitan. Toto stanovení je založeno na 
pH-kontrolované rovnováze mezi (HCO3

–)/(CO3
2-), kde koncentrace jednotlivých iontů mohou být 

odvozeny z jejich charakteristických Ramanových pásů (1017 cm-1 a 1064 cm-1). Naše výsledky 
ukazují na hodnoty pH paleofluid na ložisku zlata Libčice mezi pH 7 až pH 8,5. Bikarbonátem 
bohatá přírodní paleofluida byla identifikována přímým stanovením HCO3

- pomocí Ramanovy 
spektroskopie ve fluidních inkluzích. Jedná se o prvou identifikaci tohoto aniontu v prostředí 
odpovídajícím tvorbě ložisek typu Orogenic Gold.  

Tato práce zdůraznila také úlohu procesů probíhajících po zachycení inkluzí při modifikaci jejich 
vlastností vlivem tepelných, tlakových a chemických gradientů spojených s kontaktní 
metamorfózou. Byla prokázána úloha difúze H2 směrem dovnitř inkluzí a zároveň byla modelována 
závislost trvání tohoto difúzního procesů na teplotě. Difúze H2 v křemeni byla prokázána jako 
klíčový faktor ovlivnující zonalitu poměrů CO2/CH4 pozorovanou ve fluidních inkluzích uvnitř 
jednotlivých zrn křemene na ložisku Libčice. 

Komplexní interakce místních lithologií a paleofluid hrála důležitou roli při formování neobvykle 
bikarbonátem bohatých paleofluid s nahcolitem, H2 (až 6 mol%) a ethanem (0-0,2 mol%). 
Přítomnost organických látek v okolních sedimentech v kombinaci s tepelným vlivem intruze 
granitoidů středočeského plutonickeho komplexu jsou považovány za klíčové faktory při vzniku 
zjištěných variací ve složení paleofluid. 

V neposlední řadě bylo prokázáno, že je možné spolehlivě určit chemizmus paleofluid za použití 
kombinace analytických metod a termodynamického modelování. Naše výsledky ukazují na 
použitelnost konfokální mikroskopie a rentgenové nano-tomografie jako technologií umožnujících 
přesnou 3D rekonstrukci fluidních inkluzí a stanovení jejich objemu. Bylo prokázáno, že 
automatizované metody jako QEMSCAN poskytují neocenitelná data pro kvantitativní mineralogii 
a petrologii. 
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 Summary of the Ph.D. Thesis 

1. INTRODUCTION 

Our current effort towards a better understanding of fluid–rock interaction and the genesis of ore 
deposits goes hand in hand with the frontier development of analytical techniques and instruments. 
This study presents results of combined multidisciplinary approach on understanding of paleofluid 
evolution at selected Czech gold deposits. It also focuses on the application and development of 
novel micro-analytical techniques applied in fluid inclusion research. Quantitative and qualitative 
Raman spectroscopy, Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM), 3D Nano-tomography, 
various electron scanning microscope-based techniques (CL-SEM, SEM-EDS, QEMSCAN), LA-
ICP-MS, optical microscopy and microthermometry were all integrated to provide a better 
understanding of the complex history of paleofluids at several gold deposits in the central part of the 
Bohemian Massif (the Libčice, Kasejovice and Roudny deposits). This work contains numerous 
novel observations and interpretations and provides an example of thermal overprinting of an 
orogenic gold deposit system with attendant mobilization of wall-rock components and chemical 
modification of pre-existing fluid inclusions. This study is of relevance not only to geochemists 
who study orogenic gold deposits but to everyone interested in water–rock interactions at elevated 
temperatures. 

Gold mineralization is one of the characteristic features of the Variscan metallogeny of the 
Bohemian Massif (BM; e.g., Morávek and Pouba, 1990; Morávek et al., 1989). In the central part of 
the BM, gold mineralizations are concentrated along the NW contact of the Variscan Central 
Bohemian Plutonic Complex (CBPC; dominated by I and I/S granitoids) with the low-grade Tepla-
Barrandian unit (TBU; Neoproterozoic metasediments and metavolcanics). Individual gold deposits 
in the vicinity of the CBPC were traditionally classified as mesothermal-gold, or orogenic-gold 
deposits. However, some of them – the Mokrsko (Boiron et al., 2001) and the Petrackova hora 
(Zachariáš et al., 2001) deposits – have been recently characterized as “intrusion-related gold 
deposits” (Thompson et al., 1999; Lang and Baker, 2001).  

 

 

2. AIMS OF THE STUDY 

The presented thesis is intended to a) provide data on genesis of selected gold deposits in the 
Bohemian Massif; and b) develop methods applicable to the study of complex paleofluids in 
general.  

In order to accomplish the aims, the project focused on compositional variations in early quartz-
sulfide-bearing fluids associated with gold mineralization at deposits where the genetic models and 
P-T-X conditions were still missing or poorly defined (Libčice, Roudný and Kasejovice deposits).   

As we were facing an extremely complex fluid chemistry, we also focused on the development and 
improvements in the analytical techniques used for fluid inclusion research in general. These 
included original research and development in: 

1. Qualitative and quantitative Raman spectroscopy of bicarbonate-rich inclusions and 
strategies for potential pH calculation of HCO3

--bearing paleofluids.  

2. QEMSCAN analysis for fast automated search for low-density phases in fine-grained rocks.  

3. CLSM and 3D Nano-tomography, for exact volume calculation and 3D reconstructions of 
fluid inclusions. 

4. LA-ICP-MS analysis of single inclusions (ExLAM software development). 
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3. MATERIAL AND METHODS 

The majority of our attention was focused on the Libčice gold deposit, which represents a unique 
system with preserved relationships between the mineralization and thermal aureole of CBPC.  

