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MINERALOGICAL FEATURES OF CHALCEDONY-AGATE FROM AKHALTSIKHE
FIELD
N. POPORADZE1, K. GABARASHVILI2
1

2

Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia
A. Janelidze Institute of Geology of Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia

According to the data of the researches of the chalcedony-agate samples from the Akhaltsikhe
deposit carried out by optical-microscopic, X-ray phase, and X-ray fluorescence methods and the
data existing in technical literature, it has been concluded that certain geode layers, often
characterized by alternation of variously colored bands with concentric-zonal formations, are
represented by various phases……..
Table 1
Composition of intrusive rocks (№11, bold)
№
1
2
3
4

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MnO

CaO

MgO

P2O5

Na2O

K2O

H2O+
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