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(K 70. výročiu objavenia ložiska ropy 
v Gbeloch ) 

Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne gbelsko
cunínskej kryhy 

KAMIL BíLEK 

Naftový a plynárenský priemysel. Naftoprojekt, koncernová účelová organizácia 
p re výskum a projektovanie P oprad, úsek výskumu Bratisiava, Mlynské Nivy 46 
325 05 Bratislava 

(12 obr . v texte ) 

Doručené 16. 8. 1984 

HOBI,Ie JIOBYIIIKK MeCTOPO>K,Il;CHKií HeqJTK H _ra3a B &eore&e rôeJICKO-~y
HHHCKOH CBKTl,I 

B reOJIOľJ.ttieCKOM CTpOeHHH oca)V(OB' Ôa,D;eHa H KapnaTa rôeJICKO-11y mrn
CKOM IIJIJ1TI,I ycTa HOBMJU'ICb HOBbie JIOBYIIIKH M eCTopOlK)l;eHMií H eq:>T.H H r a3a, 
KOTOpňie ÔY,D;YT p a3ae.rv,rnaT'.1, CH ôypOBMMM CKBIDKM.!IaMH. 

New hydrocarbon traps of deposit size in Neogene of the Gbely - Cunín 
block structure 

Further traps of deposi t size have b een found to occur in Baden ian 
and Karpatian sequences of the Gbely - Cunín block structure. The new 
targets are prepared to explore by drillin g operations. · 

Štúdium geologickej stavby neogénu 
gbelsko-cunínskej kryh y na základe vý
sledkov vrtnej činnosti na ložisku B-pole, 
v jej strednej časti, spolu s výsledkami 
staršieho prieskumu, prinieslo nové po
znatky o stavbe súvrstvia karpatu a spod
ného bádenu. Obzory s indikáciami a aku
muláciami ropy a plynu v starších vrtoch 
predstavuj ú v spojitosti s geologickou 
stavbou týchto útvarov nové ložiskové 
p asce. Ich prieskum prinesie ďalšie zásoby 
ropy a plynu v tejto časti vieden skej pan-

vy, ktorá sa dosiaľ považovala za dosta
točne preskúmanú. 

Metodika prieskumu vyhľadávania ropy 
a plynu, založená na vyhľadávaní elevač

ných štruktúr typu klenby alebo častej šie 

poloklenby v zlome, bola vo viedenskej 
panve veľmi úspešná a jej aplikáciou sa 
objavila väčšina ložísk. Tieto štrukt úrne 
útvary sú bežné v súvrstviach panónu až 
bádenu. Výskum om stratigrafie a stavby 
starších neogénnych sedimentov k arpatu 
a egenburgu - otnangu sa preukázalo ich 
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diskordantné uloženie vzhľadom na mlad
šie nadložné stupne, Preto sa tento meto
dický prístup k vyhľadávaniu ložísk 
v uvedených stupňoch ukázal ako menej 
účinný. 

Objavy ložísk ropy a plynu neštruktúr
neho typu v .súvrstviach bádenu, karpatu 
a v šlíre egenburgu-otnangu si vyžiadali 
detailnejšie riešenie stavby týchto stup
ňov, najmä na svahoch elevačných štruk
t úr. Tak sa objavili v rôznych častiach 

panvy aj ložiská ropy a plynu viazané n a 
vykliňovanie a zmeny litológie kolektorov 
a na diskordantný styk neogénnych stup
ňov. 

Dávnejšie zistenie prebytku zásob uhľo
vodíkov v neogéne viedenskej panvy 
vzhľadom na objem materských hornín 

(Janoschek , 1955) a objavy nových ložísk 
zvýšili záujem o účasť migračných a aku
mulačných procesov uhľovodíkov pri ich 
vzniku (Bílck 1974, 1982). Riešenie týchto 
problémov ukázalo na úzku súvislosť 

vzniku ložiskových pascí a akumulácií 
uhľovodíkov s dynamickým vývojom 
panvy a ich sedimentov. Nerovnomerné 
zastúpenie akumulácií ropy a plynu v neo
génnych stupňoch v moravskej a sloven
skej časti panvy vyvolalo tiež diskusiu 
o ich pôvode a materskosti sedimentov 
(Pagáč, 1974). 

Gbelsko-cunínska kryha (obr . 1) je prí
kladom p r ítomncsti rozličných t ypov lo
žiskových pascí ropy a plynu, k toré sa 
vytvorili v súvislosti s tektonickým a pa
leogeografi ckým vývojom tejto časti pan-
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Obr. 1. Povrchová situácia lo
žísk ropy gbelsko-cunínskej 
kryhy. 1 - vrty, 2 - obrysy 
ložísk, 3 - štátna hranica, 
1 - Staré pole, 2 - A-pole , 
3 - Nové pole, 4 - Farské 
pole, 5 - B-pole, 6 - Cunín, 
7 - Týnec, 8 - Kostice, 
NG - k. p. Nafta Gbely, 
ÚD - ústredné dielne, VZ -
vrtný závod, DZ - dopravný 
závod 

Fig. 1. Surficial distribution of 
oil deposits in the G bely-Cu
nín block structure. 1 - drill
ing site, 2 - contour of depo
sits, 3 - state frontier, 1 -
the Old field , 2 - A-fiel d , 
3 - New field, 4 - Farské 
field, 5 - B-field, 6 - Cunín 
deposit, 7 - Týnec deposit, 
8 - K ostice dep osi t , NG -
Nafta Gbely enterprice, ÚD -
central workshop, VZ - drill
ing factory, DZ - transpor
tation factory 



Obr. 2. štruktúrna mapa povrchu flyšu. 1 - zlomy, 2 -
štruktúrne línie, 3 - vyklinenie, 4 - kontakt ropa - voda, 
5 - mocnost ílov, 6 - mocnost bazálnych vrstiev, 7 - geo
logické rezy, 8 - diskordancia, 9 - obzory uhľovodíkov, 
10 - íly, 11 - striedanie ílov a pieskov, 12 - polohy 
pieskov, 13 - IDiesky, štrky, obliaky, íly, 14 - litavské 
vápence, r - ropa, p - plyn, a - gbelsko-hodonínsky zlom, 
b - južný farský zlom, c - severný farský zlom, d -
adamovský zlom, e - východný kostický zlom, f - západný 
k ostický zlom, pa - panón, sa - sarmat, vr. ba - v rchný 
b áden, str. ba - stredný báden, sp. ba - spodný báden, 
ka - karpat, ot - otnang, fl - flyš 

Fíg . 2. Structural map of the flysch surface. Explanations 
to geological maps and profiles: 1 - fault, 2 - structural 
line, 3 - wedging-out, 4 - oiljwater boundary , 5 - thickness 
of clay, 6 - thickness of basal sediment, 7 - geological 
profile line, 8 - unconformity, 9 - hydrocarbon level, 10 -
clay, 11 - alternating clay and sand, 12 - sand layer , 
13 - sand, gravel, pebble, clay, 14 -- the Litava limestone, 
r - oil, p - gas, a - the Gbely - Hodonín fault, b -
the Southern Farský fault, c - the Northern Farský fault, 
d - t he Adamov fault, e - the Eastern K ostice fault, f -
the Western Kostice fault, pa - Pannonian, sa - Sarmatian, 
vr. ba - Upper Badenian, str. ba - Middle Badenian, 
sp. ba - Lower Badenian, ka - K arpatian, ot - Ottnan
gian, fl - flysch 
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vy. Podrobné nesenie stavby tejto kryhy 
vďaka väčšiemu počtu vrtov umožnilo 
poznanie nových ložiskových pascí, v kto
rých sú ďalšie zásoby ropy a plynu (Bí
lek, 1983). 

Prehľad prác 

P ovojnový prieskum gbelsko-cunínskej 
kryhy sa začal n a ložisku Cunín (Bílek. 
1963, 1965, 1972, 1974), kde sa uviedli do 
ťažby akumulácie ropy v súvrství o.tnangl 
a vo flyšovom reliéfe v jeho podloží. 
Ďalším novým ložiskom ropy je B-pole, 
k toré sa objavilo v pieskoch vrchného bá
denu v strednej časti kryhy (Bílek, 1969, 

Obr. 3. štruktúrna m apa 
povrchu karpa tu. Vy
svetlivky ako .,.pú . obr . 2 

Fíg. 3. Structu ral map 
of the Karpatian sur
face. Explanations a s on 
fig. 2 

1971). V tomto ložisku, ktorého prieskum 
sa ešte neukončil , okrem ropy vo vrchnom 
bádene zistili tiež akumuláciu uhľovodí
kov v súvrstviach spodného bádenu a 
karpatu. 

V sú.časnosti sa zhodnotili výsledky 
prieskumu ložiska B-pole a r iešila sa stav
ba neogénu východnej časti kryhy po 
gbelsko-hodonínsky zlom a v západnej 
časti až po okrajové vrty ložísk Brodské a 
Hrušky (Bílek, 1983). Komplexným geolo
gickým spracovaním neogénu celej k ryhy 
sa získ'3la predstava o jej v rstevnej a zlo
movej stavbe a najmä 9 nov3/ch- ložisko
vých pasciach a akumuláciách ropy a ply
nu. 



K. Bílek: Nové ložiskové pasce ropy a plynu 389 

Geologické pomery 

P odložie 
flyš, ktorý 
jednotka. V 

neogénu buduje magurský 
reprezentuje bielokarpatská 

neogéne s.ú zastúpené súvrst-
via otnangu, karpatu, bádenu, sarmatu a 
panónu. 

Súvrstvie otnangu sa uložilo na fly
šovom podloží celej kryhy v mocnosti re
dukovanej na cca 80 m. Na báze otnangu 
je poloha pieskov a pieskovcov a v ich 
nadloží sedimentovali vrstevnaté íly s po
p raškami pieskovcov na vrstevnatých plo
chách. Väčšie mocnosti vrstiev až 200 m 
sa uložili v cunínskej štruktúre, v ktorých 
sa podľa obsahu mikrofauny rozlišuje 
zóna cibicido-elphidiová a silikoplacent i-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

500 1ooorn + 

Obr. 4. štruktúrna mapa 
povrchu vrchného b áde
nu. Vysvetlivky ako pri 
ob r . 2 

Fig. 4. Structural map 
of the Upper Badenian 
surface. Explanations a s 
on fig. 2 

nová v nadloží. V ostatnej časti kryhy sa 
nachádzajú len naj vyššie vrstvy silik opla
centinovej zóny. 

Súvrstvie karpatu v južnom a západ
nom priestore kryhy má mocnosť 800 až 
900 m, z ktor ej cca 600 m patrí spodnému 
karpatu a zvyšok v nadloží strednému 
karpatu. Mor ský vývoj spodného k arpatu 
sa vyznačuje striedaním polôh ílov s po
lohami vápnitých pieskov, ktoré t voria 
korelačne pravidelné súvrstvia (obr. 6, 8) . 
Smerom k cunínsko-týneckej elevácií po
lohy pieskov vyklinuj l'.1 a vyslieňujú, takže 
litologický vý voj karpatu na tejto elevácií 
je až na bazálny piesok pelitický. 

Stredný k a rpat zastúpuje faciálne p re
m enlivé až 200 m mocné súvrstvie hrdza-
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vých ílov s obliakmi malokarpatských 
hornín, štrkmi a pieskami uloženými naj
m ä v južnej časti kryhy. Toto súvrstvie 
prechádza severným smerom v piesky, 
k torých mocnosť sa postupne redukuje a 
vyklinuje. Západným smerom sa mocnosť 
t ohto komplexu zmenšuje a vyklinuje pod 
súvrstvím miestami pestrých ílov (obr. 9), 

Na súvrstvie karpatu v južnej a zá
padnej časti kryhy sa uložili vrstvy spod
n ého bádenu. Majú mocnosť až 230 m a 
sm erom k cunínskej elevácii sa vyklinujú 
(obr. 6, 7, 8). Ich litologický vývoj je pe
lit ický. Bazálne piesky sa uložili len 

I 

500 1 OOOm 

Obr. 5. Mapa mocn ostí 
ílov a bazálny ch pies
kov spodného bádenu. 
Vysvetlivky ako pri obr. 
2 

Fig. 5. Map of clay and 
basal sand thickness of 
the Upper Badenian. 
Explanations as on f ig. 
2 

v západnej časti kryhy. Nadložný stred
ný báden zastupujú íly zóny aglut inácií 
s mocnosťou cca 40 m, ktoré vyklinu jú aj 
v západnej časti kryhy. Miestami sa 
v nich vytvorili kopy lithotamniových vá
pencov. 

Súvrstvie vrchného bádenu sa uložilo 
na celej k ryhe v m ocnosti 70-80 m. Je 
prevažne piesčité a vyznačuj e sa dobre 
korelovateľnými polohami pieskov (obr. 12). 

Sarmatské vrstvy začínajú pestrými ílmi 
so šošovkovitými polohami pieskov; Kon
štantné polohy pieskov sa u ložili len 
v strednom a vrchnom sarmate. Mocnosť 
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súvrstvia v západnom priestore kryhy je 
cca 450 m. Vo východnej časti chýba 
cca 150 m vrstiev vrchnosarmatskej zóny 
Nonion granosum. Súvrstvie panónu sa 
nachádza len v západnej polovici kryhy. 

Tektonický a paleogeografický vývoj neo
génu 

Súčasná geologická stavba neogénu 
gbelsko-cunínskej kryhy je výsledkom 
tektonických pohybov v priebehu sedi
mentácie vrstiev jednotlivých stratigrafic
kých stupňov, pôsobenia abrázie a denu
dácie ich povrchu po prerušení sedimen
tácie. 

Flyšový reliéf gbelsko-cunínskej kryhy 
tvorí výrazný elevačný chrbát so svahmi 
uklonenými na juh a na západ (obr. 2). 
Elevačným vrcholom r eliéfu v širšej ob
lasti je cunínsko-týnecká elevácia. Menšie 

J B-13 B-11 

333--,--c-cc7"'-~~--,1 

396 
sp.bo 

elevácie flyšového reliéfu oddelen é depre
siou od cunínskej elevácie sa nachá dzajú 
v severnej časti kryhy (Cu 11, G 1-, 103). 

V týchto smeroch sú uklonené tiež sú
vrstvia otnangu a karpatu. Povrch kar
patu je v severnej časti kryhy denudo
vaný a preto medzi južnou (K 3) a se
vernou éasfou k r yhy (Cu 11) je r ozdiel 
v jeho mocnosti až 200 m. Na svahu po
vrchu hornín karpatu sa uložili sedimen
ty spodného bádenu, ktoré vyklinujú na 
širšom obvode cunínsko-týneckej elevácie. 

Úalší tektonický vývoj bádenu sa vply
vom permanentných poklesov moravskej 
depresie prejavil úklonom vrchnobáden
ského súvrstvia na západ. Týmto smerom 
sa uklonili aj sarmatské a panónske 
vrstvy. Stavbu neogénu zobrazujú štruk
túrne mapy povrchu flyšu (obr. 2) , ka;r
patu (obr. 3) a povrchu vrchného b ádenu 
(obr. 4). 
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Obr. 6. Pozdlžny geologický rez neogénom ložiska B-pole. Vysvetlivky ako pri obr. 2 
Fig. 6. Longitudinal geological profile of the Neogene in B-field. Explanations as on 
fig, 2 
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V zlomovej stavbe neogénu sa prejavili 
n a jmä zlomy bádenského veku. Gbelsko
h odonínsky, západný kostický zlom na
pojujúci sa na zlom brodský a zlomy 
a damovské sú vrchnobádenské. Východný 
kostický z1om na základe synsedimentár
neho narástania mocností vrstiev spod
ného bádenu na poklesnutej kryhe pova
žujeme za spodnobádenský (obr. 11). Far
sk é zlomy sú bádenského veku, až na se
verný farský zlom, ktorý vznikol v panó
ne. Spodnomiocénne zlomy sa interpreto
:vali v cunínsko-týneckom priestore, ale 
v oblasti kryhy sa dosiaľ n esledovali. 

Stavba súvrstvia otnangu a karpatu sa 
v hrubých črtách prispôsobila morfológii 
flyšového podložia (obr . 2). Rozdielnu 

Koľi 

stavbu v r chného bádenu až sarmatu 
(obr. 4) podmienila denudácia pov r chu 
karpatu, vyklinenie vrstiev spodného bá
denu na svahu karpatu (obr. 3) a pokle
sová tektonika po zlomoch bádenského 
veku. V dôsledku tohto vývoj a vznikli 
výrazné smerové a vrstevné diskordancie 
medzi súvr stvím k arpatu a bádenu a t iež 
medzi spodným a vrchným bádenom. 

Paleogeografický vývoj neogénu gbel
sko-cunínsk ej kryhy ovplyvnili v ertikálne 
pohyby podložia v priebehu sedimentácie 
vrstiev jednotlivých stratigrafických stup
ňov. Na flyšovo m reliéfe ležia len siliko
placentinové vrstvy otnangu. Staršie sú
vrstvie egenburgu až otnangu sa uložilo 
v depresii spodnomiocénnej panvy v ob-
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Obr. 7. Pozdlžny geologický rez neogénom ložiska K ostice. Vysvetlivky ako pri obr. 2 
Fig. 7. Longitudinal geological profile of Neogene in the K ostice deposit. Explanations 
as on fig. 2 
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lasti ložiska Lužice. Priestor kryhy bol 
elevačnou oblasťou, na ktorú postupne 
transgredovali až najvyššie vrstvy otnan
gu. Medzi nimi a nadložným súvrstvím 
karpat u je vrstevná diskordancia. 

Polohy pieskov v spodnom karpate vy
klinili a vyslienili v priebehu ich sedi
mentácie v íloch cunínsko-týneckej oblas
ti, k torá bola časťou depresie spodnokar
patského mora. V období stredného kar
patu došlo k splytčeniu mora s veľkým 
prínosom terigénnych uloženín deltového 
charakteru z okraja panvy (Bílek, 1966). 
V južnej až strednej časti kryhy k nim 
patrí komplex pestrých ílov s obliakmi, 
štrkom a pieskom, ktoré tvoria povrch 
karpatu. 

Pohyby štajerskej orogenetickej fázy 
podstatne zmenili reliéf celej viedenskej 
panvy. Vznikla centrálna a moravská 

J 
G70 A152 

ústredná hlbina a kútska depresia. Ele
vačne sa vyk lenula cunínsko-týnecká ob
lasť a s ňou sa naklonila gbelsko-cun ínska 
kryha. V hiáte pred transgresiou vrstiev 
spodného b ádenu sa povrch karpatu 
v priestore k ryhy sčasti denudoval a na 
cunínskej štr uktúre sa mocnosť k ar patu 
zredukovala až na cca 200 m. V západnej 
polovici kryh y ostali na povrchu pestré 
íly, v južnej až strednej časti piesky s ob
liakmi, štrku a ílu stredného karpatu a 
v priestore svahov cunínsko-týneckej ele
vácie len íly spodného karpatu. 

Na íly stredného karpatu v západnej 
časti kryhy t ransgredovali bazálne v rstvy 
spodného bádenu tvorené polohami pies
kov a pest rých ílov, ktoré vyklinili 
v priestore kostických vrtov (obr. 5, 11). 
Íly spodného bádenu sa uložili v ju žnej 
a strednej časti kryhy a vplyvom zdvihu 
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Obr . 8. Pozdižny geologický rez neogénom Starého poľa a A-poľa. Vysvetlivky ako 
pri obr. 2 

Fig. 8. Longitudinal geological profile of the Neogene in the Old field and the 
A -field. Explanations as on f ig. 2 
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cµn ínsko-týneckej elevácie vyklinili n a 
ich svahu (obr. 4), V západnej polovici 
kryhy vyklinili aj vrstvy stredného bá
denu redukované na íly zóny aglutinácií. 

Vrchnobádenské vrstvy sa uložili v zá
padnej časti kryhy na íly zóny aglutiná
cií, v južnej a strednej časti na íly spod
ného karpatu. Pokračujúce poklesy po 
zlomoch spôsobili synsedimentárne naras
t anie vrstiev vrchného bádenu v centrál
n ych depresiách a na ich svahoch. Faciál
ny vývoj a približne zhodná mocnosť 

tohto súvrstvia v prevažnej časti kryhy 
(obr. 12) preukazuje jeho sedimentáciu za 

sz K11 

1900 

pomerného tektonického kľudu. 

Sedimentácia súvrstvia sarmatu začala 

pestrými ílmi a obzorom fa ciálne nestá
lych pieskov. Narástanie vrstiev v p riebe
hu sedimentácie sarm atu spolu s ich uk lá
ňaním na západ sa prejavilo n a svahoch 
kryhy. S úbežne sa zdvihom vytvárali ele
vačné poloklenby sarmatu a bádenu pri 
gbelsko-hodonínskom a adamovskom zlo
me. Atická orogenetická fáza sa v panóne 
prejavila vznikom severného fars kého zlo
mu (obr. 4), zdvihom východnej poloviny 
kryhy a denudáciou uložených vrstiev pa
nónu. 

K3 K16 JV 

; ..... 
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Obr. 9. Priečny geologický rez neogénom južnej časti kryhy. Vysvetlivky ako pri 
obr. 2 

Fig. 9. Transversal geological profile of Neogene in the southern part of the block 
structure. Explanations as on fig. 2 
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Vznik ložiskových pascí a akumulácií 
uhľovodíkov 

Stopy a akumulácie ropy a plynu sa zis
tili okrem panónu vo všetkýeh neogén
nych stupňoch tejto kryhy. Zásoby ropy 
a plynu v súvrství otnangu sa uviedli do 
ťažby v ložiskách Cunín, Týnec a ropa sa 
ťaží z pieskov vrchného bádenu ložiska 
B-pole v strednej časti kryhy. V tomto 
priestore a niekoľkými vrtmi v západnej 
a východnej časti kryhy sa zistili stopy 
uhľovodíkov v otnangu, plynové akumu
lácie v súvrství a na povrchu karpatu, 
akumulácie ropy a plynu v spodnom bá
dene a impregnácie ropy v pieskoch vrch
ného bádenu pri gbelsko-hodonínskom 
zlome. Menšie akumulácie uhľovodíkov 

sa zistili tiež v súvrství sarmatu v pries
tore štruktúr B-pole, Kostice, Cunín. Sar
m atské akumulácie ropy gbelských ložísk 
sú u ž vyťažené . 

sz 
B18 B1 87 

Uhľovodíky vznikali už v priebehu se
dimentácie materských vrstiev jednotli
vých neogénny,ch · stupňov, ale inh aku
mulácie sa vytvárali až v závislosti n a ich 
litologickom a tektonickom vývoji, ktorý 
podmieňovali vznik ložiskových pascí. 
Vznik pascí ukazuje interpretácia paleo
geografického vývoja geologickej stavby 
celej kryhy, 
Prítomnosť najvyšších vrstiev ot nangu 

preukazuje elevačné postavenie kryhy 
v dobe ich sedimentácie. Pascami uhľovo
díkov sú bazálne piesky a pieskovce a 
najmä vrstvy pieskov v šlíre, v ktorý ch sa 
zistili stopy ropy a malé akumulácie ply
nu (G 70, G 103, C 11). Väčšie zásoby 
ropy a plynu sa vplyvom tektonického 
vývoja akumulovali len v cunínsko-týnec
k ej elevácií. Inverzia reliéfu flyšu v ob
dobí štajerskej orogenézy vyvolala migrá
ciu uhľovodíkov otnangu do elevačných 

polôh cunínsko-týneckej oblasti a preto 
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Obr. 10. Priečny geologický rez ložiskom B-poľa. Vysvetlivky ako pri obr. 2 

'lig. 10. Transversal geological profile of the deposit in B-field. Explanations as on 
fig . 2 
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pasce bazálnych pieskov elevačných štruk
túr (Cu 11, G 17, 103) obsahujú len stopy 
uhľovodíkov. 