Orientation of the sampling profiles – perpendicular to the strike of the CBPC – has allowed us to 
decipher the role of local fluids/processes (host-rock lithology, contact-metamorphic processes, 
organic matter) from that of large-scale provenance (deep metamorphic or magmatic fluids).  

Microthermometry, Raman Spectroscopy, Confocal Laser Scaning Microscopy (CLSM), 3D Nano-
tomography, various electron scanning microscope-based techniques (CL-SEM, SEM-EDS, 
QEMSCAN), LA-ICP-MS and optical microscopy were all integrated to provide a better 
understanding of the complex history of paleofluids.  

These analysis were performed at the folowing institutions: 

a) Microthermometric measurements at Charles University in Prague, G2R laboratory Nancy 
and Imperial College London. 

b) Raman spectroscopy at G2R laboratories, Université Henri Poincaré, Nancy; Charles 
University in Prague and Kingston University, UK.  

c) CLSM measurements and developments at Charles University in Prague. 

d) 3D Nano-tomography measurements in this study at SkyScan laboratory in Belgium. 

e) (SEM–CL) of selected quartz samples at Natural History Museum in London. 

f) QEMSCAN analysis at the SGS Advance Mineralogical Facilities labs in Brisbane, 
Australia. 

g) LA-ICP-MS analysis and instrumentation and software developments both at Charles 
University in Prague and the Natural History Museum in London. 

 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION (Abstracts of the main articles) 

4.1 Bicarbonate-Rich Fluid Inclusions and Hydrogen Diffusion in Quartz in the Libčice 
Orogenic Gold Deposit, Bohemian Massif 

Unusual paleofluid composition is reported for the Libčice orogenic-type gold deposit located in the 
Central Bohemian Plutonic Complex (CBPC), Czech Republic. Unexpected bicarbonate-rich fluids 
and their complex chemistry variations characterize primary fluid inclusions from the main gold-
bearing quartz vein. Detailed microthermometry, Laser Raman Micro Spectroscopy (LRMS) and 
SEM cathodoluminescence study was used to understand the complex chemistry and PTX history. 
The results indicate the presence of H2O and H2O-CO2-CH4 (± N2; H2S) fluids (Fig. 4.1), the latter 
displaying variations of the CO2/CH4 ratio in the gaseous phase from 6.8 to 0.06. Variation of the 
CH4 content across single grains (Fig. 4.2) and between different levels of the mine was recorded. 
The presence of nahcolite, H2 (up to 6 mol%) and ethane (0-0.2 mol%) in the fluids was also 
discovered by LRMS. Potential models for the formation of different types of fluids present in the 
deposit are discussed, including the genesis of HCO3

--rich fluids as well as H2 and C2H6 presence in 
the primary fluid inclusions. The potential influence of organic matter-bearing sediments, as well as 
the impact of the intrusion of CBPC, re-equilibration and/or re-speciation of fluid inclusions during 
the post-entrapment history are considered to have the main impact on the complex paleofluid 
chemistry. Based on the thermodynamic modeling, H2 diffusion into the fluid inclusions was shown 
to be a main reason for the CH4 variation on the scale of a single grain, as well as across the whole 
vein. Although the exact processes of production/formation of HCO3

- and H2 at the Libčice deposit 
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remain open to discussion, reactions in the C-O-H system are considered to be a possible formation 
mechanism. This work also contributes to our understanding of the importance of post-entrapment 
modifications and reactions in the C-O-H system on interpretation/deciphering the processes in 
orogenic-type deposits. 

 
Figure 4.1: Raman spectra from different representative fluid inclusions: (A) Spectrum representing the 
typical gaseous speciation in a type 2a primary aqueous-carbonic inclusion. Note the peak at 2950 cm-1 

representing C2H6; (B) H2 main peak at 4156 cm-1 from a type 4 late aqueous inclusion; (C) Bicarbonate 
(HCO3

-) peaks in the aqueous solution of an aqueous-carbonic (type 1) primary inclusion. (D) Solid phase 
spectra identified as nahcolite from the type 2a inclusion. 
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Figure 4.2: Systematic variation of Th(car) (L+V=L) of type 1 inclusions  (reflecting CH4 content) in a relict 
quartz grain. 

 

 

4.2 Potential Concentration Measurements of HCO3
- and pH Estimates in Natural Fluid 

Inclusions by Raman Spectroscopy: A Case Study from the Libčice Gold Deposit 

The unusual fluid inclusion composition has been reported earlier at the Libčice orogenic gold 
deposit (Zachariáš, 2002 and Hrstka et al., 2011). Bicarbonate (HCO3

-) rich H2O-CO2 ± (CH4, N2, 
H2S, C2H6) and H2O fluids were recorded. Earlier Raman study revealed the presence of elevated 
concentrations of HCO3

- in all paleofluid generations from the main gold-bearing quartz vein. This 
paper reports on high-temperature Raman measurements made in order to confirm the proposed 
anomalously high concentrations of bicarbonate in the Libčice paleofluids. Also, first attempts to 
validate the individual Raman peaks for future quantitative analysis of HCO3

- in aqueous-carbonic 
paleofluids and potential pH calculation were performed on these natural fluid inclusions. pH-
controlled equilibria of (HCO3

–)/(CO3
2-) (with main Raman peaks at about 1017 cm-1 and 1064 cm-

1, respectively) were used in this respect. The high concentration of HCO3
- in the fluids was 

confirmed by the presence of a peak at 1014 cm-1 and at 1360 cm-1 even at temperatures above total 
homogenization (Th tot). Proportions of the peak integrated areas were measured in order to receive 
the relative concentration of HCO3

- in the aqueous solution. For the low-temperature measurements 
the peak area ratio RCHCO3=A1014(HCO3

-)/((A1640(H2O)-A1620 (Quartz)) formula was suggested as 
the most practical while the peak height ratio (RCHCO3=I1360(HCO3

-)/((I1640(H2O)-I1620 (Quartz)) 
seems more applicable for temperatures above 100 °C. The behavior of quartz matrix and the 
possibility of spectral subtraction of quartz from solution spectra were tested to overcome the peak 
overlap of quartz and CO3

2- at around 1066 cm-1. Based on our results, the Libčice paleofluids were 
estimated at pH 7–8.5. The extremely high variation in relative peak intensity of the monitored part 
of quartz spectrum was confirmed even within a single grain. Other peak parameters were tested for 
establishing the best potential calibration strategies for quantitative Raman measurement of 
bicarbonate in natural fluid inclusions both at room and at elevated temperatures. This research is 
important for the future pH calculation development and high-temperature Raman spectroscopic 
study of fluid inclusions/paleofluids. 
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 Figure 4.3: Example spectra of bicarbonate-rich aqueous phase present in H2O-CO2 fluid inclusions at 
various temperatures. The presence of bicarbonate in the solution is demonstrated by the peaks in the 1014 
cm-1 and 1360 cm-1 region, which are clearly presented in the low-temperature measurements. 

 

 

4.3 QEMSCAN Analysis of Rocks from the Libčice Mine Area: Search for Specific Low-
Density Minerals in Fine-Grained Rock Samples 
 
Automated mineralogy techniques have become increasingly utilized not only in metallurgy and 
mining applications but also in broad geological research areas. QEMSCAN, as a representative of 
automated e-beam techniques, was tested for the identification and quantification of specific low-
density minerals in fine-grained rock samples. The QEMSCAN advantages over more traditional 
techniques like optical microscopy, XRD or classical SEM were examined. In addition, the 
repeatability and reproducibility of individual measurements were studied in relation to the size of 
the sample analyzed and its natural heterogeneity. 
 
Ten rock samples were analyzed from the close vicinity of the Libčice mine for the potential 
presence of nahcolite or other minor Na-bearing phases. The presence of these minerals would 
correlate with the bicarbonate-rich nature of the paleofluids present in the main quartz vein of the 
Libčice gold deposit. QEMSCAN analysis demonstrated the absence of nahcolite in the studied 
black shales and in other rock types. Sodium deportment in all the studied rocks is attributed mostly 
to Na feldspars (usually representing about 90 % of the Na in the rock). Other minor Na-bearing 
phases are clay minerals.  
Based on a test for reproducibility and repeatability of the QEMSCAN measurements the relative 
standard deviation (RSD) varied from 0.5 to 10 % for phases representing above 5 wt % of the 
modal composition. For phases representing less than 5 wt % modal the RSD can increases 
dramatically. The RSD variation is strongly dependent on the average particle size and sample 
texture (i.e., rock heterogenity on a small scale). 
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Figure 5.1: Example of the color coded mineral maps from the QEMSCAN modal analysis. 

 

 

5. CONCLUSIONS 

Multi-analytical approach was found to be invaluable for the accurate interpretation of complex 
paleofluids trapped in fluid inclusions from quartz gangue of Bohemian orogenic gold deposits. 
Besides the application of many techniques (optical microscopy, microthermometry, LA-ICP-MS, 
CL-SEM, SEM-EDS, QEMSCAN, CLSM and 3D nanotomography), this thesis focused on 
methodological developments of some of them (Raman spectrometry, automated mineral 
identification and inclusion volume/shape visualization). 

A major improvement was achieved in the field of high-temperature Raman microspectrometry 
applied to the study of bicarbonate species in the aqueous phase of fluid inclusions. A new 
methodology is proposed for the calculation of bicarbonate and carbonate species concentrations. 
This allowed a later estimation of the pH of the trapped fluid phase. 

We proved that Raman spectroscopy can be used for direct identification and potential 
quantification of bicarbonate species in natural fluid inclusions hosted in quartz. 

This was demonstrated by Raman analysis of fluid inclusions from the Libčice gold deposit which 
revealed the presence of solid nahcolite (a daughter phase) and dissolved bicarbonate species in the 
aqueous phase. Bicarbonate concentrations vary from very low values up to about 20 wt. %. To best 
of our knowledge, our work represents the first known occurrence of bicarbonate species in natural 
fluid inclusions directly detected by Raman spectroscopy.  

Until now, prevalence of Cl- and other anions has been reported for hydrothermal paleofluids. 
Similarly, the majority of previous studies suggested acidic to neutral rather than the alkaline nature 
of fluids. Nevertheless, this indicates that the presence of bicarbonate ions in some environments is 
potentially more important than it was thought previously. 
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Confocal laser scanning microscopy and X-ray nanotomography were used for precise inclusion 
and bubble volume calculations, as well as for the visualization of non-fluorescent fluid inclusions 
in 3D space. Such data are necessary for the thermodynamic modeling of complex gas–aqueous 
mixtures (e.g., CO2-CH4-H2O). The high spatial resolution of modern nano-CT systems allowed us 
to calculate volume for fluid inclusions down to a size of ~10 microns. 

QEMSCAN technology can be used with many benefits for automated mineralogical and 
petrological investigations, providing data for modal mineralogy, textural analysis, rock 
identification and for a search for specific minerals in thin sections or rock fragments.  

The case study of the Libčice orogenic gold deposit identified a globally unique example of post-
entrapment modification of inclusion content by the hydrogen diffusion in fluid inclusions. This led 
to extreme variations in the CO2/CH4 ratio both at the scale of a quartz grain and at the scale of a 
mine. Based on Raman analysis, hydrocarbons that are present together with other organic matter 
were identified as the most likely source of hydrogen. Hydrogen production was attributed to the 
thermal effect of the intrusion of the peripheral granite of the Central Bohemian Plutonic Complex. 