Pasce a akumulácie ropy a plynu sa 
overili vo vyklinujúcich pieskoch spodné
ho karpatu v západných svahoch týneckej 
elevácie. V gbelsko-cunínskej kryhe sa 
objavili len stopy ropy (K 3) a malé aku
mulácie plynu (K 3, B 1, 8. G 70). Ložis
kové pasce vo vnútornej stavbe súvrstvia 
sú obmedzené vyklinením pieskov. Ďalšie 
pasce plynu tvoria polohy pieskov pod 
pelitickým nadložím spodného bádenu 
(B 11, 12, 14, 26 a i.). Ich elevačné polohy 
v karpate B-poľa sú obmedzené adamov
skými zlomami a tesnením pelitov pokles
nutých krýh. 

Vznik akumulácií plynu v karpate vy
svetľuje jeho paleogeografický vývoj. 
Spodnokarpatské polohy pieskov v prie
behu ich sedimentácie vyklinili a vyslie-

z 

1500 

nili v íloch sedimentačnej panvy a ne
vytvorili pasce. Pohyby štajerske j oroge
nézy vyvolali ústup mora, elevačný zdvih 
cunínsko-týneckej elevácie a úklon ulo
žených vrstiev karpatu na juh. V hiáte 
pred transgresiou bádenu bol elevačný po
vrch karpatu denudovaný. Tout o denudá
ciou bol obnažený povrch strednokarpat
ského piesčitého komplexu. ú klonom celé
ho súvrstv ia a nerovnakým tlakom nad
ložia kolektorov v dôsledku denudácie 
v znikla m igrácia uhľovodíkov do vyšších 
pol6h súvrstvia. Denudácia však spôsobila 
tiež migrá ciu uhľovodíkov z vrchných 
vrstiev karpatu do ovzdušia. Preto bazálne 
piesky karpatu na cunínsko-týneckej ele
vácií okrem stop neobsahujú aku mulácie 
ropy a plynu. 

Pasce a akumulácie plynu v pieskoch 
na povrchu karpatu vznikli preto až v bá
dene. Piesky boli prekryté ílmi spodného 

Ko·17 v 

Obr. 11. Priečny geologický rez ložiskom Kostice. Vysvetlivky ako pri obr. 2 

F ig. 11. Transversal geological profile of the Kostice deposit. Explanations as on 
f ig. 2 
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bádenu a vznikli bádenské zlomy, ktoré 
spolu so synsedimentárnym ukláňaním 

v rstiev na západ vytvorili pasce pre aku
m uláciu plynu. 

Analogická stavba karpatu a bádenu 
p ozdíž gbelsko-hodonínskeho zlomu (obr. 
8) je predpokladom prítomnosti pascí a 
a kumulácií plynu ako v priestore ložiska 
B-poľa. Pasce vytvorili polohy pieskov 
(G 70) vyklinujúcich na svahoch elevácie 
vrtov G 17, G 103 a denudované polohy 
pieskov reliéfu karpatu pod ílmi spodné
ho bádenu. Litologické uzávery pascí do
pÍňa gbelsko-hodonínsky zlom. Ich prí
tomnosť dokazujú plynové akumulácie vo 
vrte G 70 a erupcie plynu vo vrtoch 
A-poľa (napr. 40A), ktoré navŕ'tali r eliéf 
p ieskov karpatu. 

V súvrství spodného bádenu pasce uhľo
vodíkov vytvorili malé šošovky pieskov 
(B 11 , 12, 17) a bazálne polohy pieskov 
v západných svahoch kryhy. Šošovky 
pieskov v priestore B-pola, ako pasce ropy 
a plynu, sú nevýznamné. Väčšiu pozornosť 
zasluhuje pasca vyklinujúcich bazálnych 

GB 7 G 70 
SP Ra SP 

., 

350 

Ra 

pieskov na západných svahoch k arpatu 
v priestore k ostických vrtov. 

Vznik pasce vysvetľuje paleogeografic
ký a tektonický vývoj sedimentácie spod
ného bádenu. Transgresia spodnobáden
ského mora začala mocným súvrstvím 
bazálnych pieskov a pestrých ílov, ktoré 
vyklinilo n a svahoch karpatu cunínsko
týneckej elevácie a gbelsko-cunínskej kry
hy (obr. 5, 11). Ložisková pasca je obme
dzená sčasti kostickými zlomami a vykli
nením piesk ov na línii od vrtu Ko 8 
k vrtom K 14, K 15. Migračné pohyby 
ropy sa v yvolali ukláňaním súvrstvia 
v priebehu sedimentácie nadložných peli
tov. V priestore vrtov Brodské a Hrušky 
sa v týchto pieskoch zistili stopy a im
pregnácie ropy a vrtmi Ko 15 a 17 sa do
siahla produkcia ropy. 

Lábsky obzor a lagunárne vrstvy stred
ného bádenu vyklinili západne od gbel
sko-cunínskej kryhy, zatiaľčo íly zóny 
aglutinácií sa uložili ešte v jej západnej 
a juhozápadn ej časti. V priaznivých baty
metrických pomeroch mora v nej n arástli 

G 13 
SP Ra 

sa 

300 
vr. bo 

. ····· ·•----·· , ..... .. ~ 
350 

Obr. 12. Korelačná schéma vrchného bádenu B-pole, St. pole, A-pole, SP - k rivka 
vlastných potenciálov, Ra - k rivka elektrického odporu, vr. ba - vrchný báden , 
1-5 - polohy pieskov. Vysvetlivky ako pri obr. 2 

F ig. 12. Correlation scheme of Upper Badenian (B-field, Old field, A -field) . SP -
curve of potentials, Ra - curve of electric resistance, vr . ba - Upper Badenian , 
1-5 - sand layer. Explanations as on fig. 2 
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biohermy litavských vápencov (obr. 7, 11). 
Vápence tvoria miestami izolované telesá 
tvaru kôp, ktorých pórovité a piesčité 

partie sú impregnované ropou. Táto ropa 
vznikla v bádene. 

Ropa ložiska B-poľa sa akumulovala 
v polohách pieskov vrchného bádenu. Ich 
ložiskové pasce majú tvar štruktúrnej po
loklenby pri adamovských zlomoch (obr. 4). 
Analogickú poloklenbu vytvára súvrstvie 
vrchného bádenu spolu so súvrstvím sar
m atu pri gbelsko-hodonínskom zlome. 
Zhoda jej geologickej stavby a litologic
kého vývoja s vrchným bádenom B-poľa 
ukazuje na prítomnosť priemyslových 
akumulácií s ropou impregnovaných polo
hách pieskov A-poľa. Perspektívnosť ich 
ťažby podporuje zistenie, že čerpacia 

skúška sa nerobila v súlade so súčasný

mi poznatkami o roponosnosti obzorov 
B-poľa. 

Vznik súčasnej stavby vrchného báde
nu až sarmatu a ložiskových pascí súvisí 
s ďalším tektonickým vývojom celej kry
hy. V priebehu ich sedimentácie pokra
čovalo prehlbovanie moravskej depresie a 
ukláňanie kryhy západným smerom spre
vádzané poklesmi po bádenských zlomoch. 
Vplyvom atickej orogenetickej fázy na 
počiatku panónu sa vytvoril severný far
ský zlom a elevačne vystúpila štruktúrna 
poloklenba pri gbelsko-hodonínskom zlo
me (Staré pole a A-pole). Tým sa v prie
behu sedimentácie vrstiev sarmatu vytvo
rili podmienky pre migráciu ropy do lo
žiskoVých pascí vrch~ho bádenu. 
Súčasne sa akumulovala ropa v pies

koch spodného sarmatu, v kt9rom ropo
nosný obzor leží cca 30 m v nadloží po
vrchu bádenu. Obzor ako celok má tvar 
paralelnej poloklenby, ale faciálne má naj
mä v priestore A-poľa šošovkovitý vývoj. 
Z hľadiska možností migrácie ropy do šo
šoviek piesku sa vrtmi preukázalo, že jed
notlivé šošovky sú vzaJomne prepojené 
vrstvami piesku, ktoré pre malú hrúbku 

sa EK m er aním neregistrujú. 
Paleogeografický vývoj neogén u gbel

sko-cunínskej kryhy podmienil v znik rôz
nych typov ložiskových pascí, k toré sa 
vytvorili za spoluúčasti tektonických či

niteľov v priebehu alebo po sedimentácii 
vrstiev. K synsedimentárnym pasciam, 
t. j . v zniklým už v priebehu sedimentácie 
kolektorov, patria litologické, stratiform
né pasce pieskov a morfologické pasce 
bioherm litavských vápencov. Litologický
mi pascam i sú početné vrstvy a šošovky 
pieskov v súvrstviach otnangu ložísk Cu
nín-Týnec, v spodnom bádene ložiska 
B-poľa a v spodnom sarmate gbelských 
ložísk. Str atiformné pasce (Pagáč, 1976), 
čiže pasce uhľovodíkov vo vyklin ujúcich 
pieskoch v znikli pôsobením tektonických 
pohybov. V spodnom bádene ložiska Kos
tice vznikli pasce uhľovodíkov vyklinením 
kolektora a v karpate inverziou úklonu 
vrstiev vplyvom štaj erskej orogen ézy. 

K postsedimentárnym pasciam, t. j. vy
tvorením n asledujúcou dislokačnou tekto
nikou alebo pôsobením viacerých geolo
gických činiteľov, patria štruktúrne polo
klenby vo vrchnom bádene a v sarmate 
pri adamovských zlomoch a gbelsko-hodo
nínskeho zlomu. Do tejto skupiny patria 
tiež stratigrafické pasce v r eliéfe karpatu 
B-poľa obmedzené zlomovou tektonikou. 
Veľké zásoby uhľovodíkov neogénu 

gbelsko-cunínskej kryhy potvrdzujú ná
zory o pôvode ich akumulácií z hlbších 
častí neogénu alebo z jeho podložia . Uhľo
vodíky v pasciach jednotlivých st ratigra
fických stupňoch majú rôzny pôvod. Na 
základe rozdielnych vlastností sa ropa 
v otnangu považuje za sčasti autochtónnu 
a sčasti za migrovanú z podložia neogénu. 
Plynové akumulácie v pieskoch karpat u 
migrovali. Bádenské íiy sú ropomaterské. 
Z toho dôvodu uhľovodíky v pelitickom 
vývoji spodného bádenu a zóny aglutiná
cií považujeme za autochtónne. Do pies
kov vrchného bádenu ropa premigrovala 
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z hlbších súvrství bádenu v oblasti Brod
sk é - Hrušky. 

Za ropomaterské horniny sa považujú 
íly všetkých neogénnych stupňov okrem 
panónu (Šimánek, 1976). Ropomaterskosť 
sarmatských ílov je však diskutabilná, 
ak zrovnáme vlastnosti bádenskej ropy 
B-poľa, litavských vápencov sond Kostice 
a sa rmatskej ropy gbelských ložísk. 

L V• k Hlbka 
OZlS o: (m): 

Hmot- Cp 
nosť: 'l/n' : 

Cn 
'O/o : 

Ca 
ll/o: 

Gbely 240-280 0,9337 
B-pole 300- 350 0,9372 
KoGtice 650-700 0,9116 

31 ,0 54,0 17,0 
32,8 45,5 21 ,7 
39,0 42,7 18,3 

Cp - parafinické, Cn - nafténické, Ca 
aromatické uhľovodíky. 

P ribližne zhodná merná hmotnosť a ne
podstatné rozdiely v zastúpení uhlíkových 
fr akcií týchto rôp pripúšťajú ich spoloč
ný pôvod. Zlomová stavba bádenu a sar
matu v priestore kryhy umožnila migrá
ciu ropy z vrchného bádenu B-poľa do 
p ieskov sarmatu gbelských ložísk. Ak 
u važujeme o neprítomnosti ropných ložísk 
v sarmate slovenskej časti viedenskej pan
vy východne od bradlového pásma, po
tom ropomaterskosť sarmatu sa javí ako 
sporná. 

Záver 

Na pomerne malej ploche sa objavili 
značné zásoby ropy a plynu, ktoré sú do
kladom bohatstva akumulácií uhľovodí

kov v neogéne viedenskej panvy. Tieto, 
ale a j ďalšie objavy ložísk v iných čas

t iach panvy, sú dôkazom, že ani po 70 ro
k och intenzívneho prieskumu nie sú vy
čerpané možnosti objavenia nových aku
m ulácií ropy a plynu najmä v hlbších a 
st a rších neogénnych stupňoch. 

Paleogeogragickou analýzou vzniku geo
logickej stavby a ložiskových pascí, spolu 
s úvahami o migračných pohyboch ropy 
a plynu sa r iešil vznik ložiskových aku
mulácií ropy a plynu v súvrstviach bá
denu a karpatu ložiska B-pole v strednej 
časti gbelsko-cunínskej kryhy. Pom ocou 
starších vrtov v tejto kryhe a ďalších 

vrtov v širšej oblasti, sa preskúmala geo
logická stavba neogénu celej kryhy, ktorá 
je súčasťou hodonínsko-gbelského hrástu. 
Výsledkom tejto štúdie sú objavy n ových 
pascí uhľovodíkov v súvrství bádenu a 
karpatu a nový názor na pôvod ropy 
v sarmate a bádene gbelských ložísk. 

a) Na základe analogickej stavby neo
génu pozdÍž gbelsko-hodonínskeho zlomu 
a indikácií uhľovodíkov v starších v rtoch 
tej to časti k r yhy sa tu interpretovala prí
tomnosť zhodných ložiskových pascí a 
akumulácií ropy a plynu v súvrství kar
patu a bádenu. Ich prieskum sa bude rea
lizovať. 

b) V oblasti Kostice, pri západnom 
okraji kryhy, spolu s blízkymi vrtmi 
Brodské a H rušky, sa preskúmala stavba 
bádenu a ložiskové pasce ropy v bazál
nych pieskoch spodného bádenu a v úte
soch litavský ch vápencov stredného bá
denu. Navrh ujeme uskutočniť p r ieskum 
akumulácií ropy v bazálnych pieskoch 
spodného bádenu. 

c) Zrovnanie chemizmov ropy vrchného 
bádenu a sarmatu gbelských ložísk a 
stredného bádenu vrtov Kostice u k azuje 
ich veľkú podobnosť a svedčí o ich spo
ločnom pôvode. Z hľadiska paleogeogra
fického vývoja neogénu, migračnych sme
rov uhľovodíkov a vzniku ložiskových 
pascí sa usudzuje, že akumulácie ropy 
v týchto ložiskách vznikli migráciou 
z hlbších súvrství bádenu moravskej 
ústrednej depresie. 

Recenzoval I. Pagáč 
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New hydrocarbon traps of deposit size in Neogene of the 
Gbely - Cunín block structure 

K AMIL BÍLEK 

The Gbely-Cunín block structure in the 
Vienna basin is the first area of hydrocarbon 
p rospection where oil depo si ts were distco
vered 70 years aga in Sa rmatian sediments. 
After the Second World War, the Cunín 
deposit has been discovered together with 
the B-field in the centre of this block struc
ture. New evaluation based on data from old 
d rillings in remaining areas of the structure 
yielded data extrapolable to the entire struc
ture what led to the d iscovery of h itherto 
unknown traps of deposit size. 

The block structure itself consists of Neo
gene marine sediments deposited over a flysch 
basement deformed by tectonic movements 
(fig. 2). Uppermost O ttnangian strata trans
grede over this basement whereas Lower to 
Middle Karpatian strata occur higher up, 
Due to Styrian orogenic movements, the Cu
nín-Týnec area has been elevated and the 
Gbely-Cunín block structure became tilted to 
the south. Uppermost parts of Ka rpatian 
sequences were eroded during the hyatus 
foregoing t he Badenian transgression. 

The tran sgression and sedimenta tion of 
Lower Badenian strata occurred durin g 
downfaulting m ovements in cen tral depress
ions of the basin. Hence t hese sedim ents 
wedge out a long the slopes of the Cun ín-Tý
nec elevation . Over slopes of Lower Badenian 
strata also the Middle Badenian sequences 
wedge out being reduced to the clay hor izon 
of the agglutinalion zone. Upper Badenian 
sandstone w hich deposited along the slopes 
reveals growing thickness on the Morava 
depression slope and covers the entire block 
structure (fig. 4). The surfa ce of Sa rmatian 
and Pannonian sediments h as also been 
eroded in the eastern part of the area due to 
elevation m ovements of this block uni t. 

Deposit t raps of hydrocarbons originated 
as a consequence of sedimen tation and 
t ectonic movements. During the sedimentation 
of clay, the interbedded sand lenses have 
collector properties mainly in Lower Bade
nian strata of the B-field (fig. 6, 10) as well 
as in Sarma tian sequences of the Cunín-Tý
nec block structure. Hydrocarbons migrated 
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in to Ottnangian beds of the Cunín and 
Týnec deposits or into w edging-out and 
gradually more marly sand layers in Karpa
tian strata (fig. 8, 9). Sand layers over the 
eroded Karpatian surface became traps of 
gas after their burial by Lower Badenian clay 
a nd after the generation of faults in Upper 
Badenian tíme (fíg. 6, 10). Structural hemi
domes near faults of the B-field are oil 
traps in Upper Badenian s.andstone (fig. 4, 
10). Similar traps to those in Badenian and 
K arpatian sediments of the B-field originated 
a long the Gbely - Hodonín fault structure 
as well (fig. 4, 8). In the western part of the 
block unit, basal Lower Badenian sandstone 
creates oil trap due to its wedging-out near 
t he Kostice ťaults (fig. 5, 7, 11). Further oil 
traps are hillocks of the Litava limestone in 
t he Badenian zone of agglutinations (fig. 7, 
11). 

Several types oí deposit traps developed in 
Neogene complexes of the Gbely-Cunín block 
structure. Lithological traps originated during 

D u š a n O b e r n a u e r : Význam, uplatnenie 
a ekonomický prínos geofyzikálnych metód 
v komplexe geologicko-1>ľieslmmných prác 
(Br atislava 21. 2. 1985) 

Jedným z významných činiteľov pre do
siahnutie čo najlepších ekonomických výsled
k ov prieskumných prác je intenzívnejšie vy
uz1vame geofyzikálnych metód prieskumu. 
Spoľahli v osť a homogénnosť informácie a re
latívne nízke náklady na geo.fyzikálne práce 
zvyšujú efektívnosť celého geologicko-prie
skumného procesu. Pri stanovení podielu geo
fyziky sa určuje jej ekonomická a geologická 
efektívnosť celého geologickoprieskumného 
p rocesu. Pri stanovení podielu geofyziky sa 
určuj e jej ekonomická a geologická efektív
nosť. N a ich stanovenie a štatistické sledova
n ie sa odvodilo viac kritérií, napr. ukazovateľ 
porovnateľnej ekonomickej efektívnosti. 

Na celkovom objeme geologickopr ieskum
ných prác v ZSSR je podiel geofyzikálnych 
prác takýto: mapovacie práce cca 25 °Io, inži
niersko geologický a hydrogeologický prieskum 
cca 15 %, prieskum uhľonosných štruktúr 
pod 15 °Io, vyhľadávacie a prieskumné práce 

sedimentation by wedging out of collector 
layers as a consequence of gradual trans
gression or synsedimentary downfaulting. 
Stratiform t r aps o-riginated over slopes or as 
morphological traps by growing bioherms of 
t he Litava limestone. After the d eposition of 
collectors, faulting led to the development of 
structural t raps or of stratigraphic ones 
beneath discordantly overlying Lower Bade
nian strata. 

Hydrocarbons in sandl denses or in the 
Litava limestone are considered to represent 
autochtonous accumulations. Oil concentra
tions in basal Lower Badenian sand or in 
Upper Badenian to Sarmatian one m igrated 
from deeper Badenian complexes in central 
depressions. Gas accumulations migrated into 
Karpatian traps probably even from th e N eo
gene basement. According to their similarity, 
ihe same m octe of origin is assum ed for 
Upper Badenian and Lower Sarmatian oil 
accumulations. 

Preložil I. V arga 

ZO ŽIVOTA SPOLOČN O ST I 

1 : 10 OOO cca 20 %, vyhľadávanie nerudných 
surovín 4-5 % (výnimočne 20 %) , naftový 
prieskum cca 25 %-

Podobná sikácia je aj v iných prieskum
ných organizáciách, napr. Hunting Geology 
and Geophysics Ltd. (Veľká Británia, USA, 
Austrália), Scintrex - Kanada, Prakla 
NSR, CGG - Francúzsko atď. 

V ČSSR je podiel geofyzikálnych prác na 
celkovom objeme prieskumných prá c len 
okolo okolo 4 %, výnimkou sú výskumné úlo
hy ÚÚG so 14-30 % a prieskum na ropu 
a plyny s 25-27 %. Veľa je názorných prí
kladov o pozitívnom a významnom vplyve 
geofyzikálnych prác na celkový odborný a 
ekonomický výsledok prie skumných prác. 
Môžeme ich rozdeliť do troch oblastí: 

1. Riešenie úloh, kde sú geofyzikálne me
tódy nezastupiteľné, napr. štúdium modelu 
Zeme, overovanie hypotéz o hlbinnej stavbe, 
lokalizácie seizmicky aktívnych oblastí a i. 