 

Autoreferát disertační práce 

1. ÚVOD 

Současné úsilí o lepší pochopení interakcí mezi fluidy a horninovým prostředím a poznání míry 
jejich vlivu na genezi rudních ložisek jde ruku v ruce s rozvojem moderních analytických technik a 
přístrojů. Tato studie představuje výsledky kombinovaného multidisciplinárního analytického 
přístupu vedeného snahou o pochopení evoluce paleofluid na vybraných českých ložiscích zlata. 
Práce se zaměřuje také na aplikaci a rozvoj nových mikro-analytických metod při studiu fluidních 
inkluzí. Metody použité při studiu vývoje paleofluid na několika ložiscích zlata v centrální části 
Českého masívu (Libčice, Kasejovice a Roudný) zahrnují: kvantitativní a kvalitativní Ramanovu 
spektroskopi, konfokální laserovou skenovací mikroskopii (CLSM), 3D Nano-tomografie, různé 
techniky elektronové mikroskopie (CL-SEM, SEM-EDS, QEMSCAN), LA-ICP-MS, optickou 
mikroskopii a mikrotermometrii. Předkládaná práce obsahuje řadu nových pozorování a interpretací 
a poskytuje příklad tepelného působení intruze na ložisku typu Orogenic Gold a s tím související 
mobilizaci prvků okolních hornin chemicky modifikujích již existujících fluidní inkluze. Tato studie 
je důležitá nejen pro geochemiky studující ložiska typu Orogenic Gold, ale pro všechny vědce 
zabývající se interakcí mezi fluidy a horninou při zvýšených teplotách obecně. 
 
Au zrudnění je jedním z charakteristických rysů variské metalogeze Českého masívu (BM, např. 
Morávek a Pouba, 1990; Morávek et al., 1989). V centrální části BM jsou zlaté mineralizace 
přítomné zejména podél severozápadního kontaktu variského středočeského plutonického komplexu 
(CBPC, s převahou I a I/S granitoidů) s nízce-metamorfovanou tepelsko-barrandienskou jednotkou 
(UTB, Neoproterozoické metasedimenty a metavulkanity). Jednotlivá ložiska zlata v okolí CBPC 
byla tradičně klasifikována jako „mesothermal-gold“ či „orogenic gold“. Nicméně, některé z nich - 
Mokrsko (Boiron et al., 2001) a Petrackova hora (Zachariáš et al., 2001) - byla nedávno 
charakterizována jako „intrusion-related gold deposits“ (Thompson et al., 1999; Lang & Baker., 
2001). 
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem předkládané práce je a) poskytnout údaje o vzniku vybraných ložisek zlata v Českém masívu 
a b) vývoj a zdokonalování metod použitelných ke studiu komplexních paleofluid obecně. 

Za účelem dosažení tohoto cíle jsme se zaměřili na změny složení v raných fluidech zodpovědných 
za krystalizaci křemen-sulfidické žiloviny spojené se zlatou mineralizací, u kterých stále chybí 
přesnější informace o P-T-X podmínkách vzniku a příslušné genetické modely (Libčice, Roudný a 
Kasejovice). 

Vzhledem k přítomnosti velmi komplikovaných paleofluid neobvyklého chemizmu jsme se také 
zaměřili na rozvoj a vývoj analytických metod používaných pro studium paleofluid obecně. Jednalo 
se především o původní výzkum v oblastech: 

1. Kvalitativní a kvantitativní Ramanovy spektroskopie bikarbonátem bohatých inkluzí a 
strategie pro potenciální výpočet pH u paleofluid nesoucích/obsahujících HCO3

- . 

2. QEMSCAN analýzy pro rychlé automatické vyhledávání fází s nízkou hustotou v 
jemnozrnných horninách. 

3. CLSM a 3D Nano-tomografie pro přesné výpočty objemu a 3D rekonstrukce fluidních 
inkluzí. 

4. LA-ICP-MS analýzy jednotlivých fluidních inkluzí (vývoj aplikace ExLAM).  

 

 

3. MATERIÁL A METODIKA 

Většina naší pozornosti byla zaměřena na Libčické ložisko zlata, které představuje jedinečný 
systém s dochovanými vztahy mezi mineralizací a termální aureolou CBPC. 

 Orientace profilů odběru vzorků - kolmo ke směru vrstev CBPC - nám umožnila odlišit úlohu 
místních fluid / procesů (litologie, kontaktní metamorfní procesy, organické látky)  od těch 
probíhajících ve velkém měřítku (hloubkově metamorfovaná nebo magmatická fluida). 

 Mikrotermometrie, Ramanova spektroskopie, konfokální laserová skenovací mikroskopie (CLSM), 
3D Nano-tomografie, různé elektronové mikroskopické techniky (CL-SEM, SEM-EDS, 
QEMSCAN), LA-ICP-MS a optická mikroskopie byly integrovány pro pochopení složité historie 
vývoje paleofluid.  

Tyto analýzy byly provedeny na následůjících pracovištích: 

a) Mikrotermická měření na Univerzitě Karlově v Praze, G2R laboratoři v Nancy a Imperial 
College v Londýně. 

b) Ramanova spektroskopie v G2R laboratoři, Université Henri Poincaré Nancy, Univerzitě 
Karlově v Praze a Kingston University ve Velké Británii. 

c) CLSM měření a vývoje metodiky na Univerzitě Karlově v Praze. 

d) 3D Nano-tomografická měření v této studii v Skyscan laboratoři v Belgii. 

e) SEM-CL vybraných křemenných vzorků v laboratořích Natural History Museum v 
Londýně. 

f) QEMSCAN analýzy v AMF laboratořích SGS v Brisbane, Austrálie  

g) LA-ICP-MS analýza a vývoj hardweru i softwaru na Karlově univerzitě v Praze a v Natural 
History Museum v Londýně 
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE (Abstrakty stěžejních článků) 

4.1 Bicarbonate-Rich Fluid Inclusions and Hydrogen Diffusion in Quartz in the Libčice 
Orogenic Gold Deposit, Bohemian Massif 

Bikarbonátem bohaté fluidní inkluze a difuze vodíku v křemeni na ložisku Libčice (typ Orogenic 

Gold) 

 

Neobvyklé složení paleofluid  bylo prokázáno na ložisku Libčice, které patří k typu Orogenic Gold 
a nachází se ve Středočeském plutonickém komplexu (CBPC) v České republice. Primární fluidní 
inkluze z hlavní zlatonosné křemenné žíly charakterizují hydrogenuhličitanem bohatá paleofluida. 
Podrobná data z mikrotermometrie, Laserové Ramanovy spektroskopie (LRMS) a SEM 
katodoluminiscence byla použita k pochopení vývoje paleofluid a odvození jejich P-T-X historie. 
Výsledky ukazují na přítomnost H2O a H2O-CO2-CH4 (± N2; H2S) paleofluid (obr. 4.1), přičemž 
zmíněná komplexní fluida vykazují variace v poměru CO2/CH4 v plynné fázi (od 6,8 do 0,06). Také 
byly zaznamenány variace v obsahu CH4 v jednotlivých zrnech (obr. 4.2) a mezi různými 
hloubkovými úrovněmi dolu. Pomocí LRMS byla prokázána přítomnost nahcolitu, H2 (až 6 mol%) 
a ethanu (0-0,2% mol) ve studovaných inkluzích. Jsou diskutovány možné modely pro tvorbu 
různých typů fluid přítomných na ložisku Libčice, včetně vzniku HCO3

- bohatých paleofluid, stejně 
jako přítomnost H2 a C2H6 v primárních fluidních inkluzích. Potenciální vliv organické hmoty 
okolních sedimentů, stejně jako vliv termálního působení intruze CBPC na re-equilibraci a / nebo 
re-speciaci fluidních inkluzí během “post-entrapment” historie jsou považovány za hlavní důvod 
komplexního složení paleofluid. Na základě termodynamického modelování bylo prokázáno, že 
hlavním důvodem pro variace v obsahu CH4 v plynné fázi fluidních inkluzí na úrovni jednotlivých 
zrn, stejně jako v celé žíle, je difúze H2 do fluidních inkluzí. Přestože přesné procesy tvorby a 
výskytu HCO3

-a H2 na ložisku Libčice zůstávají otevřené pro diskusi, reakce v systému C-O-H jsou 
považovány za nejpravděpodobnější možný mechanismus vzniku velkých variací v poměru 
CO2/CH4. Tato práce také přispívá k pochopení významu “post-entrapment” modifikací fluidních 
inkluzí v systému C-O-H a k dešifrování procesů na ložiscích typu Orogenic Gold. 
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Figure 4.1: Reprezentativní Ramanova spektra inkluzí z analyzovaných fluid: (A) Spektrum představující 
typickou plynnou fázi v primárních C-O-H fluidech. Všimněte si vrcholu na 2950 cm-1, který představuje 
C2H6; (B) Hlavním pás vodíku (H2) na 4156 cm-1 z pozdních vodních inkluzí; (C) Hydrogenuhličitanový 
(HCO3

-) pás ve vodné fázi primárních C-O-H fluid (typ 1); (D) Spektrum pevné fáze identifikováné jako 
nahcolit z inkluzí typu 2a. 

 
Figure 4.2: Systematické variace Th (car) (L + V = L) v inkluzích typu 1 (odrážející obsah CH4) v reliktních 
zrnech křemene. 
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4.2 Potential Concentration Measurements of HCO3
- and pH Estimates in Natural Fluid 

Inclusions by Raman Spectroscopy: A Case Study from the Libčice Gold Deposit 

Potencionální metody stanovení koncentrace HCO3
-
 a odhadu pH v přírodních fluidních 

inkluzích metodou Ramanovy Spektroskopie: případová studie ze zlatého dolu Libčice 

 

Neobvyklé složení paleofluid na ložisku Libčice (typ Orogenic Gold) bylo popsáno již dříve 
(Zachariáš, 2002 a Hrstka et al., 2011). Byla zdokumentována bikarbonátem (HCO3

-) bohatá H2O-
CO2 ± (CH4, N2, H2S, C2H6) a H2O fluida. Naše prvotní studie odhalila přítomnost zvýšených 
koncentrací HCO3

- ve všech generacích paleofluid v hlavní zlatonosné křemenné žíle. Tento článek 
referuje o měření pomocí Ramanovy spektroskopie za vysokých teplot provedených za účelem 
potvrzení předpokládaných abnormálně vysokých koncentrací bikarbonátu v paleofluidech na 
ložisku Libčice. Současně první pokusy o ověření jednotlivých Ramanových pásů pro kvantitativní 
analýzu HCO3

- ve vodné fázi paleofluid a pro potenciální výpočet pH byly provedeny na těchto 
přírodních fluidních inkluzích. Rovnováha mezi (HCO3

-) a (CO3
2-) závisí na pH. K odhadu 

koncentrací aniontů byly použity Ramanovy píky na 1017 cm-1 a 1064 cm-1. Vysoká koncentrace 
HCO3

- ve fluidech byla potvrzena přítomností píku 1014 cm-1 a dále 1360 cm-1 a to i při teplotách 
vyšších než teplota celkové homogenizace inkluzí (Th tot). Podíl maximálních integrovaných ploch 
těchto píků byl použit k získání relativní koncentrace HCO3

- ve vodném roztoku. 
RCHCO3=A1014(HCO3

-)/((A1640(H2O)-A1620 (Quartz)) Pro nízké teploty měření poměru ploch píků 
není ideální a byla proto navržena rovnice zohledňující intenzity těchto píků (RCHCO3=I1360(HCO3