2. Aplikova nie geofyzikálnych metód pri 
úlohách, kde ich prínos nie je možné ekono
micky priamo vyjadriť, napr. zostavovanie 
modelov hlbinne j stavby vo vzťahu k výsky
tom uhľovodíkov a metalogenéze, štúdiom lo
kalít budúcich jadrových elekt rární, ochran-
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né rajóny žriedlových oblastí, tvorba a ochra
na životného prostredia, z_a,.k-g danie inžinier
skych stavieb a pod. 

3. Úlohy, kde môžeme ekonomický prínos 
geofyzikálnych metód priamo vyjadriť. Ná
zorný príklad je z uplatnenia geofyziky pri 
hyd rogeologickom prieskume v zložitých pod
mienkach kryštalinika severnej Nigérie. 
Známe anglické firmy George Stow a Taylor 
\V'oodrov majú úspešnosť vrtania okolo 20 až 
25 %, ale geofyziku nevyužívajú. Západone
mecká firma Preussag ju čiastočne používa 
a úspešnosť predstavuje 43 %- Vhodnú apli
káciu komplexu geofyzikálnych metód naj
lepšie dokazuje skutočnosť, že Strojexport 
(IGHP Žilina a Geofyzika Brno) má úspeš
nosť 81 %. Pritom náklady na geofyzikálnu 
činnosť predstavujú asi 11 % z celkového 
objemu prieskumných prác. 

Helena Tkáčová-Pavol Hladík 
L u b o m i 1 Z b o f i 1 - lVI i 1 a n J a n o š
tí k - I g o r Li z o ň : Aplikácia geofyzikál
nych metód pri hydrogeolog"ickom prieskume 
(Bratislava 21. 2. 1985) 

V úvodnej prednáške H . Tkáčová konšta
tovala, že väčšina hydrogeologických prác sa 
donedávna zameriavala na výskum jednotli
vých prameľíov alebo studní. V súčasnosti 

treba vychádzať z dôkladného poznania Jito
logicko-štruktúrno-tektonickej stavby územia 
a komplexne riešiť otázky hydrogeologického 
prieskumu. Významne tu pomáha aj komplex 
geofyzikálnych metód, ktorý prispieva 
k upresneniu lokalizácie zakrytých rozhraní 
rozličných geologických útvarov (VDV, 
R-VDV, SOP, KOP, VES), rozčleneniu kom
p lexu sedimentárnych hornín (VES a plytká 
refrakčná seizmika) a k poznaniu štruktúr
no-tektonickej stavby pri výskume minerál
nych a termálnych vôd (gravimetria, geoelek
trické metódy, termometria a plynometria). 
Geofyzikálnymi metódami sa v Topoľčian
·skom zálive (Hladík) sledovali litofaciáln e 
zmeny do hlbky 300 m a styk zálivu s Tríb
čom a Považským Inovcom. Struktúrno-tek
t onickú schému potvrdili aj vrtné práce. 
Geofyzikálny výskum vnútorných kotlín 

(terciérnych depresií Slovenska) s ohľadom 

na priestorové vymedzenie hydrote rmálnych 
štruktúr (Z b oril) sa robí v kooperácii s vý
skumom h lbinnej stavby zemske j kôry . 
Okrem terciérnych depresií a hlbky ich sub
strátu sa skúmajú stykové časti blokov -
h lbinné zlomové systémy. V súčasnosti sa 
preskúmali strednovažské kotliny - piešťan

ská, beckovská, trenčianska, ilavská a žilin
ská kotlina. Značná intenzita depresií a vý
skyt priestorovo rozsiahlych mezozoických 
karbonátov, najmä dolomitov, podmieňuje 

vznik významných reze rvoárov termálnych 
vôd, ktoré sú komplexom geofyzikálnych me
tód (gravimetria, geoelektrika, resp. seizmika) 
úspešne detektované a priestorovo ohraniče

né. Geofyzikálny prieskum v oblasti Znojma 
(Janoštík) prispel k stanoveniu stratig;oafi e 
k vartéru. Na lokalite Nedakovice - P olefo
vice sa zistili proluviálne sedimen ty 
(24-70 ohmm) s kvalitnou vodou. V Slan
skom pohorí sa geofyzikálnymi m etódami 
vyčlenil hydrogeologicky najperspektívnejší 
kolektor, charakterizovaný aglome ratovým 
tufom a stredne až hrubozrnnými p yroklas
tikami (30-80 ohmm). 

Pri prieskume ochranných pásiem prírod
ných liečivých zdrojov minerálnych a ter
málnych vôd (Lizoň) geofyzikálne metódy 
umožňujú sledovať reliéf podložia, k ontakty, 
tektonické poruchy, li tofaciálne zmeny, 
skryté pra mene termálnych vôd a výronov 
C02, predovšetkým v prameňovej a akumu
lačnej oblasti. Uplatňuje sa tu geoelektrik a, 
gravimetria , termometria a plynometria, nie
kedy aj m e tóda VP a magnetometr ia. Dote
raz sa takto preskúmalo ružbašské mezozoi
kum, Turčianska kotlina, Rajecká kotlina, le
vická žriedlová línia, Liptovská k otlina -
Lúčky a B a ldovce. Na vyhľadávanie skrytých 
prítokov podzemných vôd do pov rchových 
tokov (Lizoň) bola vyvinutá metod ika pria
mej detekcie pomocou termometrického a r e
zisti vického mapovania koryta toku . Efek i, [ v-
nosť metodiky sa posúdila v zložitých geo
logických a hydrogeologický ch pod mienkach 
povodia H r ona, Horná du, Hnilca, Váhu, Du
najca a Čierneho Váhu, kde sa p remeralo 
takmer 300 km profilov s krokom merania 
2 m. Výsledky sa použili pre efektívne loka
lizovanie detailných povrchových m eraní a 
siluovanie prieskumných hydrogeologických 
vrtov . 
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Magnetické vlastnosti a paleomagnetizmus vulkanitov 
vrtu DK-1 v Slanských vrchoch 
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MarHHTHbie CBOHCTBa H rraneoMarHeTH3M ByJil{aHHTOB CKBa)KHHbl D K -1 
B CJiaHCKHX ropax 

I13yqam1Cb MaľHl1THhie H rraneoMarHl1THble CBOl1CTBa ):(Bym1pOKCeHOBOľO 
aH):(e 311Ta = capMaTGKOľO BeKa 11 p11omna HH)KHe 6a,11eHCKOľO BeKa = 6 y

P0B011 CKBa)Kl1Hhl ,ll.K-1 113 CnaHGKHX rap, TI11pOKGeHOB011 aH,[(e311T 11 p110JIHT 

HMelOT ITOJIO)Kl1TeJihHYIO lIOJil!PHOCTh ocraTOqHoM HaMarHMqef(HOCT],[ (OH) . 
Cpe):(ttee HaKJIOHeHMe OH ):(OMaTl!!qeCKOľO T eJTa ,[(Byrrl!!pOKGeHOBOľO aH):(e3H

Ta llBJil!eTCl! = 75.1 ° ():(J!l! ¾HTepBaJia 74.2 M - ):(O 327.7 M), pI!!OJIHTOBOe 

T e JIO, KOTOpoe Ka)KeTCl! qaCTblO BYJIKaHl1qecKO-Ce):(l1MeHTapHOľO pl10Jl.HT0B0ľ0 

KOMTlJieKca l1MeeT cpe):(Hee HaKJIOHeHl1e OH = 7.9° ():(JTll HHTepBana 418 .0 M = 

):(O 597.6 M). ,0,aHHall = 7.9° lIOKa3b!BaeT '!TO p!10Jil1TOBOe TeJIO BMecTe 

c BYJIKal!MqecKO -Ge)].11MeHTapHb!M KOMITJieKCOM 6b!Jl0 BepOl!THO QTqČTJil1B0 

BOKPYT 6yp0B0!1 CKBa)K¾Hbl HaKJIOHeHO J13 ero rrepBl1qHQľO rOpl130H'FaJihHOľ0 
ITOJľO)KeHl!ll (OKOJIO 50 = 57°) , B TeqeHl111 IIOCT = BYJTKaH11qeGKOJ1 )].e~ TeJib

HOCľl1. 

Magnetic properties and paleomagnetism of the DK-1 borehole volca.ni tes 
frnm the area of the Slanské vrchy Mts. 

Magnelic and paleomagnetic properties of both two-pyroxene andezite 
of the Sarmatian age ;;ind rhyolite of the Lower Badenian age in the 
DK-1 borehole - the Slanské vrchy M ts. have been investigated. 
Normal polarity of stable RMP has been identified in both types of 
volcanic rocks. The mean inclination of RMP for domatic body of 
two-pyroxene andezite is 75.1° (in the interval 74. 2 m-327.7 m ), t he 
rhyolite body which is the part of the volcano-sedimentary com plex 
is characterized by m ean inclination of RMP-I = 7.9° (in the interval 
418.0 m-597.6 m). This value indicates that rhyoite body has been 
probably inclined about 50-57° together with surrounding volcano-sedi
mentary compex from its original horizontal position during the post -vol
canic period. 
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S cieľom doplniť výsledky geologického 
mapovania sa v rokoch 1971-1972 vyko
nal paleomagnetický výskum neovulka
nických produktov Slanských vrchov, ma
sívu Veľkého Miliča a zemplínskych pa
horkov vrátane vulkanitov širšieho okolia 
Kráľovského Chlmca. Jeho výsledky pri
sp eli k riešeniu otázok geologickej stavby 
t ýchto oblastí a v podstatnej miere po
mohli spresniť postupnosť vulkanických 
udalostí (Orlický - Slávik - Tozsér, 
1974). Výskum sa zameral na horninové 
vzorky odobrané z povrchových umelých 
a prirodzených odkryvov. 

Na obohatenie poznatkov o paleomag
netických vlastnostiach vulkanitov Slan
ských vrchov sa v ďalšom období skúmali 
vzorky intermediárnych a k yslých vulka
nitov z vrtu DK-1, ložisko D ubník (obr. 1). 
Výsledky štúdia magnetických a paleo
magnetických vlastností vulkanitov vrtu 
DK-1 sú predmetom tohto článku. 

Geologickú stavbu, vývoj neogénneho 
magmatizmu a metalogenézu zlatoban
ského stratovulkánu podrobne opísalo 
viac autorov (napr . Slávik - Tozsér, 1973 ; 
Tozsér - Rudinec, 1975; Kalíčiak, 1977, 
1980; Kaličiak - Ďud'a , 1981; Tozsér, 
1983, a i.). 

Geologická charakteristika Hg ložiska 
Dubník a vrtu DK-1 

Vrt DK-1 v juhovýchodnej okrajovej 
časti centrálnej vulkanickej zóny zlato
banského stratovulkánu m al bližšie ob
j asniť geologickú stavbu hlbšej úrovne 
ortuťnatého ložiska Dubník . 

Ložiskové územie n a povrchu budujú 
intermediárne vulkanity, v ktorých pod
loží vrt ZLB-16 a DK-1 navŕtal vulkanic
ko-sedimentárny komplex z extruzívnych 
a explozívnych fácií ryolit ového vulkaniz
mu a ílovito-piesčitých sedimentov. Podľa 
litologického vývoja celého komplexu p a
ralelizujeme jeho kyslé vulkanity s p ro-

duktmi acidného vulkanizmu pokrývajú
cimi rozsiahle plochy v okolí Zámutova 
na JV od ložiska. G. P. Bagdasarjan et al. 
(1971) ich zaradili do vrchného b ádenu. 

Naj starším zástupcom intermediárneho 
vulkanizmu v území je stratovu lkanický 
komplex Ošvárska, ktorý je v zlatoban
skom stratovulkáne produktom 1. etapy 
vulkanizmu (vrchný báden - spodný sar
mat) a je nepravidelne hydrotermálne alte
rovaný. V jeho podloží je domatické teleso 
dvojpyrox enického andezitu, ktorý sa 
pokladá za analógiu andezitov t ypu Li
banka (Tozsér, 1983) a je relatívn e mlad
šou, extru zívnou fáciou 1. etapy interme
diárneho vulkanizmu. 

Niektoré vrty v severovýchodn ej časti 

ložiskového územia navŕtali pod amfibo
licko-pyroxenicko-biotitickými dacitmi am
fibolicko-p yroxenické andezity, ktoré 
J. Tozsér (1983) považuje za žilné derivá
ty 3. etapy vulkanizmu (stredný - vrch
ný ? sarm at). 

Severovýchodnú a východnú časť ložis
kového územia na povrchu budu je amfi
bolicko-pyroxenicko-biotitický dacit 5. 
etapy vulkanizmu (spodný panón). V jeho 
bezprostrednom podloží j e niekoľko de
siatok metrov mocný andezitový k omplex, 
ktorý možno najlepšie paralelizovať 

s vrchnými, na ložisku dnes už oderodo
vanými časťami vrchnobádensk o-spodno
sarmatského andezitového komplexu. 

Územie leží v silne tektonicky expono
vanom u zle na periférii zla to banskej V '.JJ

kanicko-tektonickej depresie v tektonicky 
silne namáhanom pásme svinickéh o zlo
mového systému smeru S-J. Tento zlo
mový systém, široký prvé stovky metrov, 
na Z ohraničuje západná vetva dubníckej 
vidlice svinického zlomu (Slávik 
Tozsér, 1973) a jeho východné ohraničenie 
vytvára výrazný zlom smeru S-J, upa
dajúci n a V, ktorý oddeľuje v rchnobá
densko-spodnosarmatský andezitový kom
plex od dacitov spodného panónu (tzv. 
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Obr. 1. Situácia vrtu DK-1 

Fíg. 1. Location of the DK-1 borehole 

dacitová porucha, Kaiičiak et al., 1977). 
V tomto zlomovom pásme možno identi
fikovať množstvo zlomov smeru SSZ
JJV, S- J a SV-JZ. Ich prítomnosť po
tvrdili banské a vrtné práce. 

V priestore vrtu DK-1 sú ložiskové 
akumulácie Hg-Sb-As rudnej formácie, 
formácie drahého opálu a prejavy marka
zitovej formácie, ktorých vznik dáva 
J . Täzsér (1983) do súvislosti so 4. mine
ralizačnou etapou spätou s 5. etapou vul
kanizmu v zlatobanskom vulkanickom 
aparáte. Táto mineralizačná etape je po
dľa J. Täzséra (1983) pospodnopanónskeho 
veku a spolu s J. Slávikom - J. Täzsé
rom (1973) a M. Kaličiakom (1977) pokla
dá ju za produkt epitermálnej postvulka
nickej činnosti. 

Vrt DK-1 prevŕtal nasledujúci litolo
gický profil: 
0,0-74,2 m : stratovulkanický andezitový 
komplex (komplex Ošvárska) s da jkami 
relatívne mladšieho pyroxenického ande
zitu v hibke 59,2- 60,0 m a 62,3-64,0 m 
(vrchný báden - spodný sarmat); 
327, 7 m: domatické teleso dvojpyroxenic
kého andezitu typ Libanka, ktoré je naj-

mladším reprezentantom komplexu Ošvár
ka (spodný sarmat); 
418,0 m: spodnú časť komplexu Ošvárska 
zastupujú prevažne andezitové vulkano
klastiká s polohou ílovca v hlbke 365,3-
366, 7 m, tufi tického pieskovca a ílovca 
v hÍbke 415,0-418,0 m (vrchný báden -
spodný sarmat); 
597,6 m: teleso r yolitu s fluid álnou textú
rou (vrchný báden); 
727,8 m: bazálny ryolitový redeponovaný 
tuf (vrchný báden) ; 
803,2 m: faunistický sterilné peliticko-psa
mitické súvrstvie (stredný báden ?). 

Vulkanické horniny sú v celom prevŕta
nom intervale nepravidelne hydrotermál
n e alterované. Výrazná je silifikácia inter
mediárnych vulkamtov so sporadickou 
chloritizáciou a sericitizáciou a zreteľná je 
sekundárna biotitizácia a hematitizácia 
v telese dvojpyroxenického andezitu typu 
Libanka, kde je aj nevýrazná albitizácia 
a karbonitizácia. Ryolity sú nevýrazne 
karbonatizované, argilitizované a hemati
tizované. 

Použitá metodika a základné paleomagne
tické výsledky 

Vzorky hor nín sa odoberali orientovane 
na os vrtu (Z) cca v 5 metrových interva
loch a laboratórne boli upravené do tvaru 
kocky s hranou dlhou 2 cm. Z laboratór
nych meraní sa aplikovali merania rema
nentnej magnetickej polarizácie (RMP ) ro
tačným m agnetometrom JR-4 a statickým 
magnetometrom LAM-024 a merania ob
jemovej magne tickej susceptibility (x) po
mocou striedavého môstika KLY-2 . Mag
netická a paleomagnetická stabilita h ornín 
sa určovala na základe výsledkov str ieda
vej demagn etizácie v rozsahu použitéh o 
poľa od O do SO.O X 103/4rr [Äm - 1J a tepelnej 
demagnetizácie v aplikácii Thellierovej 
metódy v rozsahu od 25 do 700 °C s k ro-
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kom 25, 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 
500, 600 a 700 °C. Metodika spočívala 

v tom, že sa vzorka po každom vyhriat í 
v nemagnetickej peci nechala vychladnúť 

na laboratórnu teplotu v podmienkach 
známej intenzity laboratórneho magnetic
k ého poľa (pri danej t eplote vždy dva
krát, v zmysle známeho metodického po
stupu). Po vychladnutí sa merala RMP 
a x. Z laboratórne nameraných údajov sa 
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pomocou mikropočítača Texas Instruments 
TI-59 a výpočtového programu vyrátala 
veľkosť a smer RMP a veľkosť x . Výsled
ky meran í sú zobrazené graficky (obr. 2 

až 5). 
Ako sa už uviedlo, skúmané vulkanické 

horniny sú ako celok hydrotermálne alte
rované a tomu veľmi vý razne zodpoveda
jú aj magnetické charakteristiky. Z obr. 2 
je zrejmé, že x väčšiny vzoriek dosahuje 

1600 2400 

Obr . 2. Objemová m agnetická 
susceptibilita (x) a r emanent
ná magnetická pola rizá cia 
(RMP) hornín vrtu DK-1. a -
x, základné hodnoty, b - x , 
p o vyhria tí vzorky n a 600 °C 
a vychladnutí na lab ora tórnu 
teplotu, c - prirodzen á RMP 
hornín , d - RMP po vyhr ia tí 
vzorky na 600 °C a vychlad
nutí na laboratórnu - teplotu, 
f - oblasť n a rastania x a RMP 
po vyh r ia tí vzoriek hornín 
v interv ale teplôt 300, 400, 
500, 600 °C a vychladnutí vzor
ky n a laboratórnu teplotu , 
g hodnoty RMP nad 
2500 nľ 

Fig. 2. Volume magnetic sus
septibility (x) and rem a n en t 
magnetic polar iza tion (RMP) 
of rocks from the DK- 1 bore
hole. a - x, basic value, b -
x after heat ing to 600 °c an d 
::ooling to the laborato ry tem
perature, c - natural RMP of 
rocks, d - RMP afte r heatin g 
to 600 °C and cool ing to la bo
ratory temperaiure, f - the 
field or increasing x and RMP 
after heating to temperatures 
300, 400, 500. 600 °C and cool
ing of sample to t he labora
tor:v temperature, g - t he 
value of RMP over 2.500 n T 
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hodnotu od 30 do 600 X 10-6 jednotiek SI. 
Iba v hÍbke 45-95 m a 270-315 m v an
dezitovom telese a 470-530 m v horni
nách ryolitového komplexu sa ojedinele 
zistili mierne vyššie hodnoty ako 1000 X 10- 6 

jedn. SI a iba výnimočne 2000 X 10 - 6 jedn. 
SI (krivka la). Z obr. 2 vidieť vzájomné 
odlišnosti v x a RMP v hÍbkovom reze 
vrtu. Napr. x in situ (krivka la) v inter
vale od 30 do 80 m narastá z hodnoty 45 
do 1200Xl8- 6 jedn. SI a okolo lO00Xl0- 6 

j edn. SI vykazuje aj andezit z hÍbky 88 
a 90 m. Hodnota x nad 2000 X 10 - 6 jedn. 
SI sa zistila iba vo vzorke z hÍbky 295 m, 
ale aj ona je v porovnaní s typickým ne
premeneným pyroxenickým andezitom 
veľmi nízka. V intervale 90-275 m sú 
horniny s nízkou hodnotou x, väčšinou 

okolo 60XlQ - G jedn. SI, iba zriedka s hod
notou x nepresahujúcou 1000 X 10-6 SI. 
V miestach od 275 do 315 m a 420 a 
520 m sa spozoroval mierny rast x. Kriv
ka lb na obr. 2 zobrazuje veľkosť x po 
vyhriatí vzorky na 600 °C. Pri väčšine 

vzoriek hornín je evidentný rast x so zvy
šovaním teploty (obr. 3), iba vzorky 
z úrovne 135, 175 a 205 m vykazovali po
kles x so zvyšovanim teploty. Výraznejší 
rast x s teplotou sa zistil najmä v horni
nách v intervale 285-315 m a vo vzor
kách z ryolitového komplexu. Z obr. 3 vi
dieť, že individuálne je pozorovateľný rast 
x až do hodnoty 50 ooox10-G jedn. SI. 

Pri študovaných vulkanitoch sa zistila 
a j veľmi nízka hodnota prirodzenej rema
nentnej magnetickej polarizácie (NRMP), 
a to v intervale 95-280 m, 300-330 m a 
420-525 m . Ako vidieť z obr. 2 (2c) a 5, 
pri väčšine vzoriek dosahuje NRMP jed
notku nT, menej frekventovane desiatky 
nT. V horni n_álili v intervale od 30 do 95 m 
a 285-298 m a v híbke 330, 405, 410 a 
515 m dosahujú horniny NRMP stovky nT 
a iba v dvoch prípadoch sa potvrdila hod
n ota nac; 1000 nT (obr. 2, 2c, obr. 5) . Na 
obr. 2 zobrazuje krivka d veľkosť RMP 

po zahriatí vzorky nad teplotu 600 °C. 
Zmena RMP vzoriek hornín s teplotou je 
na obr. 3a. V prevažujúcej väčšine študo
vaných hornín sa potvrdil rast RMP 
s teplotou. Vodorovný raster na obr. 2 
(a - b) zobr azuje rozsah zmien x s tep
lotou v in tervale 25 až 600 °C, na 
obr. 2 (c - d) rozsah zmien parciálnej 
termoremanentnej magnetickej polarizácie 
(PTRMP) v intervale 25 až 600 °C. Z obr. 2 
je zrejmé, že takmer bez zmeny pod vply
vom teploty zostáva PTRMP vzoriek 
z hÍbky 175, 180 m a z intervalu od 192 do 
205 m. Výsledky testov magnetickej a pa
leomagnetick ej stability predmetných hoľ
nín pod vplyvom demagnetizačného poľa 

sú na obr. 4, kde je pre isté zosku penia 
vynesená aj zmena pomeru xt f xr,0 s teplo
tou. S ohľadom na prejavy magnetickej 
stability (MH/M 0 --+ f/H) charakteristickej 
zmeny magnetickej susceptibility s teplo
tou sme skúmané horniny konvenčne za
členili do piatich skupín (obr. 4). Do 
1. skupiny patria vzorky z hÍbky 30, 95, 
135, 145, 175, 180, 200, 205 m, do 2. z híb
ky 46, 50, 55, 75, 80, 85, 89, 285 m do 
4. skupiny vzä'r·ky z hÍbky 290, 300, 305, 
310, 315, 320, 325 m, do 5. skupiny v zorky 
ryolitového komplexu z hÍbky 420-570 m 
a do 3. skupiny všetky ostatné vzork y. 

Interpretácia výsledkov 

Pri vysvetľovaní zdroja magnetickej sus
ceptibility, mechanizmu vzniku RMP a 
jeho spätosti s niektorým štádiom vulka
nickej aktivity vychádzame z toho, že sle
dované vulkanity sú hydrotermálne pre
menené. Vyslovil sa predpoklad, že účin
kom sírovodíkových fumarolových ema
nácií a roztokov sa z dezintegrov aných 
tmavých minerálov včítane pôvodný ch 
nositeľov primárnej RMP uvoľnila veľká 
časť železa a vznikali sekundárne zlučeni
ny železa. Ale časť p ôvodných nositeľov 
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0 hr. 3. Teplotná závislosť parciálnej termoremanentnej magnetickej polarizácie 
(PTRMP - grafy pod a) a objemovej magnetickej suscepti bili ty (x) - grafy 
pod b) vzoriek hornín 

Fig. 3. The temperature dependence of partial thermoremanent magnetic polarizatioľ), 
(PTRMP) - (graphs below a) and of volume magnetic susceptibilíty (x) - (graphs 
bclov b) of rock samples 

RMP , hlavne kysličníky Fe, sa mohli, aj 
keď vo veľmi malej koncentrácii, zacho
vať. Výsledky meraní, najmä veľkosť x, 
svedčia o tom, že napr. pri andezitovom 
komplexe hydrotermálna premena n epre
behla rovnako intenzívne v celom sledo
vanom intervale. Najvýraznejšia sa pre
javuje od cca 95 do 275 m, relatívne me
n ej od cca 45 m do 90 m a od 280 m do 
315 m bližšie k stykovej zóne s podložným 
vulkanicko-sedimentárnym komplexom. 
Podľa dosiahnutých výsledkov, teoretic-

kých poznatkov, ako aj v rámci vyjadre
ného predpokladu, podľa ktorého sa meta
logenetické procesy v oblasti spájali s mezo
termálnou až epitermálnou h ydrotermál
nou aktivit ou, čiže pri teplote neprevyšu
júcej 300 °C, vyjadrujeme náhľad , že sa 
stabilná zložka RMP viaže v dobe pre
mien vzniknutý ch magnetických m inerálov 
v horninách . Pripúšťame, že časť NRMP 
ovplyvnila aj chem ická a vysokoteplotná 
viskóza. ale menej stabilná RMP. O t om , 
že skúman é horniny neb oli ani počas 
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Obr. 4. Výsledky striedavej demagnetizácie a zmena objemovej magnetickej sus
ceptibility vzoriek hornín s teplotou. 1-4 - označenie skupín vyčlenených v rámci 
dvojpyroxenického andezitu na základe magnetických cha rakteristík a ich zmien 
pri demagnetizácii, 5 - skupina, v ktorej sú začlenené ryolity, Mo - magnetický 
moment vzorky horniny bez demagnetizačného účinku, M - magnetický moment 
vzorky horniny po demagnetizácii striedavým poľom H, 1(0 ) - inklinácia RMP vzor
ky horniny, x 2., - objemová magnetická susceptibilita vzorky horniny pri labora
tórnej teplote, xt - obj emová magnetická susceptibilita po vyhria tí vzorky horniny 
na teplou t a po jej vychladnutí na laboratórnu teplotu, a - oblasť, do ktorej 
patria demagnetizačné krivky M/Mo, krivky zmien 11°) a x vzoriek hornín v rámci 
príslušnej skupiny, b - oblas ť výskytu demagnetizačných kriviek vzoriek hornín 
:,kupiny 3 

Fíg. 4. The results of AC demagnetization and the change of volume magnetic 
susceptibility (x) of rock sample whith the temperature. 1-4 numbers of groups of 
two-pyroxene andezites which have been selected on the basis of magnetic charac
teristics and their changes by demagnetization process of rock samples, 5 - the 
group consisting oI rhyolites, Mo - magnetic moment of rock sample without 
AC field influence, M - magnetic moment after AC field (H) influence, 11°) -
lnclination of RMP of rock sample, x2.s - volume magnetic susceptibility of rock 
sample of laboratory temperature, xt - volume magnetic susceptibility after heating 
of rock sample to the temperature t and cooiing to the laboratory temperature, a -
the area ot the occurrence of AC demagnetization curves (M/Mo), curves of I l0 l and 
x of rock samples within the group in question, b - the area of the AC demag
netization curves of the group No 3 rock samples 

409 
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hydrotermálnej aktivity ani n eskôr pre
hriate nad 300 °C, svedčia výsledky na 
obr. 3. Výrazný rast x a RMP väčšiny 

vzoriek pri teplote nad 400 °C poukazuje 
n a premenu nemagnetického pyritu na 
magnetit. To zároveň naznačuje, že re
manentná magnetická polarizácia v tejto 
oblasti vznikla sekundárne v období 
hydrotermálnej aktivity alebo po nej. 

Ako sme už uviedli, výsledky laboratór
n ých testov metódou striedavej a tepelnej 
demagnetizácie v modif ikáciách bežne 
aplikovaných v paleomagnetickej prax i 
štúdia vulkanických hornín potvrdzuj ú 
paleomagnetickú stabilitu skúmaných h or
nín vrtu DK-1. Z obr. 5 je evidentná 
kladná polarita stabilnej zložky RMP py
roxenických andezitov vo vymedzenom 
reze študovaného vrtu. Ako možno vidieť, 
výskyt zápornej inklinácie RMP je pri 
andezitových horninách podradný. Horni
n y so zápornou inklináciou RMP nevytvá
rajú vo vrte súvislejší profil. Častejší dis
krétny výskyt hornín so zápornou inkli
náciou RMP sa potvrdil v intervale od 
30 do 74,2 m. V ňom sa vyskytujú ande
zitové horniny komplexu Ošvárska, o kto
rom predpokladáme, že vznikol vo vrch
nom bádene, p r íp. v spodnej časti spod
ného sarmatu. V tejto súvislosti treba 
uviesť, že aj časť pyroxenických andezi
tov z povrchových odkryvov začlenených 
do komplexu Ošvárska vykazovala klad
nú, ale prevažná časť zápornú polaritu 
RMP. Vznik RMP a jej smer sa dávali do 
súvislosti výlučne s veľkosťou a smerom 
pôsobiaceho geomagnetického poľa, čo 

poukazovalo na stav, že všetky pyroxenic
ké andezity komplexu Ošvárska, vzhľa

dom na polaritu RMP, nevznikali súčasne 
(Orlický Slávik Tozsér, 1974) 
V hÍbke 59,2-60,0 m a 62,3-64,0 m sa 
vo vrte DK-1 potvrdili žilné telesá py
roxenického andezitu, ktorých vek Je 
v porovnaní s komplexom Ošvárska naj
pravdepodobnejšie mladší. S ohľadom na 
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Obr. 5. Profil vrtu, magnetické a paleomag
n etické ch a rakteristiky vrtu DK-1. 1 - stra
tovulkanický andezitový komplex (komplex 
Ošvárska), 2 - dajka relatívne mla dšieho 
pyroxenick ého andezitu (vrchný báden -
spodný sa rmat), 3 -- d omatické teleso dvoj
pyroxenického andezitu (spodný sarmat), 4 -
teleso ryolitu s flui dálnou textúrou (vrchný 
báden), a -- kladná polarita RMP, b - zá
porná polarita RMP 

Fig. 5. Profile of th~ borehole, magnetic and 
paleomagnetic characteristics of the DK -1 
borehole rock samples. 1 - stratovolcanic 
andesite complex (Ošvárska complex), 2 -
dykes of younger pyroxene andesi tes (Upper 
Badenian - Lower Sarmatian), 3 - domatic 
body of t w o-pyroxene andesite (Lower Sar
matian), 4 - rhyolite body with fluidal tex
ture (Upper Badenian), a, b - p osítive and 
negatíve polarity of R MP 
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termálnu metamorfózu prenikajúcich daj
kových telies pripúšťame v ich bezpro
strednom okolí ovplyvnenie pôvodného 
smeru RMP hornín s možnosťou vzniku aj 
RMP okolitých hornín reverzného smeru 
v prípade, ak malo dajkové teleso zápor
nú polaritu RMP. 

V hÍbke 74,2 až 327,4 m vykazuje 48 
vzoriek andezitu kladnú polaritu so stred
nou hodnotou inklinácie RMP pre celý 
uvedený hÍbkový interval 77,4°. Na zá
klade výrazne prevládajúcej kladnej po
larity RMP usudzujeme, že v čase vzniku 
RMP magnetických minerálov študova
ných andezitických hornín pretrvávalo 
geomagnetické pole kladnej polarity. 
Deklináciu RMP pri použitej metodike 
orientovaného odberu nebolo možno vy
počítať. Z teoretického hľadiska by v prí
pade zistenej vysokej kladnej inklinácie 
RMP mal výsledný vektor RMP vzoriek 
hornín smerovať približne na S. S ohľa

dom na tento predpoklad a inklinometric
ky zistený odklon vrtu od zvislej osi 
o 2,3° na JZ by mala byť výsledná korigo
vaná inklinácia RMP 75,1 °. Pripomíname, 
že veľkosť inklinácie geomagnetického poľa, 
ktorému by mala zodpovedať vypočítaná 

stredná hodnota inklinácie RMP študo
vaných hornín pre obdobie jej vzniku, 
presne nepoznáme. Dynamika zemského 
magnetického poľa je známa z priamych 
meraní len pre veľmi blízke obdobie. Se
kulárne variácie merané napr. v obser
vatóriu v Londýne od roku 1540 pouka
zujú na to, že sa najvyššia inklinácia geo
magnetického poľa zaznamenala roku 
1700, a to 74,6° (Bott, 1972). Geografickej 
polohe, v ktorej je vrt situovaný, uvede
nej maximálnej hodnote vzhľadom na 
dnes známu geometriu geomagnetického 
poľa zodpovedala inklinácia cca 71,5°. Ak 
inklinácia geomagnetického poľa skutoč

ne nemala vyššiu hodnotu ani v čase 

vzniku RMP hornín vrtu DK-1 (upred
nostňujeme inklináciu blízku hodnote 

dnešného poľa v záujmovom mieste, a to 
65°), rozdiel cca 10° pripisujeme zaklesnu
tiu severnejších častí a zároveň vyzdvih
nutiu areálovo propylitizovaného komple
xu v okolí vrtu DK-1, a to v postvulka
nickom období. Ako najreálnejšie sa uka
zuje jeho zaklesnutie pozdlž zlomu smeru 
SV-JZ, nachádzajúceho sa cca 1 km na 
SSZ od vrtu DK-1 (Kaličiak, 1980). 

Ryolity vulkanicko-sedimentárneho kom
plexu, ako vidieť z obr. 5, vykazuj ú v po
larite RMP málo výrazné rozdiely. Pre
važne ich charakterizujú nízke hodnoty 
kladnej, v menšej miere zápornej inkliná
cie RMP. Stredná hodnota intervalu od 
418 do 545 m vypočítaná z 31 výsledkov 
je 7,9°. Z porovnania tohto údaju napr. 
s výsledkami z ryolitov odobraných z po
vrchu vychodí, že vo väčšine odkryvov zo 
Slanských vrchov má ryolit zápornú in
klináciu RMP, a to s hodnotou okolo 
-40° (Orlický - Slávik - Täzsér, 1974). 
Aj ryodacit odobraný zo štyroch lokalít 
Vihorlatu mal kladnú iba v jednom prí
pade, ale na troch lokalitách zápornú 
inklináciu RMP so strednou hodnotou 
cca -38° (Orlický - Pagáč - Slávik, 
1970). Títo autori vznik RMP so zápornou 
inklináciou ryolitov a ryodacitov pre ne
dostatok iných informácií predbežne pri
pisovali účinku geomagnetického poľa 

v období, keď v ňom na rozdiel od dneš
ného geomagnetického poľa pretrvávala 
inverzná orientácia. 

Stredná inklinácia RMP bádaných ryo
litov je 7,9° a pri veľmi zjednodušenej in
terpretácii by sa mohol vysloviť predpo
klad, že sk úmané horniny získali RMP 
v období inverzie geomagnetického poľa 

(prechod geomagnetického poľa z kladnej 
orientácie do zápornej alebo opačne). Po
drobnou analýzou makroskopického vzhľa
du a štruktúry do tvaru kocky upravených 
vzoriek v pôvodnom stave, ako aj po vy
pálení na 700 °C, pri ktorom v h ornine 
veľmi výrazne vystupuje jemne vrstvovitá 
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tepelnou a dynamickou metamorfózou 
zvýraznená štruktúra, ako aj z výsledkov 
paleomagnetického štúdia hornín sme do
speli k záveru, že ryolity vystupujúce 
v intervale 413-597,6 m sú súčasťou vul
kanicko-sedimentárneho komplexu. Hor
niny vo vrte DK-1 boli v čase vzniku naj
pravdepodobnejšie uložené horizontálne 
alebo subhorizontálne. Z obdobia ich ho
rizontálneho uloženia pochádza aj RMP, 
ktorú horniny získali v čase kladného geo
magnetického poľa, azda s inklináciou 
blízkou dnešnej v mieste vrtu DK-1 (blíz
kej 65°). Tento predpoklad podporujú 
predbežné, doteraz nepublikované paleo
magnetické výsledky vulkanicko-sedimen
tárneho ryolitového komplexu z vrtu 
ZH-1 (Orlický, 1933). Výsledný vektor 
RMP týchto hornín bol orientovaný pri
bli žne na S. Nízka stredná kladná inkliná
cia stabilnej zložky RMP hornín sedimen
tárno-vulkanického komplexu svedčí o tom, 
že celý komplex v miestach indikovaných 
vrtom DK-1 nie je v pôvodnej horizon
tálnej rovine, ale najpravdepodobnejšie 
účinkom vyzdvihnutých pohybov sa výraz
ne naklonil cca o 50-57° voči horizontál
nej rovine, čo sa najvýraznejšie prejavuje 
vo zvislej rovine s orientáciou S-J, a to 
tak, že severný okraj komplexu v okolí 
vrtu je vyzdvihnutý nad a južný okraj 
zaklesnutý pod myslenú horizontálnu rovi
nu. O lokálnej dynamike, azda regionál
nejšieho významu, tohto komplexu môžu 
poskytnúť podrobnejší obraz ďalšie paleo
magnetické výskumy predmetných hornín 
z ďalších vrtov a možno aj povrchových 
odberov záujmového územia. 

O tom, že sedimentárno-vulkanický 
komplex nie je v pôvodnej polohe, sved
čia aj geologické údaje. Fluidita ryolitov 
vo vrtných jadrách má sklon 30-50° na 
os jadra, laminácia bazálneho redepono
vaného tufu, ako aj peliticko-psamitické
ho súvrstvia má sklon až 70° na os jadra. 

R ecenzoval J. L exa 
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Magnetic properties and paleomagnetism of the DK-1 borehole 
volcanites from the area of the Slanské vrchy Mts. 

OTO ORLICKÝ - MICHAL KALIČIAK - JURAJ TÔZSÉR 

Volcanic rocks of the DK-1 borehole have 
been mostly hydrothermaly altered. The 
magnetic characterisiics (x and NRMP) of 
t hese rocks are relatively low, what corres
pon ds to the idea that the imporiant part of 
F e has been r e leased ľrom the desintegrated 
opaque minerals by influ ence of H 2S solutions. 
Results of laboratory tests have shown that 
stable component of R lVIP is linked on se
condary magnetic minerals. It means that 
r emanent magnetic polarization oľ rocks 
originated during hydrothermal activity. 
Dependence o.E x upon temperature shows 
t hat x increases expressi vely around 400 °C 
(fig. 3). This indicates replacement of 
F eS2 by Fe30 1,. At the same time, the results 
support also the idea, that the hydrothermal 
activity is of mesothermal to epithermal 
characte r in the area under study (Slávik -
T ozsér. 1984) . 

T he interval 30.0 m-74.2 m in the borehole 
DK-1 is represented by pyroxene andesite 
belonging to the Ošvárska complex of the 
Upper Badenian - Lower Sarmatian age. 
Alternatively normal and reversed polarity of 
RMP of individual rock samples has been 
detected in this interval. We assume that the 
reversed polarity o.E RlVIP could be a result 

Ad r i á n P a n á č e k - I v a n D a ň k o -
M i r o s 1 a v F i 1 o - J o z e f L a n c : Geo
fyzikálne metódy v rudnej prospekcii (Bra
t islava 21. 2. 1985) 

V prvej časti prednášky J. Daňko zhodnotil 
etapovitosť geofyzikálnych prác pri vyhľadá
vaní rudonosných štruktúr a rudnýc h ložísk 
v J eseníkoch. Hlavnú pozornosť venovali 
k omplexnému geofyzikálnemu vyhľadávacie

m u prieskumu polymetalického a drahokovo-

of thermal m etamorphism by dykes which 
have penetrated rocks in question, in case 
t hat dykes have reversed polarity of R MP. 

The two-pyroxene andezite body of the 
Sarmatian age represents the interval 74.2 to 
327.4 m. 48 rock samples o.E t his interva l show 
the normal polari ty of RlVIP. The mean value 
of inclination of RMP for the andezitic body 
is I = 75.1 °. Its high value indicates, that the 
two-pyroxene andesite body has been probably 
influenced by tectonic movements. We a ssume 
that the whole propylitized complex h as re
lativel_v subsided north oI and rised south of 
t he DK-1 borehole. 

The rhyolite body of the Upper B adenian 
age is a part of the rhyolite volcan o-sedi
mentary complex. It h as b een ident ifie d in 
t he interval 418.0 m -~ to 597.6 m. Its mean 
value of the inclination of RMP is I = 7.9°. 
It has been evaluated from 31 indivídua! re
sults. We assume that the whole complex 
was in the h orizontal position originally and 
the inclination of RMP of the complex was 
about 65°. T he value I = 7.9° indicate s that 
volcano-sedimentary complex is not in its 
original posi t ion. It has rotated about 50 - to 
57° around E-W horizontal axis from the 
Lime of its origin . 

ZO ŽIVOTA SPOLOČN OSTI 

vého zrudnenia. Anomálne úseky, ktoré sa 
zistili metódou vynútenej polarizácie sa ďalej 

overovali spontánnou polarizáciou, magneto
metriou a odporovými meraniami. N a zákla
d e výsledkov analýzy sa anomálne úseky roz
delili na produktívne s možným výskytom 
polymetalického a Au-zrudnenia a neproduk
tívne s grafitickými bridlicami. Výsledk y geo
fyzikálneho p rieskumu sa doplnili geochemic
kými prácami a overili vrtmi. Dobrá spolu
práca geofyzikov, geochemikov a geológov 
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viedla k nájdeniu etalónov geofyzikálnych 
príznakov zrudnenia. 

z matematicko-štatistického spracovania 
dostupných informácií vyplynuli ďalšie per
spektívne plochy, ktoré sa ďalej detailne pre
skúmali a navrhli na overenie. V tejto etape 
prác sa uplatnili niektoré metódy vrtnej geo
fyziky. 

O výsledkoch komplexného geofyzikálneho 
prieskumu antimonitového zrudnenia v kryš
taliniku Malých Karpát referoval J. Lane. 
Antimonitové zrudnenie sa viaže na grafitic
ké bridlice, ktoré sú vhodným objektom geo
fyzikálneho mapovania. Výsledky overova
cích technických prác potvrdili efektívnosť 

geofyzikálnych metód pri riešení geologickej 
stavby pezinsko-perneckého kryštalinika a pri 
vyhľadávaní rudonosných grafitických bridlíc. 

O problémoch a možnostiach využitia geo
fyzikálneho výskumu a prieskumu metalo
genetických zón v stredoslovenských neovul
kanitoch diskutovali M. F'ilo a A. Panáček. 
Na príklade hydrote rmálne premeneného vul
kanického komplexu Skalky na Javorí pouká
zali na možnosť mapovať a rozlíšiť jednot
livé horniny podľa intenzity a charakteru 
premien (propylitizácia, argili tizácia, silicifi
kácia a sulfidizácia). 
Komplexnosť a etapoví tosť geofyzikálneho 

a geochemického prieskumu a následného 
vrtného overovacieho prieskumu pri vyhľa
dávaní Cu-Pb-Zn zrudnenia zhodnotili na lo
kalite Rudno - Brehy - Pukanec. Metodický 
komplexný geofyzikálny a geochemický pťie
skum na známom meďnato-porfýrovom ložis
ku Zlatno poukázal na možnosti geofyzikál
neho prognózovania ďalších perspektívnych 
iokalít v stredoslovenských neovulkanitoch. 

Na záver A. Panáček zhodnotil súčasný stav 
a možnosti uplatnenia geofyzikálneho prog
nózovania a hľadania etalónov jednotlivých 
typov zrudnenia. Zdôraznil potre bu uplatne
nia vrtných variant geofyzikálnych metód a 
komplexnosti v rudnej prospekcii. 