-

)/((I1640(H2O)-I1620 (Quartz)). Ta se zdá být použitelná pro teploty nad 100 °C. Chování křemenné 
matrice a možnost odečtení/korekce spektrálního překryvu křemene a CO3

2- kolem 1066 cm-1 byly 
rovněž testovány. Na základě našich výsledků bylo pH paleofluida na ložisku Libčice odhadnuto na 
hodnotu pH 7-8,5. Extrémně vysoké rozdíly v relativní maximální intenzitě sledované části spektra 
křemene byla potvrzena i v rámci jednoho zrna. Další parametry Ramanovských spekter byly 
testovány pro stanovení nejlepší možné kalibrační strategie pro kvantitativní měření bikarbonátu v 
přírodních fluidních inkluzí a to jak při pokojové teplotě, tak i při zvýšených teplotách. Tento 
výzkum je důležitý pro budoucí vývoj výpočtů pH za vysokých teplot a Ramanovy spektroskopie 
fluidních inkluzí. 
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 Figure 4.3: Příklad spektra hydrogenuhličitanem bohaté vodné fáze přítomné v H2O-CO2 fluidních 
inkluzích při různých teplotách. Přítomnost bikarbonátu v roztoku se projevuje pásy v oblasti kolem 1014 
cm-1 a 1360 cm-1, které jsou jasně patrné u měření za nižších teplot. 

 

 
4.3 QEMSCAN Analysis of Rocks from Libčice Mine Area: Search for Specific Low-Density 
Minerals in Fine-Grained Rock Samples 

QEMSCAN analýza hornin z okolí zlatodolu Libčice: vyhledávání konkrétních minerálů s nízkou 

hustotou v jemnozrnných horninových vzorcích 

Automatizované mineralogické techniky jsou stále více využívány nejen v hutnictví a hornictví, ale 
také v širším spektru geologických aplikací obecně. QEMSCAN jako zástupce automatických “e-
beam” technik byl testován pro identifikaci a kvantifikaci relativního zastoupení minerálů v 
jemnozrnných horninách. V této studii byla zvláštní pozornost věnována hledání konkrétních 
minerálů s nízkou hustotou v jemnozrnných horninových vzorcích. Byly zkoumány výhody 
QEMSCANu oproti jiným tradičním technikám, jako jsou například optická mikroskopie, XRD 
nebo klasická elektronová mikroskopie. Kromě toho byla studována opakovatelnost a 
reprodukovatelnost jednotlivých měření ve vztahu k velikosti analyzovaného vzorku a jeho 
přirozené různorodosti. 
 
Deset horninových vzorků z těsné blízkosti dolu Libčice bylo analyzováno za účelem prověření 
možného výskytu nahcolitu nebo jiných minoritních Na-nosných fází (fází bohatých na sodík), 
které by mohly korelovat s vysokým obsahem HCO3

-  ve všech paleofluidech z hlavní křemenné 
žíly ložiska Libčice. QEMSCAN analýza prokázala absenci nahcolitu ve studovaných černých 
břidlicích, stejně jako v ostatních studovaných horninách. Distribuce sodíku mezi jednotlivými 
minerály ve všech studovaných horninách ukazuje na význam Na-živců jako hlavního nositele Na 
(obvykle ~ 90% Na). Dalšími minoritními nositely Na jsou jílové minerály. 
 Na základě testů reprodukovatelnosti a opakovatelnosti měření modálního složení hornin metodou 
QEMSCAN se relativní směrodatná odchylka (RSD) fází představujících více než 5% hm. 
modálního složení pohybuje od 0,5 do 10%. Pro fáze, které představují méně než 5 hmotnostních 
procent může RSD dramaticky stoupat. Velikost/variabilita RSD je přitom silně závislá na 
průměrné velikosti částic a struktuře vzorku, (tj. na heterogenitě hornin v malém měřítku). 
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Figure 5.1: Příklad minerálních map ve falešných barevných které jsou výsledkem QEMSCAN analýzy 

 

 

5. ZÁVĚRY 

Multi-analytický přístup byl shledán nezbytným pro správnou interpretaci dat z komplexních 
paleofluid zachycených ve fluidních inkluzích na ložiscích typu Orogenic Gold. Kromě použití 
mnoha technik (optické mikroskopie, mikrotermometrie, LA-ICP-MS, CL-SEM, SEM-EDS, 
QEMSCAN, CLSM a 3D Nano-tomografie), se tato práce zaměřuje na vývoj metodik u některých z 
nich (Ramanova spektrometrie, automatizovaná identifikace minerálů a výpočet objemu, resp. 3D-
vizualizace tvaru inkluzí). 

Hlavního zlepšení bylo dosaženo v oblasti Ramanovy microspektrometrie za vysokých teplot 
aplikované na studium bikarbonátů ve vodné fázi fluidních inkluzí. Byla navržena nová metodika 
pro výpočet koncentrace bikarbonátu a uhličitanu. Tato metodika umožnila následně odhad pH 
zachycených fluid. 

Bylo prokázáno, že Ramanovu spektroskopii lze potenciálně použít pro přímou identifikaci a 
kvantifikaci bikarbonátu v přírodních fluidních inkluzích zachycených v křemeni. 

Toto bylo demonstrováno pomocí Ramanovy analýzy fluidních inkluzí z ložiska zlata Libčice, která 
odhalila přítomnost pevného nahcolitu (dceřiné fáze) a rozpuštěného hydrogenuhličitanu ve vodné 
fázi. Naměřené koncentrace bikarbonátu dosahovaly velkého rozsahu hodnot - od velmi nízkých až 
do cca. 20 hm. %. Pokud je nám známo, tato práce popisuje první známý výskyt bikarbonátu v 
přírodních fluidních inkluzích přímo stanovený pomocí Ramanovy spektroskopie. 