V 1 ad im ír Vybí ra 1 - S am u e 1 Ja
n í k - I g o r P i n t e r - M a r g i t a S p e
v á k o v á : Geofyzikálne metódy pri vyhľa

dávaní nerudných surovín (Era tislava 21. 2. 
1985) 

Široký okruh nerudných surovín sa zúžil 
n a stavebné suroviny - stavebné a deko
račné kamene, tehliarske suroviny, štrkopies-

ky a íly. P rieskum týchto surovín m á veľa 

spoločných čŕt, ktoré podmieňujú podobnost 
metodiky terénnych p rác aj spracovania. 
Geofyzikálne prác e majú charakter detail
ných až semidetailných meraní. P oužíva jú 
sa rovnaké m e tódy - geoelektrické odporové 
profilovanie a sondovanie, magnetometria a 
na vyčlenené oblastí plytká refrakčná seizmi
ka. Rie.ši sa nimi najmä: priebeh p r iestoro
vého ohraničenia sledovanej suroviny, skrýv
kové pomery , vyčlenenie častí ložiska s naj
lepšou kvalitou a sledovanie vnútorne j stav
by ložiska. 
Možnosť použitia geofyziky pri geologickom 

prieskume na stavebné suroviny sa demon
štrovala na štyroch akciách: 1. prieskum vá
pencov a korekčných ílov na lokalite Vajar
ská; 2. Krnišov - andezi t; 3. Kráľová -
štrkopiesky, riešenie skrývkových pomerov; 
4. prieskum čadičov v Camovciach. 

Hlavnou úlohou prieskumných prác na lo
kalite Vajarská bol prieskum vápencov 
vhodných p~·e cementáreň a vápenku Záhorí. 
V hustej sieti profilov sa premeral-· vrch Va
jarská. Po inte rpretácii terénnych prác sa 
zos trojili mapy mocností skrývky a štruk
túrno korelačná mapa s vymedzením úsekov 
s najlepšou surovinou. Súčasne s v áp2ncami 
sa v širšom okolí sledovali korekčné íly pre 
cementáreň. 

Pri prieskume andezitov v predpolí lomu 
Krnišov-Teplička sa geofyzikálne práce uro
bili v dostatočnom predstihu pred vrtnými 
prácami. N a základe výsledkov sa vrty si
tuovali do m iest s charakteristickým i vlast
nosťami (vhodná surovina, nevhodná suro
vina, rozličná mocnosť skrývky a pod.). Vrtné 
práce potvrdi li predpoklad, že celý lávový 
prúd má veľmi komplikovanú stavbu a vhod
ná surovina je sústredená iba v b lízkosti 
lomu. 

Skrývkové pomery na ložisku Kráľová-štr
kopiesky skomplikovala prítomnosť ílovitých 
sedimentov fácie mrtvých ramien. Keďže 
štrkopiesok sa bude ťažiť po napustení vod
ného diela Kráľová, skrývka musí byť vo
pred odstránená. Podobné znalosti o jej moc
nosti a charaktere ovplyvňujú plán odkry
vu. Geofyzikálne terénne merania zredulrn
vali planované množstvo zemných vrtov, pre
tože boli s ituované do anomálnych miest. 

Na lokali te Camovce p omocou geoelektric
kých metód , magnetometrie a plytk ej ref
rakčnej seizmiky sa ohraničilo teleso olivinic
k ého čadiča. Zistil sa jeho obrys, mocnosť a 
mocnosť skrývky. 
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Fluidné uzavreniny sekundárnych kvarcitov štiavnického 
stratovulkánu 

V ILIAM ORUŽINSKÝ*, VRATISLAV HURAI** 

* Geologický ústav SA V, oddelenie nerastných surovín Vajanského 13, 
851 01 Banská Bystrica 

** Geologický ú stav Univerzity Kamenského_, Zadunajská 15, 974 01 Bratislava 

( 4 obr., 1 foto a 2 tab. v texte) 

Doručené 1. 8. 1984 

<l>JIIOH,1aJibHhie BKJiloqeHHll BTOpHqHbIX KBapn;11TOB II.\llBHHD;KOr o CTpaTOBYJIKa• 

HH'IeCKOrO CTpoeHHll 

P e3yJlbTaThI .1'(3yqeHHll BKJI!Oqem,1ii: BT0p HqHbIX KBaPI.\HT0B K eH030 HCKOI'! 

IIITHllBHHI.\KOH BYJIKaHHqeCK0 H CTPYKTYPb! II0Ka3aJIJ1 H a ):\ellTeJihH0CTb CJia6o 

KOHI.\eHTPHPOBaHHh!X paCTB0,POB (Mooee qeM 2 .7 Bec .% NaC l 3KB .) c rrpeo6Jia
):\alOII.\11MH XJIOPH):(aMJ1 HaTpllil J1 KaJIMll J1 p e).(Kl1M rrpJ1CYTCBHeM yrneKH CJIOThl , 

XapaKTep BKJI}OqeHHH CBe).(eTeJibCTByeT O HaJJH'H1M ,!\l1HaMJ1qecKOH rM):(P0 · 
TepMaJihHO·IIHeBMaTOJIJ1THqeCKOl1 cpe):(hl l1 o pe3KOM K OJte6aHHJ1 TepMO):(H· 

HaMHqecKHX rrapaMeTpOB (166-270 °c, 6- 55 6ap) . Orrpe).(eneHHhre TeMrre 
paTyphr J1 )l;a.BJieHHll K aK H XHMH'{eCKMH COCTaB pacTBopoB HCKJ!}OqalQT B03· 

MO)KHOCTb Cl1HCe):\HMeHTapHoro reHe3HCa, TaK K a K J1 ,n;ellTe JThHOCTb HH3 K 0 
J,1 cpe,n;He TepMaJthHbIX COJih<paTapoB. 

Fluid inclusionsins secondary quartzites of Banská Štiavnica straiovolcano 

The presence of low-saline solutions (below 2.7 wt. % NaCl eq. ) 
containing NaCl, KCl and rare carbon dioxide have been found to occur 
within fluid inclusions of the so-called secondary quartzites from 
Cenozoic Banská Stiavnica volcanic struc ture. Cha racterization o'f fluid 
inclusions suggests the dynamical liq uid- and/or vapour-dom inated 
environment with thermodynamic conditions to vary between 166-270 °C 
and 6-55 bars, respectively. Temperatures and pressures estima ted as 
well as composition of fluids contrast with conceptions about either 
synsedimentary origin or a ction of low-to-medium thermal solphatares. 

Hlavným zástancom sekundárnych kvar
cit ov, ako samostatn ej metasomatickej for
m ácie, bol N. I. Nakovn ik (1968), ktorý 

ich chápe ako hydrotermálne 
horniny vulkanotektonických 
postihnutých silným acidným 

alterované 
št ruktúr 

vylúhova-
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ním. D. S. Koržinskij (1961) tieto horniny 
pričleňuje k procesom prikontaktového 
vylúhovania v subvulkanických podmien
kach. Všeobecne povazuJe sekundárne 
kvarcity za obdobu greizenov formujúcich 
sa v pripovrchových úrovniach vulkanic
kých komplexov. 

O vzťahu sekundárnych kvarcitov a 
rúd existuje množstvo údajov (Vlasov 
Borisov, 1970; Pavlova, 1978). S amotná 
formácia nie je vždy rudonosná, ale vy
skytuje sa s rudami často v takých vzťa
hoch, že ich objasnenie môže značne pri
spieť k prospekcii určitých rudných aku
m ulácií. 

V tejto práci sme sa sústredili na dva 
najznámejšie lokality sekundárnych kvar
citov z oblasti stredoslovenských neovul
kanitov - Šobov pri Banskej Štiavnici 
a Kamenný vrch pri Banskej Belej. Obi
dve lokality sa nachádzajú v centrálnej 
časti štiavnického vulkanického aparátu, 
ktorého zložitý vývoj prebiehajúci pravde
podobne v piatich samostatných vývojo
vých etapách podrobne opísal V. Konečný 
(1969, 1971). 
Častá prítomnosť kryštalického kreme

ňa s makroskopickými plynokvapalnými 
uzavreninami predurčuje tieto lokality na 
aplikáciu mikrotermometrických metód 
umožňujúcich získať predstavu o termody
namickom režime a chemickej povahe 
alteračných procesov, ktoré pôsobili pri 
vzniku sekundárnych kvarcitov. 

často sa diskutuje o genéze tzv. šobovských 
k remencov, ktoré sú vďaka svojim chemic
kým a mechanickým vlastnostiam vhodné na 
výrobu dinasového materiálu. Podľa S. Po
láka (1963) šobovské kremence tvoria relikt 
mohutného kremeni tého komplexu, ktorý 
syngeneticky sedimentoval s horninami tzv. 
šobovskej série vo forme nepravidelných šo
šovkovitých telies pozdiž Z-V smeru. Vlast
né ložisko je tektonicky rozsegmentované na 
veľké bloky kulisovito usporiadané (obr. 1). 
Výskyt na Kamennom vrchu považuj e ten 
istý autor za utrhnutý blok vlastného šobov
ského ložiska, ktorý bol do dnešnej pozície 
pretransportovaný andezi tovým lávovým prú
dom (obr. 2). 

M. Kodéra - J. Kováčik (1968) predpokla
dajú, že šobovské kremence vznikli lokálnou 
intenzívnou silicifikáciou tzv. šobovskej série 
pôsobením solfatár s obsahom CO2, H 2S, SiO2 
a H20 v stredne a nízkotermálnych podmien
kach. Silná solfatárová činno:, ť bola dozvu
kom vulkanickej aktivity spojenej s výlevmi 
hornín druhej andezitovej fázy, a je teda 
staršia ako vlastné polymetalické zrudnenie 
tejto oblasti. 

V ostatnom čase J. Štohl (1976) spaJa 
vznik sekundárnych kvarcitov so šobovským 
intrakalderovým zlomom, ktorý sa formoval 
v priebehu prvej vývojovej etapy štiavnickej 
vulkanickej stavby. Táto etapa tesne pred
chádzala vznik rudných skarnov a vlastného 
žilného polymetalického zrudnenia a podľa 
mienky autora je najstaršou v štiavnickom 
vulkanickom aparáte. 

Metodika výskumu a odber vzoriek 

Z kryštalického kremeňa sme odobrali 
a spracovali 18 vzoriek, z toho 13 vzoriek 
bolo z ložiska Šobov, ostat né z lokality 
Kamenný vrch. V niekoľkých p rípadoch 
sa súčasne študoval charakter fluidných 
uzavrenín a chemické zloženie výluhov. 

Fluidné uzavreniny sme sledovali 
v obojstr anne leštených preparátoch, 
hrúbky 0,2-0,5 mm, zhotovených z kryš
tálov kremeňa. Pozorovanie fázových 
zmien v rozsahu -100 až +400 °C sa 
uskutočnilo na zahrievacom stolíku LEITZ 
350 a kryometrickej aparatúre CHAIX 
MECA. Zaznamenáva tieto ú daje: Th -
homogenizačná t eplota uzavrenín, Tf1 -

začiatok t avenia zmrazenej k vapalnej 
fázy, Tf2 - koniec tavenia zmrazenej kva
palnej fázy , Ts - teplota vysublim ovania 
tuhého kysličníka uhličitého . 

Z teploty Tf2 sme vypočítali celkovú 
koncentráciu rozpustených solí v roztoku 
podľa rovnice R. V . P ottera et al. (1977) 
a vyjadrili v hmotnostných per centách 
ekvivalentov NaCl (hmot. % NaCl ekv .). 
Kvantitatívne zastúpenie h la vných katió
nov sa zisťovalo vo v ýluhoch z kremeňa 
rozdrveného v oceľovom valci naplnenom 
redestilovanou a deionizo va nou vodou. 
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Obr. 1. Geologická mapa ložiska šobov s lokalizáciou vzoriek (upravené podľa P o
láka, 1960). 1 - kremenec, 2 - šobovská séria, 3 - dacit, 4 - svahová hlina, 5 -
lokalizácia vzoriek, 6 - priebeh rudných žíl 

Fíg. 1. Geologic map of the Šobov locality with sample lo@ations (modified after 
Polák, 1960). 1 - secondary quartzites, 2 - volcanogeneous šobov serie, 3 - dacite, 
4 - Quarternary, 5 - sample locations, 6 - ore veins 

Obsah Na+ , K+ , Ca2 +, Mg2+ vo výluhu 
sme stanovili pomocou atómového absorp
čného spektrometra Perkin-Elmer 380, za
tiaľ čo obsah ostatných katiónov sa určil 
semikvantitatívnou spektrálnou analýzou 
odparku na spektrografe PGS-2. 

Charakter uzavrenín 

V kremeňoch z oboch lokalít môžeme 
p ri n ormálnej_ teplote pozorovať dvojfá
zové uzavreniny typu kvapalina - plyn. 
Podľa pomeru kvapalnej a plynnej fázy 
sme rozlíšili systémy u zavrenín typu L 
s prevahou kvapalnej fázy, v ktorých ob
jem plynu nepresahuje 25 obj. % a sys-

témy uzavrenín typu G, s opačnými fá
zovými vzťahmi. Tretím typom sú systé
my uzavrenín s variabilným pomerom 
kvapalnej a plynnej fázy, pričom vo výni
močnom p rípade vedľa seba pozorujeme 
uzavreniny typu L a G (obr. 3, a-c). 

Existenčnú oblas ť vyčlenených typov 
uzavrenín ilustruje obr. 4, kde je znázor
n ená krivka dvojfázovej rovnováhy kva
palina - plyn pre čistú vodu, zkonšt ruo
vanú podľa údajov J. L. Haasa (1976). 
Krivka zodpovedá termodynamickým p od
mienkam, v ktorých je možná koex isten
cia kvapalnej a plynnej fázy daného sys
t ému (roztok sa nachádza v stave v aru). 
Pole existencie plynného fluida zaberá 
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Obr. 2. Geologická mapa ložiska Kamenný vrch (upravené podľa Poláka, 1962). 
1 - kremenec, 2 - andezit, 3 - svahová hlina, 4 - loka lizácia vzoriek 

Fig. 2. Geologic map of the K amenný vrc h locality with sample loca tions (modiiied 
after Polák, 1962). 1 - secondary quartzites, 2 - andesite (pyrox.-amf.-biot.), 3 -
Quarternary, 4 - sample locations 

oblasť nízkych tlakov pod krivkou a na
opak, pole existencie kvapalného fluida je 
nad touto kriv kou v oblasti vyšších tla
kov. 

P redpokladáme, že minerál kryštalizoval 
z homogénneho roztoku vody b ez rozpust
ných solí pri teplote 210 °C a tlaku 100 ba
rov. Merná hmotnosť mineralizačného roz
toku sa v týchto podmienkach rovná pri
bližne 0,86 g . cm - :J_ Za predpokladu, že 
hostiteľský minerál má zanedbateľnú ter
málnu expanzibilitu, potom roztok zachy
tený v inklúzii sa bude chovať ako izo
chorický systém. Pri pokl~ teploty oko
litého prostredia sa v uzavrenine prudko 
zníži tlak v súlade s priebehom izochory 
0,86 g. cm - 3 (obr. 4) . V momente dosiah
nutia krivky dvojfázovej rovnováhy pri 
200 °C sa v kvapalnej fáze objaví plyno
vá bublina , ktorej objem sa pri ďalšom 
ochladzovaní zväčšuje, no nikdy neprevýši 
objem kvapaliny (uzav reniny typu L). P r i 
opačnom procese, čiže zah r ievaní z nor-

málnej t eploty, plynová bublina opäť 

zmizne pri 200 °C a tento moment regis
trujeme ako bod homogenizácie T h. 

Ak m inerál kryštalizoval pri teplote 
210 °C, a le tlak fluidného systém u dosa
hoval iba 15 b arov, potom sa v uzavren i
nách zachytáva fluidum s mernou hmot
nosťou 0,008 g. cm- 3, ktoré je v týchto 
podmienkach stabilné. V tomto p r ípade sa 
pri poklese teploty na 200 °C objaví na 
stenách uzavrenín tenký f ilm k vapalnej 
fázy a pri normálnej teplote spozorujeme 
v hostiteľskom mineráli u zavr eniny typu 
G. Z u vedených príkladov vyplýva, že ho
mogenizačné teploty dvoj f ázový ch uzavre
nín typu L alebo G sú vžc:Ly m enšie, a ko 
sú teploty pri ich zachy tení. R eálnej tep
lote kryštalizácie sa budú približovať len 
v tom p rí pade, ak tlak fluidného prostredia 
bol zanedbateľný. Avšak v subvulkanic
kých p odmienkach s plytkou cirkuláciou 
mineralizačných roztokov tlaky fluíd ne
môžu prekročiť niekoľko stovák b a rov. Ak 
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Obr. 3. a - Uzavreniny roztokov 

• ( ·-:> ® 
~ 

~ 

s prevahou kvapalnej fázy (L - Ka
menný vrch, škála zodpovedá veľ
kosti 0,1 mm), b - Uzavreniny roz
tokov s prevahou plynnej fázy (G -
loka lita šobov, škála zodpovedá 
0,1 mm), c - Koexistencia inklúzií 
plynu a kvapaliny uzavrených sú
časne za podmienok varu roztoku 
(lokalita Šobov, škála zodpovedá 
0,1 m m) , d-f Fázové zmeny pri za
hrievaní (obe inklú zie sa homogeni 
zovali pri teplote 27 0 °C), g, i - Fá
zové zmeny pri zmrazovaní: g -
zmrznutý obsah uzavreniny pri 
-37,9 °C (plynná libela bola rozš tie
pená rastúcim kryštálom ľadu) , h -
Zreteľné tavenie ľadu (tenký lem 
kvapalnej fázy je označený šípkou), 
i - Situácia pred úplným roztave
ním ľadu (stanovené údaje svedčia 
o zachytení dv och namiešateľných 
fluid s hustotami 0,768, resp. 0,028 
g. cm -:J pri teplote 270 °C a tlaku 
55 barov), j, k - F ázové zmeny 
v plynnej inklúzii pri zmra zovaní 
(tuhý kysličník uhličitý sublimuje 
pri -65,1 °C) 

~ 

~ 

b 

+139 ° 

e 

-37.9° 

h 

~ 1 

+240° 
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Fig. 3. a - High-dense inclusions of 
vapour-saturated solution (L - The 

+25° -90.1° Kamenný vrch locality, black bar 
scale represen ts 0,1 mm), b - Low
dense inclusion of liquid-saturated 

j k solution (G - The - Šobov locali ty, 
black bar scale 0,1 mm), c - Co
existing vapour - a nd liquid-sa
turated solutions sealed at boiling 

co nditions (the - Šobov locality, black bar scale 0,1 mm) , d - f Behaviour on heating 
lhomogenization point both inclusions at + 270 °C) , g, i - l:lehaviour on freezing: 
g - frozen inclusion at -37.9 °C (the vapour bubble was split up by grow ing ice 
crystal), h - Distinctive melting of ice (a thin rim of liquid phase indicated by 
arrow) , i - The situation before melting point (estimated data suggest the 
entrapment of two immlscible fluids with densities 0,768 and 0,028 g. cm- 3, 

respec tively, at temperature 270 °C and pressure 55 bars), j, k - Behaviour of 
low-dense inclusion on freezing (solid carbon dioxide evaporates at -65.1 °C) 

homogenizačné teploty uzavre nín typu L 

n epresahujú 300 °C, môžeme s dostatoč

nou vierohodnosťou predpokladať, že budú 

maximálne o 10 % nižšie, ako sú skutočné 
teploty kryšt a lizácie. U zavreniny roztokov 
typu G sa vyznačujú vysokým stupňom 

kompresibility, a preto v subvulkanických 
podmienkach m ôžu existovať v širokom 
intervale teplôt . 

ku, ktorý bol v stave varu, čiže h odnoty 
teplôt a tlakov zodpovedali ľubovoľnému 
bodu na k r ivke dvo jfázovej rovnováhy. 

Vtedy sa v uzavreninách zachytáv a plyn 
a kvapalina v rôznom pome re, pričom vo 
výnimočnom prípade môže nastať u zavre

tie osobitnej plynne j fá zy a fázy k vapal
n ej . Homogenizačné teploty takýchto in
klúzií budú vždy vyššie, ako t eplota k ryš

talizácie. Ak ko existujúce uzavre niny 
typu L a G majú homogenizačný bop. pri 

Iný prípad nastáva, ak hostiteľský mi

nerál kryštalizoval z heterogénneho rozto-
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Obr. 4. časf krivky dvojfázovej rovnováhy 
pre čistú vodu skonštruovanej na základe 
údajov J. L. Haasa (1976). Izochory pre fluidá 
hustotu 0,864, resp. 0,008 g . cm-:3 boli odvode
né z údajov G. C. Kennedy - W. T. Holser 
(1966). Krivka dvojfázovej rovnováhy rozde
ľuje diagram na pole kvapalných (L) a plyn
ných (G) roztokov. Pre plné pochopenie po
rovnaj s textom a obrázkom 5 

Fig. 4. A portion of the liquid-vapour curve 
for the pure water plotted on the basis of 
the data proposed by Haas (1976). The iso
chores for the fluids oť densities 0.864 and 
0.008 g. cm- 3, respectively, were derived from 
the data of Kennedy - Holser (1966). The 
liquid-vapour curve divides the diagram into 
the range of vapour-saturated (L) and 
liquid-saturated (G) solutions. See Fig. 5. and 
the presented paper to grasp full understand
ing 

r ovnakej teplote, potom táto teplota zod
povedá kryštalizačnej teplote a súčasne 

determinuje tlak fluidného prostredia. 
Z charakteristiky plynokvapalných uza

vrenín v kremeňoch zo sekundárnych 
kvarcitov skúmaných lokalít vychodí, že 
kryštalizovali v dynamickom hydrotermál
no-pneumatolytickom systéme, ktorý sa 
v určitých momentoch nachádzal v stave 
varu. 

Homogenizačné teploty uzavrenín 

Homogenizačné teploty uzavrenín z oboch 
lokalít sú znázornené na obr. 5. Teploty 
sme m erali vacsmou na uzavr en inách 
s prevláda júcou kvapalnou fázo u. Inklú
zie typu G spravidla neposkytujú presné 
hodnoty, lebo je nemožné s dodatočnou 

vierohodnosťou rozoznať moment evapo
rácie tenkého filmu kvapalnej fázy, kto
rá v záverečných štádiách pred bodom 
homogenizácie pokrýva steny vakuoly. 
Z nameraných hodnôt vyplýva, že hlavná 
masa kremeňa na oboch lokalitách kryš
talizovala pri približne rovnakej teplote 
so začiatkom pri 200 °C, pričom n a loka
lite Sobov sa prejavil aj r elatívne nízko
termálny pulz doznievajúci pri teplote 
150 °C. Uvedené teploty možno s dostatoč
nou vierohodnosťou považovať za m ini-

N 

Banská BcléÍ 

J 
11.-

12 

10 _ !obov 

200 250 300 T [°Cl 

Obr. 5. Homogenizačné teploty plynokvapal
ných uzavrenín. Lokalita šobov - 153 me
raní, Kamenný vrch - 63 meraní 

Fig. 5. Filling temperatures of fluid inclusions. 
The šobov locality - 153 measuremen ts, the 
Kamenný v rch locality - 63 measurements 
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málne teploty kryštalizácie kremeňa, 

hoci pripúšťame ich ovplyvnenie proces
mi rekryštalizácie pri teplotách nižších 
ako Th (necking-down). Procesy, ktoré de
tailne rozoberá napríklad E. Roedder 
(1972), môžu lokálne spôsobiť posunutie 
homogenizačných teplôt k nižším hodno
tám. 