Až doposud byl zaznamenán převážně vždy jen výskyt Cl- či dalších podobných aniontů u 
hydrotermálních paleofluid. Stejně tak většina předchozích studií ukazuje na kyselou až neutrální, 
spíše než zásaditou povahu fluid. Nicméně je zřejmé, že přítomnost bikarbonátu v některých 
prostředích je potenciálně mnohem důležitější, než se myslelo dříve. 
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Konfokální laserová skenovací mikroskopie a rentgenová nanotomografie byly použity pro přesný 
výpočet objemu, stejně jako pro vizualizaci ne-fluorescenčních fluidních inkluzí v 3D prostoru. 
Tyto údaje jsou nezbytné pro termodynamické modelování složitých plynokapalných směsí (např. 
CO2, CH4-H2O). Velké prostorové rozlišení moderních nano-CT systémů umožnilo výpočet objemu 
pro fluidní inkluze s rozměry kolem 10 mikronů. 

QEMSCAN technologie může být s výhodou použita pro automatizovanou mineralogickou a 
petrologickou analýzu, kdy jsou očekávány údaje o modální mineralogii či texturní analýze. Lze ji 
však použít i pro identifikaci jemnozrnných hornin, či pro hledání konkrétních minerálů ve 
výbrusech či v úlomcích hornin. 

Případová studie z ložiska typu Orogenic Gold Libčice přinesla celosvětově jedinečný příklad 
„post-entrapment“ změn vzniklých prostřednictvím difúze vodíku do fluidních inkluzích. Toto 
vedlo k extrémním výkyvům v poměru CO2/CH4 ve fluidních inkluzích a to jak v měřítku 
jednotlivých křemenných zrn, tak i v rozsahu celého dolu. Na základě Ramanovy analýzy 
představují uhlovodíky spolu s dalšími organickými látkami nejpravděpodobnější zdroj vodíku. 
Zatímco vznik vodíku je přičítán tepelnému účinku intruze granitoidů středočeského plutonického 
komplexu. 

 

 

6. REFERENCES/ POUŽITÁ LITERATURA 

 

Boiron M.C., Barakat A., Cathelineau M., Banks D.A., Ďurišová J., Morávek, P. (2001): Geometry 
and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia). 
Chemical Geology 173, pp. 207–225. 

Hrstka T., Dubessy J., Zachariáš J. (2011): Bicarbonate-rich fluid inclusions and hydrogen diffusion 
in quartz from the Libčice orogenic gold deposit, Bohemian Massif. Chemical Geology, Volume 
281, Issues 3-4, 24 February 2011, pp. 317-332. 

Lang, J.R., and Baker, T. (2001): Intrusion-related gold systems: the present level of understanding, 
Mineralium Deposita, 36 (6). pp. 477-489. ISSN 1432-1866 

Morávek P., Pouba Z. (1990): L'or dans la metallogenie du massif de Boheme: Mineralium 
Deposita 25, pp. 90–98. 

Morávek, P., Janatka, J., Pertoldová, J., Straka, E., Ďurišová, J. and Pudilová, M. (1989): Mokrsko 
gold deposit – the largest gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovak ia. Economic 
Geology Monograph, 6, pp. 252 –259. 

Thompson J.F.H., Sillitoe R.H., Baker T., Lang J.R., Mortensen J.K. (1999): Intrusion related gold 
deposits associated with tungsten-tin provinces. Mineralium Deposita 34, pp. 323–334. 

Zachariáš, J., Pertold, Z., Pudilová, M., Žák, K., Pertoldová, J., Stein, M., Markey, R., (2001): 
Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, 
Bohemian Massif, Czech Republic. Mineralium Deposita, 36: pp. 517-541. 

 

 



17 

Tomas Hrstka 
Home: Vinohrady Karla IV. 171, Melnik 27601, Czech Republic 

Mobile:     +420 722628831 
Private email: hrstka.t@gmail.com 

 
 
Nationality:  Czech 
Languages:  Czech (native), English 
 
Education 

 
2004 - now PhD:  Charles University in Prague; Faculty of Science; (in collaboration 

with: Natural History Museum London and Imperial College London); 
Economic Geology (Paleofluid Chemistry Of Orogenic Gold Deposits: Novel 
Analytical Methods And Case Studies From The Bohemian Massif) - in 
progress 

2002 - 2004 MSc:  Charles University; Faculty of Science; Institute of Geochemistry, 
Mineralogy and Mineral Resources; Economic Geology; (MSc. degree 
earned - 1. 6. 2004)  

 
1999 - 2002 BSc:  Charles University; Faculty of Science; Management of Natural 

Resources; (BSc. degree earned - 1. 7. 2002) 
 

Professional Appointments 
 
Nov 2010 – now   
Contractor - Project Mineralogist, SGS Mineral Services, Canada 
 
Dec 2009 – now   
Researcher (Pre-doctoral research fellow), Institute of Geology v.v.i., Academy of Sciences 

of the Czech Republic 

 
Sep 2008 - Oct 2009  
Senior Project Mineralogist, SGS Mineral Services, Australia 
 
Jun 2008 - Sep 2008          
Project Mineralogist, SGS Mineral Services, Australia 
 
Apr 2007 - Jun 2008                  
Mineralogist, SGS Mineral Services, Australia 

 
Dec 2006 – Mar 2007   
Researcher (Pre-doctoral research fellow), Institute of Geology v.v.i., Academy of Sciences 

of the Czech Republic 
  
Jul – Sep 2006   
STEP (Student): Anglo American Research Laboratories - Johannesburg Office, South Africa  

  
 

 

 



18 

Technical Skills  

 