Spoľahlivé údaje možno zí skať zahrie
vaním koexistujúcich uzavrenín typu L a 
G, ak sa homogenizujú pri rovnakej tep
lote. Takýto jav sme pozorovali dvakrát 
na lokalite Šobov, kde tieto hodnoty 
predstavujú 166 °C a 270 °C (obr. 3, d-f). 
Považujeme ich za maximálne dokázane 
teploty kryštalizácie kremeňa, pričom ne
možno vylúčiť ani teploty vyššie, ale tie 
v žiadnom prípade nemohli prekročiť 

300 °C. 

Kryometrické údaje 

Fázové zmeny pri ochladzovaní sme 
pozorovali v dvadsiatich u zavreninách zo 
siedmich vzoriek. V pä tnástich uzavreni
nách sa hodnoty Tf2 pohybovali medzi 
0,0 až +o,6 °C, čo v rámci limitu presnosti 
merania poukazuje na nepatrnú koncen
tráciu rozpustných zložiek, blízku nule. 
Maximálna hodnota Tf2 -i,'6 °C je ekvi
valentná salinite 2, 7 hmot. % Na Cl ekv. 
V takýchto slabo koncentrovaných rozto
koch je obtiažne určiť teplotu Tf1, ktorá 
je determinovaná druhom rozpustných 
zložiek v roztoku. Aj pri opätovnom 
zmrazovaní ľad zaberie takmer celý ob
jem vakuoly a malý obj em roztoku eutek
tického zloženia znemožňuje opticky roz
líšiť moment jeho roztavenia (obr. 3, g-i). 

V dvoch uzavreninách s relatívne vyš
šou koncentráciou roztoku z lokality Šo
bov sa teplota Tf1 stanovila s dostatočnou 
presnosťou. Hodnoty -19,9 °C sa pribli
žuj ú k teoretickej hodnote pre systém 
NaCl - H 2O, t. j. - 20,8 °C (Potter et al. , 

1977), prípadne -21,1 °C (Borisenko, 1974) . 
Dovoľuje to predpokladať, že v uzavreni
nách sú prítomné roztoky s prevahou 
chloridu sodného. 

V troch u zavreninách s prevahou plyn
nej fázy (typ G) z oboch lokalít bolo mož
n é pozorovať pri hlbokom podchladení 
kryštalizáciu tuhého kysličníka uhličitého 
(obr. 3, j-k), ktorý pri pomalom zahrieva
ní sublimoval pri teplotách -84,3, -67,1 a 
-65,1 °C. Tieto hodnoty zodpovedajú hus
tote 0,00167 g. cm - 3 až 0,00773 g . cm - 3 a 
teda kysličník uhličitý nemohol výr aznej
šie ovplyvniť celkovú tlakovú b ilanciu 
fluidného systému. 

Analýzy výluhov 

Molárne pomery Na+, K+, CaH a MgH 
vo výluhoch z kremeňa sú uvedené v tab. 
1. Vzhľadom na nízku koncentráciu sme 

Molárn9 pom ery prvkov Na, K, Ca a Mg 
Molar rations of Na, K, Ca and Mg 

Tab. 1 

CÚ 

z ::4 -~ ---bJJ bJJ 

č. vz. lokalita K /Na ~ ~ 

+ + 
CÚ cú 
u u 

01 Šobo v 0.281 0.218 0. 777 
02 šobov 0. 260 0.121 0.465 
03 šobov 0.158 0.002 0.010 
.04 šobov 0.166 0.001 0.008 
05 Šobov 0. 342 0.045 0.130 
06 Šobov 0.308 0.009 0.032 
'17 Kamenný vrch 2.204 0.275 0.125 
J8 Kamenný vrch 0.625 0.015 0.024 

odparky pre semikvantitatívnu spektrál
nu analýzu priprav ili zo zmesi všetkých 
výluhov z jednotlivých lokalít (tab. 2). 

Výsledky oboch analytických metód 
poukazujú na rozdieln u chemickú povahu 
roztokov na oboch skúmaných lokalitách. 
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V sekundárnych kvarcitoch na lokalite 
Šobov cirkulovali roztoky s prevahou 
Na+, zatiaľ čo na Kamennom vrchu roz
toky s prevahou K+. Na tejto lokalite je 
pozoruhodný vysoký obsah Zn2+ v roz
pustnej forme, zrejme ako súčasť hydro
termálneho fluida. 

Semikvantitatívne spektrálne analýzy 
výluhov 

Semiquantitative spectral analyses oj dry 
leach residiie s 

Tab. 2 

Kamenný šo- Kamenný šo-
vrch bov vrch bov 

Si XX!XX xxxx Ni xxx xx 
Al xxxxx xxx ťr xx xx 
K xxx o Sr iXX ,XX 
Na xxx •XXX Ba xxx •XXX 
Ca xxxx l(XXXX Ti xx iXX 
Mg xxx xxx B xx xx 
Fe xxxxx xxx Cu •XX xxx 
Mn xxx xx Zn xxxxx o 
Co xx X Ag X o 

xxxxx - 100 - 1 %, xxxx - 1 - 0.1 %, 
xxx - 0.1 - 0.01 %, xx - 0.01 - 0.001 %, 
x - s topy (traces), O - neidentifikovaný 
(undetected) 

Záver 

Znalosť charakteru plynokvapalných 
uzavrenín produktov hydrotermálnoalte
račných procesov pomáha nielen dešifro
vať fyzikálno-chemickú povahu fluida de
štruktívne pôsobiaceho na okolie, ale aj 
determinovať jednotlivé hydrotermálne 
systémy vzhľadom k ich možnej poten
ciálnej rudonosnosti (Roedder, 1963) . 

Známy je celý rad ložísk geologickou 
stavbou prlbuzných ložisku Banská Štiav
nica (N ash, 1975; Sillitoe, 1977), z ktorých 
ťluidné u zavreniny silicifikovaných hor
nín (charakteru sekundárnych kvarcitov) 
majú podobné zloženie ako u zavreniny 

polymetalických rudných žíl z ich pod
ložia. 

Kremene zo sekundárnych k varcitov 
štiavnického s tra to vulkán u kryštalizovali 
zo slabo koncentrovaných roztokov s pre
vahou Na Cl a KCl, ktorých celková kon
centrácia nepresahovala 2, 7 hmot. % Na Cl 
ekv. Hlavná masa kryštalizovaného kre
meňa vznikla v rozpätí 200-270 °C, pri
čom na lokalite Šobov pokračoval prínos 
roztokov až do teploty 1-50 °C. V určitých 

momentoch evolúcie hydrotermálnych roz
tokov termodynamické podmienky na lo
kalite Šobov dosahovali 166 °C a 7 barov, 
resp. 270 °C a 55 barov. Ak vychádzame 
z údajov J. L. Haasa (1971) , maximálna 
hodnota tlaku zodpovedá 660 m stfpca 
mineralizačného roztoku, čo v súlade 
s predpokladmi E. Roeddra - R. J. Bod
nara (1980) možno považovať za mini
málnu možnú híbku mineralizačného pro
cesu v subvulkanických podmien k ach. 

Charakter uzavrenín svedčí a existencii 
dynamického hydrotermálno-pneumatoly
tického systému s premenlivými t eplot
nými a tlakovými charakteristikam i. Roz
dielna chemická povaha fluíd a homoge
nizačné teploty uzavrenín v kremeňoch 

z oboch sk úmaných lokalít sú v rozpore 
s n ázormi o alochtónnej pozícii bloku se
kundárnych kvarcitov na lokalite Kamen
ný vrch, ako aj o ich synsedimentárnom 
pôvode. Prevládanie uzavrenín s preva
hou kvapalnej fázy, sporadická prítomnosť 

C02 a absencia H2S v plynnej fáze nena
svedčuje ani o produktoch solfa tarovej 
činnosti. 

Výsledky štúdia fluidných uzavrenín 
nemožno celkom vzťahovať aj na h lavnú 
masu sekundárnych kvarcitov, h oci tento 
vzťah je dosť pravdepodobný. Súčasný 

izotopický výskum kyslík a kryštalizova 
ného kremeňa a kusových vzoriek kvarci
tov ukáže, či genetické závery budú platiť 
aj pre hlavnú masu sekundárnych kvar
citov skúmaných lokalít. 
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Fluid inclusions in secondary quartzites of Banská Štiavnica 
stratovolcano 

VILIAM ORUŽINSKÝ - VRATISLAV HURAI 

Fluid inclusion in vestigations on the so 
called secondary quartzites from the Šobov 

and Kamenný vrch localities in the Middle 
Slovakian neovolcanites have found dilu ted 
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solutions with negligible amounts of carbon 
dioxide to circulate within J h:e fractures and 
cavities. According to observed phase transi
tions on freezing , one may presume the 
chloride solutions with up to 2.6 weight per 
cent NaCl eq., but most frequently nearly 
zero, i. e. ground-water must have caused the 
alteration processes. Regarding the features 
of fluid inclusions trapped, the mineralization 
énvironment must have been sub jected to 
boiling conditions. Fluid inclusions forming 
in such conditions may trapp both immiscible 
fluids, i. e. water and steam in random rations 
and thus homogenization temperatures have 
to be scattered within the wide range and 
they usually exceed the temperature of 
entrapment. In spite of this both water and 
steam were rarely found to be sealed con
temporaneously in a pair of inclusions, which 
homogenize into the liquid or vapour at the 
same temperature. Such inclusions permit us 
to determine either temperature or pressure 
with high accuracy using the data of Haas 
(1976). The maxima] estimated conditions 
270 °C and 55 bars suggest the alteration 
process to have taken place 660 m beneath 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

S t a n i s l a v R a p a n t : Výsledky hydrn
g·eochemickéh.o vyhľadávania rúd v Nízkych 
Tatrách (Bratislava 16. 5. 1985) 

Pre oblasť tatrického kryštalinika Nízkych 
T a t ier, boli vytypované ako hydrogeochemic
ké vyhľadávacie príznaky As, Sb, W, Mo, Zn 
a k oeficient SOt,/M. Najkontrastnejšie ano
málie v prírodnej vode vykazoval As (tóno
vý obsah 0,03 mg . J-1, anomálny obsah 
0,08 mg. J - 1), ktorý vytváral anomálie kon
formné s anomáliami scheelitovo-zlatonosné
ho zrudnenia, zistenými metódou šlichovej a 
pôdnej prospekcie. Ako priame vyhľadávacie 
príznaky uvedeného typu zrudnenia sa 

the surface, if the further data of H aas (1971) 
were applied. At the šobov locality, the 
alteration process has continued d own to 
166 °C a t leas t. The distinctive diff erences 
in homogenization temperatures of flu id 
inclusions between both locali tie s under con 
sideration exclude the concept about alloc h
thonous posi tion of Kamenný vrch locali ty, 
which was assumed to be moved out fro m 
šobov by the andesitic lava-flow. This is 
suppo-rted also by chemical analyses of le
achates, which have pointed out the sodium
dominated hydrothermal system to, b ath t he 
Šobov loca li ty, whereas a t t he K amenný 
vrch locality the potassium-dominated 
hydrothermal system eon taining su r prisingly 
high amoun ts of Zn-salts (believed to be 
chloride) h ave been found t o have developed. 
Owing to the estimated t hermodynamic con
ditions as well as the composition of flu id 
trapped, the concep claiming the synsedi
mentary origin and also t h e action of low-to
medium th ermal solphatares sh ould be 
re jected . 

Preložila H ana Budajov á 

uplatnili W a Mo, ktoré boli kvantitatí vne 
analyticky zriedkavo stanovované vzhľadom 
na veľmi nízky obsah v prírodnej vode. I•'ó
nový obsah W a Mo je pod medzou d ôka 
zu schopnosti (0,01 m g. 1- 1) a k van t i tatívne 
stanovenie p r edstavu je už anomálne h odnoty. 
Pomerne bežným stopovým pr vkom v prírod
nej vode kryštalinika Nízkych T atie r je an ti
món (fónový obsah 0,02 mg . 1 -1, anomálny 
obsah 0,04 mg. 1- 1), ktorý vytváral veľmi 
kontrastné a nomálie v severne j časti Nízkych 
Tatier v oblasti známych antimonitových lo
žísk v okol í Magurky a Dúbravy . Výsledky 
dosiahnuté hydrogeochemickým i prácami 
boli konfor mné s ostatným i geochemickými 
metódami použi tými v dane j oblasti. 
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Nové klasifikácie sedimentárnych panv1 s ložiskami 
uhľovodíkov 
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(4 obr . v texte a 2 t ab.) 

Doručené 18. 7. 1984 

H OBbie KJiaCCH!pJIKa~HJ,[ ocaµ;oqHbIX 6acceií:HOB c MCCTOPO>K,!l;CHHllM H yrJie

B0,!J;OpO,!J;OB 

Moii;eJib Ji;OC<.J:aTOl1 TeKTOHMKl1 BBOJi;v!TCl! 11 B HOBYIO KJiacC11cpH1<aI-(I,!IO o c a 
ii;oqHblX 6accel'i:HOB C MeCTOpO)KJ(eHJ,fl!MM yrJieBOJ(OpOJ(OB. KJiacc11cp11KaI-(I,!l! 

YTOqHJ!eT Tl11Ibl 11 TepMl1HO.IIOľv!!O 6accel'i:t1IOB. B CTaTbe rrpvtBe,[(eHa K OpeJil!· 

1\11-l! HOBOJ(C(pl1HlfPOBaHHblX Tl1IIOB 6accel'i:HOB C TJ1IIaM11 no r e OCl1HKJl.l'.!HaJib· 

HOMY MOJ(eJI!O. Tl11Ibl 6accel'i:HOB COIIOCTaBJil!!OTCl! c HeoreHHblMl1 6ac ce l'i:Ha
Ml1 3arra,[(Hvlx KaprraT. Ka)KeTCl!, '!TO 6accel'i:HbI - oco6eHHO seHcK1111 6accel'i:H, 

He l!BJ!l!lOTCl! qJ1CTblM.11 T.l'.!ITaMJ1 6acceiíHOB a rrpl16Jil1)Ka!OTCl! K Tl1!10M H a 

Ji;J1BepreHTHblX .11 KOHBepreHTHblX OKpa..l'.!Hax 6JIOKOB. P a3B11Tv!e BeHCKOľO 
6acceiíHa Ôb!JIO CJ[O)!(Hb!M 11 .113MCH'Il1Bb!M, qTO orrpeii;eJIMJIO CTpa-rer1110 rny-

611HHOií pa3se;iK11 6acceľrna. 

New classifications of sedimentary basins with hydrocarbons deposits 

Model of plate tectonics has been projected in the new classifi cation 
of sedimentary basins with hydrocarbons deposits. T he classifications 
have precised types and terminology of basins. The article deals with 
a correlat ion between the new def ined types of basins and the types 
defined according the geosynclinal model. Types of basins are applied 
on the Neogene basins of the West Carp athians. It a ppears that basins, 
mainly the Vienna basin, are not the p ure types, they incline t o the 
types of basins at the divergent and convergent edges of blocks. T h e 
development of the Vienna basin was complex and variable, which will 
influence the s trategy of a deep prospection of the basin. 

Rozpracovanie modelov vzniku panví 
z hľadiska dynamiky doskovej tektoniky 
viedlo k ich novým klasifikáciám. Z hľa
diska prospekcie na ložiská prírodných 
uhľovodíkov sú zaujímavé klasifikácie 

produktívnych panví. N a základe ich zna
kov možno prehodnotiť sedimentárne pan
vy i z hľadiska persp ektív výskytu prí
rodných uhľovodíkov, naj mä vo väčších 

hÍbkach. Klasifikácie vychádzajú z t ekto-
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nick ej poz1c1e, t . j. zo vzdialenosti od 
okrajov litosférických dosiek, charakteru 
spojenia dosiek a z typov kôry (podľa 

všeobecných znakov definovaných W. R. 
Dickinsonom, 1971). Pre západokarpatské 
panvy s ložiskami uhľovodíkov prichádza
jú do úvahy panvy na kontinentálnej 
kôre, resp. na styku viac alebo menej sia
lizovanej konsolidovanej kontinentálnej 
kôry. Nová klasifikácia kladie dôraz na 
historickú analýzu vývoja danej oblasti so 
zameraním na možnosť zmeny typu panvy 
počas jej vývoja a tým aj uhľovodíkového 
produkčného potenciálu. 

Klasifikácia panví v rámci geosynklinál
neho modelu 

Nové klasifikácie sa v mnohých črtách, 
ale aj terminologicky, líšia od pojmov geo
synklinálneho modelu. V. V. Belousov 
(1978) klasifikoval panvy podľa endogén
nych režimov. 

Pre ložiská prírodných uhľovodíkov sú 
významné tieto činitele : 

1. V geosynklinálnom režime - flyšo
vé trogy eugeosynklinál, miogeosynklinál 
a parageosynklinál a panvy na vnútor
ných masívoch mobilizovaných týmto re
žimom (vnútorné alebo medzihorské pan
vy). 

2. Panvy na styku geosynklinálneho a 
platformného r ežimu - okrajové depre
sie, ktoré sa nachádzajú na okraji plat
for iem v dôsledku geosynklinálnej akti
vity. 

3. V platformnom režime - syneklízy 
alebo aulakogény v molasovom štádiu vý
voja. Zvláštne postavenie majú okrajové 
dEpresie tzv. atlantického typu, ktoré nie 
sú na styku s vrásnenou synklinálou a ne
majú alkalicko-vápenatý vulkanizmus. 

4. V orogénnom r ežime, ktorý môže byť 
epigeosynklinálny alebo epiplatformný, sú 
produktívne predhlbne a m edzihorské de
p resie. 

5. Riftový r ežim - niektoré kontinen
tálne rifty. 

Riftogenéza v geosynklinálnom modeli 
n emá jasné postavenie. Väčšinou sa spája 
s aktiváciou platforiem alebo s epiplat
formným orogénnym režimom. 

Uvedená klasifikácia panví sa často 

stretávala s nejasnosťami v časovom a 
priestorovom vymedzení jednotiek. Vy
chádzala z koncepcie pôvodnej kontinen
tálnej, miestami rozrušovanej k ôry. Za
nedbával sa tak historický vývoj kô ry a 
tým i možné zmeny typu panvy, keď sa 
menili priestorové podmienky pre tvorbu 
uhľovodíkov . 

Klasifikácie vychádzajúce z modelov dos
kovej tektoniky 

Okrem k ritérií uvedených v úvode, ti e
to klasifikácie r ešpektujú vývoj k ôry a je j 
rozdielnu dynamiku podľa typov kôr y. 
Veľmi podrobne je rozpracovaná k lasifi
k ácia okrajových panví, v ktorej sa roz
lišuje ich vzťah k aktívnym a p asívnym 
okrajom dosiek. Vzhľadom na rozlohu 
Československa a malé rozmery jednotiek, 
nie je možné používať termín doska , ani 
mikrodoska, ale blok alebo skupina blo
kov (megablok). 

Všeobecne formulovanú klasifikáciu se
dimentárny ch panví s ložiskami uhľovo
díkov vo vzťahu k paleotektonickej pozícii 
panví uvádza D. M . Curtis (1980). Paleo
tektonická konfigurácia ovplyvnila množ
stvo organického uhlíka v materskej hor
nine, typ kerogénu a stupeň zrelosti or
ganického uhlíka, čiže schopnosť organic
kých látok produkovať uhľovodíky. Tvor
ba a priestorové rozmiestnenie ložisko
vých pascí záviselo na tektonickom vývoji 
panví, najm ä na konečných etapách vý
voja. 

D. M. Curtis (1980) rozlišuje panvy po
dľa t ektonickej pozície: 
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1. kratonické s vnútornou pozíciou 
alebo s pozíciou na pasívnych okrajoch 
kontinentov, 

2. riftogénne, 
3., okraj€Wé -Ra aktívnych o.k-rajoch, spo

jené s A-subdukciou a s B-subdukciou, 
4. panvy pri zlomoch s horizontálnymi 

posunmi. 
Na pozícii panvy záviseli hodnoty tepel

ného toku, charakter cirkulácie povrcho
vý ch a hlbinných vôd v dobe sedimentá
cie a obsah sulfosolí. 

1. Panvy vo vnúlri dosiek majú m alú 
h rúbku sedimentov a veľmi nízky t epelný 
tok, čiže faktory nie vždy priaznivé pre 
vznik uhľovodíkov. Geomorfologická členi
tosť povrchu však mohla ovplyvniť klima
t ické p odmienky v prospech akumulácie a 
zachovania organickej hmoty. P ri aznivým 
faktorom je veľká plocha panví. Príkla
dom sú západosibírske roponosné panvy. 

2. Rifty sa nachádzaj ú vo vnútri i na 
okraji dosiek, v pásmach p rechodu kon
tinentálnej kôry na typ prechodný alebo 
oceánsky . Vo vnútri dosiek sú kontinen
tálne rifty a tektonické grabeny. 

Pri otváraní riftu dochádza k roztrhnu
tiu kontinentu a k vzniku divergentného 
okraja. Po roztrhnutí pri okraji kontinen
t u ostávajú na zlomoch grabenovité depre
sie oddelené (odtrhnuté) od aktívneho rif
tu a stávajú sa súčasťou mladého pasív
neho okraja kontinentu (a tlantického 
typu) . Tieto panvy sa v a nglickej litera-

·ri ft 

túre nazývajú „pull-apart b asins" . V hod
ný slovenský alebo český n ázov zatiaľ 

chýba, azda by bolo možn é označiť ich 
ako odtrhnuté , alebo oddelené (separova
n é) panvy. Podľa J. C. Crowella (1974) 
v znikajú roztiahnutím kôry p ri h or izon
tálnom posune po nerovnom zlome (ob r. 1). 
V týchto panvách je obmedzená cir kulá
cia vody, niekedy i vysoký t epelný tok, 
čím sa vytvorili vhodné podmienky na 
zachovanie a dozrievanie organickej hmo
t y . Množstvo organickej hmoty závisí na 
komunikácii panvy s morom - oceá nom. 

Rifty prekonávaj ú niekoľko štádií vý
voja: 

a) Ri.fty, ktoré sa neotvárajú a osta
vaj ú kontinentálnymi bez tvorby oceán
skej kôry (napr. rýnsky rift, ohárecký rift , 
atď.). 

b) Rifty s rozvetvenými ramenami tri
pletového usporiadania. Jedným n eotv ára
j úcim sa ramenom smerujú do kontin entu 
a dvoma otvá raj úcimi sa ramenami k oce
ánu. Tieto ramená sa m ôžu otvárať a 
v nich sa môže tvoriť oceánska kôra . 
V kontinentálnom ramene dochádza ku 
klesaniu a údolím potom preteká rieka, 
ktorá prináša k okra ju kon'tinentu k lastic
ký materiál, hromadiaci sa zvyčajne v del
te (obr. 2). V otvárajúcich sa ramenách 
vzniká oceánska kôra, ktorá sa p ostupne 
rozpína. V ďalšom štádiu prínosom klas
tického materiálu z kontinentu a jeho 
transportom pribrežnými prúdmi smerom 
od delty vznikajú sedimenty na kon t inen-

vzn ik hor ,zcn \Óln ym posuno m 

7 
I 

i 

po nerovnom z l ome 

Obr. 1. Vznik panvy typu pull-apart Fig. 1. Origin of th e pull-apart basin type 
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tálnom okraji alebo svahu, tzv. miogeo
klinálne prizmy. V literatúre sa často kon
tinentálny odumretý rift nesprávne označo
val ako aulakogén, t. j. priekopa (rift) ústia
ca do mora. U nás takto chápal nesvačilský 
a vranovický graben v karpatskej predhlb
ni F. Pícha (1979). Podľa D. M. Curtisa 
(1 980) ide o „pseudoaulakogén", resp. 
odumreté rameno riftového tripletu. Prí
kladom takejto štruktúry na atlantickom 
kontinentálnom okraji je trog Benue v zá
padnej Afrike alebo Vikingova prepadlina 
v Severnom mori. 

a, 

Obr. 2. Vývoj riftového tripletu. a - vznik 
odumretého ramena riftového tripletu, b -
pokročilé štádium vývoja a vznik miogeo
klinály (s použitím schém Burka - Deweya, 
1973). 1 - delta, 2 - miogeoklinála, 3 -
kontinentálne sedimenty, 4 - oceánska kôra, 
5 - oceán 

Fig. 2. Development of the rift triplet. a -
origin of the dead rift triplet arm, b -
a dvanced stage of development and origin of 
m iogeosyncline (using schemes by Burke -
Dewey, 1973). 1 - delta; 2 - miogeosyncline, 
3 - continental sediments, 4 - oceanic crust, 
5 - ocean 

Na kontinentálnom okraji môžu byť se
dimenty odumretých riftových ramien, 
kaňonov a panví typu pull-apart (pri po
klese kontinentálneho okraja - šelfu) pre
kryté miogeosynklinálnymi sedimentmi. 
S taršie sedimenty dozrievajú a sú zdro
jom uhľovodíkov, napríklad Suezský a 
Adenský záliv. 

Ak sa organická hmota ukladala v nie-

ktorých v rstvách vo vnútri miogeoklinály, 
zrelosť tejto hmoty závisí na h.Íbk e pono
renia a rýchlosti klesania kontinentálneho 
okraja. Významným zdrojom uhľovodíkov 
môžu byť šelfové sedimenty na ponore
nom a m iogeoklinálou prekrytom konti
nentálnom okraji. Rovnako významné 
môžu byť pre šelfové sedimenty delty, 
prekrývaj úce starý šelf. Vlastné deltové 
sedimenty sa obohacovali organickým 
uhlíkom p rinášaným riekou. P r íkladom 
je delta Nigeru a perspektívne sú i ďalšie 
delty na a tlantickom pobreží. 

3. Panv y na aktívnych okrajoch do
siek - ko ntinentov. O panvách na diver
gentných okrajoch, riftoch a panvách typu 
pull-apart sme sa už zmienili. Ich okrajo
vá pozícia je druhotná. Panvy na konver
gentných okrajoch, v kompresnej zóne, sa 
viažu na k olízne zóny typu kontinent -
kontinent (A-subdukcia, čiže alpínska) 
alebo oceán - kontinent (B-subdukcia, 
čiže Benioffového typu). Okrem týchto sa 
rozlišujú p anvy viažúce sa na transform
né zlomy. 

Panvy v pásme A-subdukcie dvoch kon
tinentálnych dosiek reprezentujú: aulako
gény, predhlbne a vnútrohorské de presie . 

a) Aulakogén v súlade s pôvodnou de
finíciou N. S. šatského (1955) je graben 
čiastočne p rekrytý orogénom alebo ústia
ci do predhlbne (obr. 3) , čím sa líši od 
pseudoaulakogénu. Jeho konfig urácia 
s orogénom v poľiatí konvergentného 
okraja doskovej tektoniky vyplýva z obr. 
3. Podľa K. C. A. Burka a J. F. Dewya 
(1973), aulakogén predstavuje nevydarený 
pokus o otvorenie riftu. Formoval sa ako 
subsidenčná p anva hlavne počas uzatvá
rania kolízneho štádia alebo v orogénnej 
etape. V tomto ponímaní, vychádzajúc 
z definície K. C. A. Burka a J. F. Deweya 
(1973) , sa aulakogény nemôžu vyskytovať 
n a divergentnom (atlantickom) okra ji kon
tinentu. Sedimenty raného riftoidného 
štádia v orogénnej etape d ozrievajú a stá-
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vaJu sa zbernými nádržami uhľovodíkov, 
ktoré vznikli v etape predhlbňového vý
voja. V tejto etape sa materiál prináša od 
orogénu, čiže v obrátenom smere ako 
v pseudoaulakogéne. Perspektívne sú naj
mä predhlbňou prekryté časti aulakogénu 
a tiež okraje kontinentu prekryté pred
hlbňou, resp. príkrovmi. Aplikácia tohto 
modelu ..sa ponúka _pre pásmo styku Zá
padných Karpát s Českým masívom (F. Pí
cha, 1. c.). 

C 
•Q.J ·-· 
o, - ·-· 

~ :-]": 
o o,. 

Obr. 3. Vznik aulakogénu z mŕtveho ramena 
riftového tripletu pri konvergencii dosiek 
(s použitím schém Burka - Deweya 1973) 

Fig. 3. Origin of aulacogene from the dead 
rift triplet arm by the convergention of 
plates (using schemes by Burke - Dewey, 
1973) 

b) Predhlbne v počiatočnom štádiu 
môžu byť miogeoklinálou so šelfovým zá
kladom. Ak sa zachová pasívny okraj kon
tinentu atlantického typu, k vrásneniu 
nedôjde. Pri presune zóny subdukcie od 
oceánu ku kontinentu, alebo ak vznikne 
kolízia kontinent kontinent, dôjde 
k vrásneniu. Druhý prípad je z dynamic
kého hľadiska pre zachovanie ložísk uhľo
vodíkov menej priaznivý, ale je priaznivý 
v porovnaní s B-subdukciou, z hľadiska 

menšieho tepelného toku. 
c) Vnútrohorské panvy sú konečným 

štádiom vývoja predhlbňových pan ví a 
ich rozpadu na postorogénne dep resie. 
Tento typ panví je z hľadiska výskytu 
uhľovodíkov veľmi perspektívny pre níz
ky tepelný tok, rýchlu subsidenciu a uza
vretú cirkuláciu podzemných vôd. Môže
me k nemu zaradiť aj viedenskú panvu. 

Panvy spojené B-subdukciou sú p re lo
žiská uhľovodíkov väčšinou nepriazn ivé a 
nemajú u nás analógiu. 

4. Panvy na horizontálnych posunoch 
pri konvergentných okrajoch (pri d iver
gentných okrajoch ide o typ pull-apart) 
majú podobný charakter ako pri B-sub
dukcii. Ich v znik sa spája s touto sub
dukciou. Príkladom sú čiastkové panvy 
Los Angeles, Ventura alebo panva Mara
caibo. 

Pre obmedzenú cirkuláciu vôd i uhľo

vodíkov a p r e nižší tepelný tok sú podľa 
D. M. Curtisa (1980) pre ložiská uhľovo
díkov optimálne riitoidné grabeny, aula
kogény a pseudoaulakogény. Ich nevýho
dou je často malý objem sedimentov. Veľ
ké klesanie zaisťuje zachovanie sedimen
tov pred deštrukciou. Priaznivé sú tiež 
medzihorské panvy, miogeoklinály n a pa
sívnych okrajoch dosiek, panvy typu pull
apart a niektoré predhlbne. 

Geologicko-ekonomické klasifikácie 

Z uvedenej všeobecnej klasif ikácie 
s čiastočnou modifikáciou odvodil H . D. 
Klemme (1980) geologicko-ekonomickú 
klasifikáciu. Pre uhľovodíkový pot enciál 
je rozhodujúca sedimentárna výplň. H . D . 
Klemme rozlíšil 8 typov panví s intr akon
tinentálnou a extrakontinentálnou pozí
ciou. 

a) Intrakon tinentálne panvy sú: vnú
torné jednoduché (typ 1), vnútorné zložité 
(typ 2) s h iátmi alebo diskordanciami. 
Zvlášť zložitý je podtyp 2 A s grabenovou 
stavbou spodnej etáže (viac grabenov 
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alebo riftoidných štruktúr) a vrchná etáž 
má stavbu jednoduchú platformnú 
(obr. 4). Rifty - typ 3 majú analógie 
s podtypom 2 A. Rifty však majú až štyri
krát menšiu šírku. 

b) Extrakontinentálne panvy (okrajové) 
sú najpočetnejšie. Zvláštnym typom (4) sú 
panvy prelomové (dO\,vnwarp basins), kto
ré sú na prechode k okrajovým moriam. 
Sú uzavreté (podtyp 4 A) alebo majú cha
rakter trogu (4 B), alebo sú otvorené sme
rom k oceánu. 

Panvy typu pull-apart (5) sú orientova
né paralelne alebo priečne k pasívnemu 
okraju kontinentu. Rané štádium môže 
byť riftové - charakteru satelitného riftu. 

Panvy viazuce sa na subdukciu a 
ostrovné oblúky - typ 6, s podtypmi 
6 A - predoblúkové a 6 B - zaoblúkové 
panvy. 

Ďalšiu skupinu tvoria vnútorné panvy 
(typ 7). Vznikajú počas orogenézy po 
skončení subdukcie a sú v podstate medzi
horskými panvami. 

Deltové panvy (typ 8) sú vlastne del
tové kúžele vrstvené na atlantickom type 
kontinentálneho okraja. 

S divergentnými okrajmi dosiek sú spo
jené typy 3, 5 a 8; s konvergentnými typy 
6 a 7. 

Od typu 1 k typu 8 klesá vek panví 
(doba vzniku), ďalej tiež podiel štruktúr
neho vplyvu podložia na sedimentárnu 
výplň, rastie podiel klastických sedimen
tov a klesá podiel karbonátových hornín 
(s výnimkou typu 8, ak je delta na šelfe). 
Klesá tiež veľkosť panví a rastie podiel 
príbrežnej plochy. 

V panvách typu 1 a 2 sa nachádzajú 
veľké pasce s gigantickými akumuláciami 

Ob r. 4. Schematické profily jednotlivých ty
pov panví (upravené podľa Klemma, 1980). 
Názvy typov panví sú uvedené v texte. 1 -
k ontinentálna kôra, 2 - - oceánska kôra, 3 -
sedimenty, 4 - vulkanický ostrovný oblúk, 
5 - diskordancia 

TYPY: 

1~ 

2A 

3~ 

7 

Fíg. 4. Schematic profiles of individual basin 
types (adapted after Klemme, 1980). T h e names 
of basin types are in the text . 1 - con tinental 
crust, 2 - oceanic crust, 3 - sedimen ts, 4 -
volcanic island are, 5 - d iscordance 



F_ Čech: Nové klasifikácie sedimentárnych panví 431 

uhľovodíkov. Pri ostatných typoch panví 
je malá nádej na objav veľkých ložísk. 

Vyšší stupeň zrelosti materských hornín 
majú typy 1 až 4 B, nižší stupeň typy 
4 C-8_ V panvách s pokračujúcou subsi
d enciou, napr_ pri typoch 3, 6, 7, pokra

čuje i diagenéza a dochádzka k premenám 
v migrácii uhľovodíkov a v cirkulácii 

v ody_ Hlavné údaje o faktoroch produk
tívnosti panví sú v tab. 1. 

Reprezentatívne typy panví (podľa H_ D. 
Klemma, 1980): 
Typ 1: vnútrozemie Severnej a Južnej Ame
riky, aquitanská panva vo Francúzsku, 
Typ 2: Západná a Východná Sibír, západná 
časť USA a Južnej Ameriky, Austrália, 

Typ 3: Severný ľadový oceán, pobrežie Nór
ska, Nigéria, dnepersko-donecký aulakogén, 
Typ 4: Mexický záliv, Severná Aljaška, Stred
ný východ, Kaspické more, Západná India, 
Indonézia, karpatské panvy (typ 4 A) 
Typ 5: pobrežie v západnej Austrálii, pobre
žie v západnej Afrike a východné pobrežie 
Južnej a Severnej Ameriky, 
Typ 6: menšie panvy na pacifickom p obreží 
USA a Indonézie, 
Typ 7: Nový Zéland, Indonézia, Al jaška, se
verná časť Južnej Ameriky, Stredomorie, Irán, 
panónska panva, 
Typ 8: Japonské ostrovy, severné pobrežie 
východnej Sibíri, západoafrické pobrežie, 
stredoamerické panvy, Stredomorie_ 

Gigantické ložiská (typ 2) tvoria pri
bližne 1 % zo svetových ložísk_ Z hľadiska 

Prehľad niektorých ložiskových údajov jednotlivých typov panví (Klemme, 1980) 
Outline oj some deposit data of individual basin types (Klemme, 1980) 

Tab _ 1 

Typ panvy 1 2 3 1 5 6 7 8 

% svetových zásob 1,5 25 10 48 0,5 7,5 2,5 5 
1 % svetových zásob/ 

°In produktívnych panví 18/ 3,5 27 /20 5,5/2,4 18/12 18/2 7/2 3,5/1 2,5 /1 

% ložísk v klastikách/ 4B: 

1 
60/40 75/25 60/40 50/50 70/30 90/10 90/10 100/ ? vápencoch 

35/65 

veľké pasce + + + + + 
veľké panvy + + 

hlbka ložísk 
, malá- malá- str e?- veľká malá malá veľká 

mala stre9-stre~- na, stre?-- (70 or.) (70 o; )(65 o; ) 
na na mala na /o .o ,o 

sekundárne pasce: 

š - štruktúrne 
1 - litostratigrafické š, 1, k k, l š, k, 1 k k(l) k 1 
k - kombinované 

vznik: 

k - kompresný 
ť - ťahový ť ť, k ť, h k (4B) ť k, h k, h, t gra-
h - horizontálne vit. 

pohyby po zlomoch 

typ kôry kontinentálna 

~ ---- --- oceánska 1 

p chodn~------------------.. _____ ___ kontinent_ 
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h istórie objavov nových ložísk vyplýva 
perspektíva pre vyhľadávanie typov 4 (A, 
C), 3 a čiastočne niektoré panvy typu 6. 

Použiteľnosť klasifikácie pre neogénne 
panvy Západných Karpát 

Klasifikácia vychádzajúca z doskovej 
tektoniky je väčšinou porovnateľná s typ
mi panví v geosynklinálnom modeli 
(tab. 2). Z porovnania vyplýva najmä de
tailnejšie členenie okrajových depresií. 

Neogénne panvy Západných K a r pát, 
okrem predhlbne, možno zaradiť k typu 
4 alebo 7. V žiadnom prípade vša k naše 
panvy nie sú čistým typom. Podunaj ská 
a juhoslovenská panva sa n ajviac blížia 

Porovnanie typov panví s ložiskami uhľovodíkov podľa geosynklinálneho 
a doskového modelu 

Comparison of basin types containing hydrocarbons deposits according the geosyncline 
and plate tectonics models 

model 
1 

geonsynklinálny 
1 

doskovej tektoniky 

režim: ! členenie V. V. Belousova / 
klasifikácia 

D. M. Curtisa H. D. Klemma 

p anva 

flyšová intrageo- ~ medzioblúková 
1 

~ predoblúková 
synklinála ~ zaoblúková ~ zaoblúková 

geo-syn- flyšová miogeo- na zlomoch s horiz. prelomová 
klinálny synklinála posunmi 

okrajová depresia ~ medzihorská vnútorná 
vnútorná depresia 

syneklíza 

parageosynklinála in trak ra tonická intrakon tinen tálna 

plat- aulakogén ~ pseudoaulakogén ~ zložitá panva 
formný aulakogén 

okrajová depresia pull-apart pull-apar t 

(atlantický typ) miogeoklinála , ... .... ..... .. ..... ..... .. .. ........ . , .. 
,• 

.. .......... ... ... ......... ... .. ··· ······ · ··· .. . .. ... . .. ,,.. deltový typ 
•, .. ............ ········----·· ·········· ············· 

rift kontinentálny r if t 
riftový rift rift s odumretým 

ramen om 

predhlbeň predhlbeň 

medzihorská depresia medzihorská vnútorná 

Poznámka : Porovnanie pri niektorých typoch je približné, k orelácia len niektorých 
znakov. 

Tab. 2 

1 

1 

typ 

6A 

6 B 

4A 

7 

1,2 

2A 

5 

,8 

3 

~6 A 

(~4B) 

7 
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k typu 4 C, hoci nemajú žiadny vzťah 

k oceánu. Majú však vzťah i k typu 2 A. 
Tým však nechceme naznačiť perspektívu 
na veľké ložiská uhľovodíkov. 

Východoslovenská panva má najbližšie 
k typu 7, aj pokiaľ ide o vysoký tepelný 
tok. V tercíéri mala tiež znaky typu 6 B. 

Najheterogénnejšia je viedenská panva. 
F. Horváth a L. Roydenová (1981) zaradili 
panvu k typu pull-apart, vzhľadom na 
vonkajšiu tvarovú podobnosť s týmto ty
pom panví. Z hľadiska pale otektonickej 
pozície (panva neležala na divergentnom 
okraji atlantického typu), ani z dôvodov 
tektoniclrn-mechanických (napr. nepre
ukazateľný horizontálny posun na okrajo
vých zlomoch - F. Čech, 1984a) panvu 
nie je možné zaradiť k typu pull-apart. 
P anva sa najviac blíži k typu 7, zodpo
vedá tomu i jej pozícia v pásme pred
h lbne. V spodnej etáží sa však blíži 
k typu 2 A. V jej predneogénnej histórii 
v da nom úsek u kôry nie je možné vylúčiť 
a ni typ 3 (Čech, 1984b) . Zn a ky inklinu
júce k divergentnému i konvergentnému 
charakteru okr ajov kôrových b lokov n a
značujú zložitý vývoj viedenskej panvy a 
zložitú stavbu, najmä jej hlbších častí. 

Záver 

Nové k lasifikácie sedimentárnych panví 
s ložiskami uhľovodíkov p rinie sli v porov
n aní s klasifikáciou panví geosynklinál
n eho modelu nové prvky. Ide najmä 
o hodnotenie typov kôry, vývoja kôry a 
jej dynamiky. K lasický geosynklinálny 
model vychádzal z koncepcie kontinentál
n ej kôry a jej remobilizácie. Hodnotenie 
typov kôry a jej dynamiky pri spelo 
i k detailnejšej klasifikácii, najmä okra
jových depresií. P oznanie histórie a dyna-
miky panví , s prihliadnutím k celému 
komplexu znakov, umoznuJe reálnejšie 
oceniť prognózne zásoby uhľovodíkov, zá-

konitosti ich vzniku a rozmiestnenia pascí 
a tým i usmerniť stratégiu hlbokého prie
skumu panví. Problémy klasifikácie, zdan
livo len t eoretického charakteru, majú 
v skutočnosti veľký geologicko-ekonomic
ký význam. 

R ecenzoval M . Maheí 
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New classifications of sedimentary basins with hydrocarbons 
deposits 

FRANTIŠEK CECH 

The classifications of sedimentary basins 
with hydrocarbon deposits worked out by 
D. M. Curtis (1980) and H. D. Klemme (1980) 
are based on the dynamics of litospheric plates. 
These classifications have been confronted 
wit.h the division of basins based on the geo
synclinal model. V. V. Belousov (1978) 
completed the division of basins with the 
dynamics of various regimes. 

The correlation with ind<i¼idual types of 
basins in the classification scheme by H. D. 
Klemme (1980) has been performed for the 
Neogene basins of the West Carpathians. The 
Neogene basins of the West Carpathians can 
be tabled to the downward basins or to the 
inner basins, which originated during the 
orogenesis after finishing of subduction. They 
are in essence the inner mountain basins. Of 
course, the basins of the West Carpathians 
&re not pure types, they have mixed features. 

The Danube basin and the South Slova
k ian basin approach the best 4 C type, 
although they have no connection with an 
ocean. But they have also a connection with 
2 A type. 

The East Slovakian basin has the closest 
connection with the 7th type as to high heat 
flow. But during Tertiary it had features of 
6 B type. 

The most heterogenous as to the typisation 
is the Vienna basin. F. Horváth and L. Roy
den ascribed this basin to the pull-apart type 
because of outer shape similarity with this 
type of basins. But it is impossible to 

assign this basin to the pull-apart type from 
the point of view of paleotectonical position 
and tectono-mechanical properties. The basin 
is the closest one to the 7th type, which 
corresponds with its position in the Foredeep 
zone. But it is impossible to eliminate the 3rd 
type during its pre-Neogene history in t he 
crustal section of question. I n the lower stage 
it is drawing near 2 A type. The signs inclined 
to the both divergent and convergent ch a 
racters of crustal block edges indicate a 
complex development of the Vienn a basin 
and its complex structure, mainly in deeper 
parts. 

New classifications of sedimentary basins 
containing hydrocarbons deposits h a ve 
brought new elements in the comparison with 
the classifica tion of geosynclinal model basins, 
mainly as to the evaluation of crustal types, 
development of the crust and its dynamics. 
The evalua tion of crustal types and their 
dynamics has contributed to the more detailed 
classification, mainly as to the border de
pressions. T he knowledge about history and 
dynamics of basins, with looking to the whole 
complex of features, enables to assess more 
realistically prognostic reserves of h ydroca r 
bons, regularities in their origin and distri
bution of traps and then to di rect the strategy 
of deep basins prospection. Problems of the 
classification, apperently only with a theo
retical character, are in fact of grea t geolo
gical and economical importance. 