• 8 years experience as professional geologist 

• 5 years industrial experience in Process Mineralogy, Geometallurgy, 
Processing and Metallurgy  

• Automated e-beam technologies (QEMSCAN, MLA, SEM-EDS)  

• Petrography/ optical ore microscopy  

• Raman Spectroscopy, Microthermometry, Fluorescence Microscopy, CLSM 
microscopy, LA-ICP-MS, X-Ray micro-Tomography and other micro-
analytical techniques 

• Computer skills:  Microsoft Office etc. (GIS-ESRI, iDiscover, iMeasure) 

• International driving licence (vehicle up to 3,5t) 
 

Related Professional Experience 
 
2011 FEI Natural Resources - Automated Mineralogy European Regional Meeting &  
 Training 
 
2009  Protrain course “Understanding and Optimizing the SEM and EDS 

Performance“ 
 
2008  ICAM 2008 Short Course 2 “Quantitative Mineralogy Workshop” 
  ICAM 2008 Short Course 4 “Introduction to Image Analysis: from 2D to 3D” 

Protrain advance course in scanning electron microscope operation and 
maintenance 

 
2007  Protrain course in scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray 

Analysis 
  Secondment with SGS Perth - Metallurgical and mineral processing training  
 
2006       6 months Marie Curie fellowship (Natural History Museum -London / Imperial 

College, UK) 
 
2005   3 months research fellowship UHP1; Nancy, France  
  Short course of HP/HT experimental techniques, Bayreuth, Germany 
  
2004      Short course on PGE mineralogy geochemistry etc.  
     Part time employment: Ecochem Co. (geological sampling/analytical lab.) 
   
1998-2007     External Consultant: Olympus CZ, testing new microscopic techniques in 

geosciences 
 
 
 

Research Publications & Technical Reports 
 
Technical Research Reports 
 
I have been an author, co-author or technical reviewer of over 100 technical research reports 
focused on mineral processing, plant optimization/monitoring and applied mineralogy.  
 
 
 



19 

Articles, Presentations, Posters (Selected publications) 
 
Hrstka T., Dubessy J., Zachariáš J. (2011a): Bicarbonate-rich fluid inclusions and hydrogen 
diffusion in quartz from the Libčice orogenic gold deposit, Bohemian Massif. Chemical 
Geology, Volume 281, Issues 3-4, 24 February 2011, Pages 317-332 (5-Year Impact Factor: 
3.985) 
 
Hrstka T., Dubessy J., Zachariáš J. (2011b): Potential Concentration Measurements of 
HCO3

- and pH Estimates in Natural Fluid Inclusions by Raman Spectroscopy: A Case Study 
from Libčice Gold Deposit, European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI-XXI), 
Montanuniversität Leoben, Austria, 9–11 August, 2011. Abstract Volume, p. 104 
 
Zachariáš J., Hrstka T., Dubessy J. (2011): Bicarbonate-rich fluid inclusions and hydrogen 
diffusion in quartz gangue from the Libčice orogenic gold deposit, Bohemian Massif, 
European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI-XXI), Montanuniversität Leoben, 
Austria, 9–11 August, 2011. Abstract Volume, p. 208 
 
Haberlah, D., Williams, M.A.J., Halverson, G., Hrstka, T., Butcher, A.R., McTainsh, G.H., 
Hill, S.M., Glasby, P. (2010): Loess and floods: high-resolution multi-proxy data of Last 
Glacial Maximum (LGM) slackwater deposition in the Flinders Ranges, semi-arid South 
Australia, Quaternary Science Reviews, Volume 29, 19/20 (2010), p. 2673-2693. ISSN 0277-
3791 
 
Adamini, P., Hrstka, T. (2009): Benefits of Upfront Mineralogy (QEMSCAN®) in Developing 
Metallurgical Testwork Programs for Uranium Ores;  ALTA 2009; International Nickel-Cobalt, 
Copper and Uranium Conference, conference proceedings  
 
Haberlah, D., Dosseto, A., Butcher, A.R., Hrstka, T. (2009a): South Australian loess-
palaeosol sequences spanning the last glacial cycle. (19th World Congress of Soil Science, 
Brisbane, Queensland, Australia, 1-6 August 2010) 
 
Haberlah, D., Hill, S.M., Strong, C., Butcher, A.R., McTainsh, G.H., Hrstka, T. (2009b): Dust 
fingerprinting in regolith: an integrated high-resolution parametric particle-size analysis 
quantitative spectral mineralogy approach (7th International Conference on Geomorphology 
2009) 
 
Haberlah, D., Williams, M. A. J., Hill S. M., Halverson,G., Suto, A., Glasby, P., Butcher, A. R., 
Hrstka, T. (2009c): The Flinders Silts: A Last Glacial Alluvial LOESS Record From South 
Australia; The Seventh IAG Conference on Geomorphology (ANZIAG) 
 
Hrstka, T. (2008): Preliminary Results on the Reproducibility of Sample Preparation and 
QEMSCAN® Measurements for Heavy Mineral Sands Samples; ICAM 2008; Ninth 
International Congress for Applied Mineralogy, congress proceedings, ISBN: 
9781920806866 
 
Hrstka, T. Zachariáš, J., Mihaljevič, M., Herrington, R., Willkinson, J. (2006): Paleofluid 
chemistry and mineralogical variations of orogenic gold deposits in the Bohemian Massif; 
Fermor 2006 (Minerals, Magmas and Megastructures) London Natural History Museum 
 
Hrstka, T. (2006a): X-Ray Nanotomography in Fluid Inclusions Study - poster; 1st.Central 
European Mineralogical Conference, Vysna Boca 2006, Slovak Republic 
 
Hrstka, T. (2006b): Confocal Microscopy in Geoscience; MDSG 2006 (The 29th Annual 
Winter Conference of the Mineral Deposits Studies Group, London). 
 