Preložil Ľ. Divin ec 
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Dvojaký vek bazaltov na južnom Slovensku a ich vzťah 
k poltárskemu súvrstviu 

DIONÝZ VASS*, IVAN KRAUS** 

,,. Geologický ústav D. Stúra, Mlynská dol. 1, 817 04 Bratislava 
** K a ted ra nerastných surovín PF UK, Žižková 2, 811 02 Bratislava 

(2 obr. v texte) 

Doručené 13. 8. 1984 

.r(BOHHOH B03pacT ôaJam.TOB 10lKHOH CJIOBaKHH H H X OTHOlliCHHe K IlOJITa p 
CKOH CBHTC 

BaJaJJhTbI IO)KHOH CJIOBaKl1J'l J'lMCIOT )];Ba paJHb!e B0 3paCTbl, ITo.n;p e trnaH
CKM 6a3aJJbTOBM cpopM ~J'l,1 rrpHypo tieHa ITOHTCKOMY B03pacTy. ~ epo ua,1 
6a3aJlhTOBa51 cpopM~H51 rrp11ypotieH a BCPXHCIIJil101\CHHOMY (py1viaH), .n;a)Ke 
IIJ!CHCT01\CHHOM y B03pacTy, ITOJITapCKM CBHTa, K OTOPM MCCTaMl1 IIP l1KpbITa 
rro.n;pe'Il1aHC:KOH 6a3aJJbTOBOH cpop Mal\l1CH rrp Hy p o treHa IIOHTCKOMY B03pa CTy. 
ITp01\CCCb! B'b!BCTPHBaHJ'l51, K OTOpbie crroco6cTBOBaJIH B03HHKHOBCHHe ľJll1H 
rromapCI<OÍÍ: CBHThI .n;eííCTBOBami: Ml1HHMaJ!bHO B )J;BYX cpa3ax a T O rrepe,n; 
3repoM l1 OT BepxHero capMaTa .n;o KOH1\a rrOHTa. 

Two basalts of different age in Southern Slovakia and their relation 
to the Poltár Formation 

Basalts in Southern Slovakia apparently have to different ages. The 
Podrečany Basalt Formation is of Pontian age whereas basalts of the 
Cerová Basalt Formation originated during the Upper Pliocene (Ru
manian) to Pleistocene. The Poltár Formation covering in places the 
Podrečany Basalt Formation is of Pon tian age. Weathering processes 
leading to accumulation of clay in the Poltár Formation occurred at 
least in two phases before the Egerian and from Upper Sarmatian to the 
end of Pontian. 

P rodukty b azaltového vulkanizmu na 
južnom Slovensku: bazalty, bazanity a ich 
vulkanoklastiká sa nachádzajú v Cerovej 
vrchovine a v Z a SZ časti Lučenskej 

kotliny (obr. 1). V Cerovej vrchovine b a-

zaltové a bazanitové prúdy budujú vrcho
ly a hrebene vrchoviny. V Lučenskej ko t
line tvoria bazalty samostatné m orfolo
gické elevácie, alebo sú sčasti poch ované 
mladšími sedimentmi. Vulkanoklastiká 
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predstavujú relikty maarov, diatrém, tros
kové kužele, resp. samostatné polohy. 

SZ od Lučenca sú bazalty zakryté pol
társkym súvrstvím, ktoré sa považovalo 
za vrchný pliocén - levant (Čechovič -
Seneš in Kutha n et al., 1963). Začiatok 

bazaltového vulkanizmu na južnom Slo
vensku preto dávali do stredného až 
vrchného pliocénu a pretrvať mal do 
kvartéru (Kuthan et al., 1963). Mladý vek 
juhoslovenských bazaltov podporovala bo
h a tá fauna cicavcov z okolia Hajnáčky. 

F ragmenty skeletov sa našli a_j v bazal-

-

tových tufoch. Fauna sa považovala za 
spodnopleistocénnu (Fejfar, 1964), novšie 
sa zaraďuje do najvyššieho pliocénu 
(Mein, 1975). 

Rádiometrický výskum juhoslovenských 
bazaltov ukázal, že horniny nie sú rovna
kého veku a možno ich rozčleniť na dve 
vekovo odlišné formácie . Staršia z nich je 
podrečianska bazaltová formácia , rozší re
ná v Z a SZ časti Lučenskej kotliny 
(v okolí obcí Podrečany, Mašková, Jel
šovec, Pin ciná). Tvo ria ju alkalické oli
vínové bazalty a alkalické bazalty (Miha-
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Obr. 1. Rozšírenie pontu v Lučenskej a Rimavskej kotline. l - cerová bazal tová 
fo rmácia, pliocén - pleistocén, 2 - poltárske súvrstvie, pont, 3 - podrečianska 
bazaltová formácia, p ont, 4 - predpontské treťohorné horniny, 5 - predtreťohorné 
h orniny, 6 - zlomy 

Fí g. 1. Exten sion of Pontian sediments in the Lučenec and Rimava basins. 1 - the 
Ce rová Basalt Formation, P liocene to P leistocene, 2 - t he Poltár Formation, Pontian, 
3 - t he Podrečany Basalt F ormation, Pontian, 4 - Pre-P ontian Cenozoic sediments, 
4 - Pre-Cenozoic complexes, 5 - faults 
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liková in Balogh et al., 1981 a vulka
noklastiká. Rádiometrický vek bazaltov 
je podľa výsledkov z dvoch nezávis
lých laboratórií 4,90 až 7,15 mil. ro
kov (Balogh et al., 1981; Kantor - Wie
gerová, 1981). Väčšina datovaní, včítane 

izochromného veku (6,19 ± 0,43 mil. ro
kov), spadá do intervalu 6-7,0 mil. ro
kov, čo v chronometrickej škále neogénu 
(Ryan et al., 1974) zodpovedá vrchnému 
miocénu; v chronometrickej škále para
tetýdneho n eogénu zodpovedá pontu 
(Rogl - Steininger, 1983). Z uvedeného 
vychodí, že podrečianska bazaltová formá
cia je pontského veku. 

Cerová bazaltová formácia je rozšírená 
v Cerovej vrchovine. Tvoria ju prevažne 
nefelinické bazanity (Mihaliková, 1. c.) a 
vulkanoklasiká. Rádiometrický vek kolíše 
od 1,35 do 2, 75 mil. rokov (Balogh et al., 
1981; Kantor - Wiegerová, 1981). V chro
nometrickej škále to zodpovedá vrchnému 
pliocénu (ruman) a pleistocénu. Rozdiel 
v rádiometrickom veku oboch bazalto
vých formácií je cca 4 milióny rokov. 

Poltárske súvrstvie, rozšírené v Lučen
skej a Rimavskej kotline (pestré íly, 
piesky, štrky, ojedinele aj sloje lignitu), 
miestami zakrýva podrečiansku bazaltovú 
formáciu. Potvrdili to vrty v JV okolí 
Podrečian (Hano, 1977), kde poltárske sú
vrstvie leží na bazaltoch i pod nimi. Pri 
Pincinej, ako to vidieť v lome SV od obce, 
poltárske súvrstvie leží na bazaltových 
vulkanoklastikách Bazaltové obliaky sa 
našli v štrkoch poltárskeho súvrstvia iba 
v S a SZ časti Lučenskej kotliny (napr. 
JV od Podrečian - Maheľ, 1954; pri Pin
cinej - Vass in Pristaš et al., 1983) a po
chádzajú z podrečianskej bazaltovej for
mácie. 

Novým poznatkom je naše zistenie, že 
základná popolovitá hmota vulkanoklas
tík podrečianskej bazaltovej formácie pri 
P incinej sa zmenila na ílové minerály. Vo 
v yseparovanej frakci i pod 0,002 mm sú 

na rontgenodifrakčnom zázname prítomné 
reflexy indik ujúce jednoznačne min erály 
kaolinitovej skupiny (obr. 2). Keďže sa 
pomocou elektrónového mikroskopu nepo
tvrdila existencia trubičkovitých fo riem 
halloyzitu, možno povedať, že je t o kao
linit s veľmi nedokonale usporiadanou 
štruktúrou. P roces kaolinizácie môže byť 

K K 
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--20 

Obr. 2. Ron tgenodifrakčné záznamy íl ovi te j 
frakcie pod 0,002 mm zo zvetraných bazalto
vých tufov na lokalite Pinciná. 1 - svetlo
sivý kaolinizovaný bazaltový tuf, spodná časť 
steny lomu; 2 - svetlosivý kaolinizovaný 
bazaltový tuf, vrchná časť steny lomu, K -
kaolinit, Q - kremeň. Difrakčné záznamy 
zhotovené na prístroji Mikrometa II s gonio
metrom GON-3; Cu Kcc žiarenie, Ni filter, 
30 kV, 10 mA, clony 20' 2', rýchlosť p osunu 
2°/min. 

Fig. 2. X-ray diffraction record of clay 
fraction below 0.002 mm from weathered 
basalt tuff on the Pinciná locality. 1 - light 
grey kaolinized basalt tuff, lower part of t he 
quarry wall, 2 - light grey kaolinized basal t 
tuff, upper part of the quarry wall. K -
kaolinite, Q - quartz. Diffraction r ecords 
made on Mik rometa II device with GON- 3 
goniometer, Cu K a radiation, Ni fi lter, 30 kV, 
10 mA, filters 20' 2', r ecor d speed 20°. m in - 1 
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vo vulkanických regiónoch stimulovaný 
v iacerými pochodmi. Najčastejšie sa uva
žuje s povrchovým zvetrávaním, prípad
n e s hydrotermálno-exhalačnými proces
m i. Na skúmanej lokalite sa zatiaľ priklá
ňame k názoru, že je to oxygénny proces, 
poukazujú na to niektoré charakteristické 
znaky typické pre kaolínové kôry zvetrá
vania. 

Na posúdenie veku poltárskeho súvrst
via máme k dispozícii tiež biostratigra
fické kritériá. 

E. Planderová (v tlači) zo súvrstvia opí
sala mikroflóru, ktorej zloženie pouka
zuje na pontský vek. Spolo čenstvo mikro
flóry obsahuje ešte niektoré miocénne 
prvky, ako Myricaceae a Carya, ktoré sa 
nevyskytujú v sedimentoch dáku a ru
m anu. 

Na základe existujúcich rádiometric
kých a biostratígrafických kritérií možno 
konštatovať, že podrečianska bazaltová 
fo rmácia a poltárske súvrstvie sú pont
ského veku. Potvrdzuje to aj ich vzájom
n á superpozícia: bazalty a vulkanoklastiká 
sú zakryté alebo sú vo vnútri poltárskeho 
súvrstvia. 

Poltárske súvrstvie do Cerovej vrcho
viny nezasahuje, preto jeho vzťah k Ce
rovej formácii nemožno priamo posúdiť. 

Z toho, čo sa už povedalo o veku poltár
skeho súvrstvia a o rádiometrickom veku 
ce rovej bazaltovej formácie, usudzujeme, 
že uvádzaná formácia je mladšia ako pol
társke súvrstvie. 

Poltárske súvrstvie je z hospodárskeho 
hľadiska nositeľom významných ložísk ke
ramických a ohňovzdorných ílov. Prevlá
dajúcim ílovým minerálom je kaolinit, 
v n iektorých prácach označovaný ako fire 
clay minerál s prímesou illitu a v JZ časti 
rozšírenia poltárskeho súvrstvia najmä 
montmorillonitu. Okrem nich sa osobitná 
forma halloyzitu zistila v t zv. obrnených 
závalkoch, ďalej gibbsit a diaspór, ako aj 
minerál so zmiešanovrstevnou štruktúrou 

typu illit - montmorillonit (Kraus et al., 
1966 ; Kraus, 1968; Šindelár - K r aus, 
1976}. Na tvorbe ílov poltárskeho súvrst
via sa rozhodujúcou mierou podieľali re
deponované produkty kaolínový ch kôr 
zvetrávania, formujúce sa na metam orfi
toch a granitoidoch veporika a gem erika. 
V JZ časti je evidentný vplyv vulkano
génnej proveniencie. 

Vek kaolinizácie v Lučenskej kotline, 
ako aj v priľahlej časti veporika a geme
rika, možno zatiaľ sledovať len na základe 
kaolínových kôr zvetrávania, zachovaných 
na metamorfitoch obalovej série veporika 
(perm alebo spodný trias na lokalite Zlá
manec pri Kalinove), paleozoických kom
plexoch neistej príslušnosti gemerika (lo
žisko kaolínu Prievrana pri Poltár i) alebo 
strednomiocénnych andezitových tufoch 
(Halič pri Lučenci). Zachované p rodukty 
kaolínového zvetrávania podrečianskej ba
zaltovej formácie v dôsledku rádiometric
ky stanoveného veku majú významné po
stavenie pre datovanie kaolinizácie v Zá
padných K arpatoch. 

Zvetrávacími procesmi, ktoré pr ebehli 
najmenej v dvoch fázach, sa vytvorili 
kôry zvetrávania a ich rozplavením vznik
li polohy ílov v poltárskom súvrst ví. St ar
šia fáza p rebehla pred egerom alebo na 
začiatku egeru. Svedčia o tom mocné kôry 
zvetrávania na vrchnopaleozoických hor
ninách, p rekryté sedimentmi egeru (po
ukazujú n a to napr. profily n iektorých 
vrtov série PR, Abonyi, 1973). Druhá, 
najvýraznejšia fáza zvetrávania prebehla 
vo vrchnom sarmate, v panóne a d oznie
vala v ponte. Dôkazom toho sú práve 
kaolinizované vulkanoklastiká podrečian

skej bazaltovej formácie pri Pincinej. A j 
keď staršiu než pontskú intram iocénnu 
fázu kaolinického zvetrávania nemožno 
jednoznačne dokäzať na základe spoF-ahli-

. vo určených materských hornín alebo 
nadložných redeponovaných kaolinických 
ílov iného než pontského veku, je málo 
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p ravdepodobné, aby táto najdôležitej šia 
fá za kaolinizácie v Západných Karpatoch 
sa obmedzovala iba na pont. Poukazuje 
na to okrem iného : 

a) omnoho vyšší stupeň chemickej zre
losti produktov zvetrávania a dokonalejší 
stupeň štruktúrnej usporiadanosti kaoli
nitu na ostatných ložiskách a výskytoch 

kaolínu v porovnaní s Pincinou, 
b) menej priaznivé klimatické pomery 

v p onte v po r ovnaní s vrchným sarma
tom a panónom v dôsledku stáleho pokle

su priemernej ročnej teploty. 

Záver 

Bazalty na Juznom Slovensku sú dvoja
k ého veku. Podrečianska bazaltová for

mácia je pontského veku, cerová bazal
tová formácia je vrchnopliocénneho (ru
man) až pleistocénneho veku. Poltárske 
súvrstvie, kto,ré miestami zakrýva pod

rečiansku bazaltovú formáciu je pontsk é
ho veku. Procesy zvetrávania, ktoré pod

mienili vznik ílov v poltárskom súvrství, 
p rebehli minimálne v dvoch fázach pred 

egerom a od vrchného sarmatu až do kon
ca pontu. 

Recenzova l V . Konečný 
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Two basalts of different age in Southern Slovakia and their 
relation to the Poltár Formation 

DIONÝZ VASS - IVAN KRAUS 

The South Slovakian b asalts , basanites and 
volcanoclastics have apparently two different 
ages: radiometric data from t he Cerová 
Basalt F ormation flu ctuate between 1.35 and 
2.75 m. a. wh a t is Upper Pliocene (Rumania n) 
to Pleistocene. Basalt samples of the Podre
čany Basalt Formation reveal older ages 
(6 to 7,0 Ma) corresponding to Upper Mio
cene (Pontian). 

The Poltár Formation which is carrie r of 
ceramic and refractory clay dep osits is the 
same age as the Podrečany Basalt Formation 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOS T I 

Ľu do v ít Hu s ák - František Hrou
d a - Pe t er 1VI u ška - V oj tech G aj
d o š - Mária Stránska Jur aj 
J a n č í : Petrofyzika - špeciálne výskumy 
(Bratislava 21. 2 .1 985) 

Rozsiahla aplikácia rôznych geofyzikálnych 
metód pri riešení najrozmanitej ších úloh zá
kladného geologického výskumu, a lebo p r i 
vyhľadávaní akumulácií nerastných surovín 
si v osta tnom desať ročí vyžiadala nutnos ť 

system atického výskumu fyzikálnych vla~t
nostf h ornín (hustota, r ádioak tivi ta, elasticita, 
magnetické, elektrické a teplovodivé vlast
nos ti). V súčasnosti sú k dispozícii údaje 
o hustotných a magnetických v lastnostia ch 
prevažnej väčšiny horninových typov, ktoré 
;a podieľaj ú na geologicke j stavbe Západ
n ých Ka r pát. Pre in terpretačné účely geofy
zikálnych p olí sa stanovujú prvé hustotné 
m odely ucelených regiónov (stredoslovenské 
n eovulkani ty a neogénne panvy). Pred do
končením je hustotná mapa Západný ch Kar
pát v mierke 1 : 200 OOO, ktorá posky tne dô
'ežité informácie pre konštrukciu odkrytých 
tiažových máp a pre kvalitatívnu a kvanti
ta t ívnu in terpretáciu tiažového poľa. Poznat
k y o m agnetických vlastnostiach hornín pred
s tavujú obj ektívny základ p re vysvetlenie 
geologických pnem anomalí magnetického 
poľa pre celú oblasť Západných Karpát. 

because it inter fing e rs wi th the Podrečany 
basalts. Microfloris tic assemblages fro m the 
Poltár Formation cont.,iin some Miocene ele
ments and have Pontia11 "S"· 

Cl él.ys in the Poltá r Formation a r e rede
p osited weathering products a nd kaolinic 
weathering occu r red at least in two phases: 
before the Egeria n and during Upper Miocene. 
Youngest wea thering suffered the volcano
clas tics in t he Podrečany Basalt Form a ti on 
producing k aolinite of imperfectly ordered 
structure 1fig. 2). 

úroveň pozna tkov o rádioakti vite elektric
kých, elastických a teplovodných vlastnos
tiach hornín Západných K arpát je zatiaľ n e
dostačujúca. U vedené parametre sa intenzív
n e jšie začali skúmať iba v os tatných rokoch . 

Hlbšie štúdium všetkých fyz ikálnych para
metrov potvrdzuje, že p etrofyzika je už 
schopná samostatne riešiť závažné geologické 
otázky . Pri niektorých genetických ty poch 
hornín sa p odarilo preukázať a číselne defi
novať zákonitosti medzi mineralogickým zlo
žením hornin y a je j hustotami a r ádioakti
vitou. Významné informácie pre geologické 
výskumy p rináša aj detailné štúd ium magne
tických v lastností hornín. Paleomagnetické 
výskumy h ornín m ladšie ho p a leozoika hro
nika poukazujú n a jeho severnú vergenciu 
(hodnota r otácie 65°) a rozličnú smerovú 
orientáciu k ryštalinika jednotlivých jadro
výc h pohorí. Stúdium prednostnej orientácie 
magnetických min erálov v hornine ukazuje, 
že m echanizmus sunuti a príkrokov v Západ
n ých Karpa toch nie je jednotný. N iektoré 
(príkrovy k r osniansko-menilitového flyšu) sa 
sunuli gravitačne, iné (príkrovy centrálnych 
K arpát) tlakom zo zad u. Geofyzi kálne metó
dy významnou mierou prispievajú k zvýše
niu efektívnosti archeologických prác . Na prí
kladoch z praxe sa dokumentovali možnosti 
Éieofyzíky v t ej to oblasti. 
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IIaJieorromoca IIJiaHeTapHbIX pa3Hoyp:aJieHJ,IX pa3pbIBHbIX (IIPP) CHCTeM 

Bo3MO)KHO yKa3aTb Ha CXO)J;CTBa pacnOJIO)KCH,151 rraneorromoCOB M3 rr a

JICOMaI'Hl1THb!X ,I(aHHb!X ).J:JIJI -reppl1TOp11M . EBpOIIbl l1 pacIIOJl0)KCF(l15! po-ra 

ljl10HHb!X rraJieOIIOJIIOCOB 113 O)-\J1HaKOBOľO BpeMem1 B03Hl1KHOBCHJ15! OT)-\CJlb 

HbIX (flPP) Cl1CTeM B cpe)-\Heii. EBpone. 3TO IIPI1BO)-\l1T K 3aKJI!OqeHI110, '!TO 

rrpe,ri;.noJimKea11e ľapp11rarra, ľy6611Hca (1981 r ) B CB5!311 c rrarrpaBJICHl1eM 

OCJ1 BPa!L\eHI1Jl 3eMJIJ1 11rpaeT rnaBHYlO pOJib ,I(JIJI HarrpaBJICHl1Jl ee MaľHJ1THO 
ro IIOJI5!. .f.-13 ycraHOBJieHHOľO IIOJIO)KeHlrn rr aneorrOJilOCOB a.Tlb!Il1HCKOÍ1 11 rep 

l\l1HCKOÍ1 CCTM (ITPP) CJ1CTeMbl B03M0)KH0 orrp e .r1emtTb rrp,rna,[(JJ C)Ka!L\l1e 

HarrpaBJJeHH.51 ,I(JI.51 06011x (ITPP) CJ1CTeM, Ha KaKOM yrO,[(HOM M e CTe Esporrbľ. 
3-ro MO)!(HO ,I(OCTJ1L[b rrp11 IIOMOIL\11 rraneoMepM)-\viaHOB Be,I(YIL\l1X 113 HHT e
pecylOIL\ero rraneorromoca B Mecra, )-\JJ5! K OTOph!x 11cqy-rc,1 reopen:1qec KH e 

Bem1qJ1Hbl J1 CH5!TJ1e BeJIJ1'{J1Hbl yr Jia Me)K)-\y M epl1,[(l1aHOM 1%! IIaJICOMepl1)-\Ma 

HOM. YcTaHOBJJCHHb!Í1 yron IIOTOM orrpe,ri;eJIJ1T OTKJIOHeH11e J1HTepecy lOIL\el1 
CCTI1 (I1PP) CJ1CTeMbl )];aHHOľO yqaCTKa. 

Paleopoles of planetary equidistant rupture (PER) systems 

It ís possible to demonstrate the congruency of paleopole p ositions 
derived from paleomagnetic data for Europe with positions of rotation 
pale.opoles of planeta ry equidístan t rup tu re (PER) systems for the same 
period of their generation in Centra ! Europe. This leads to the con
clusion that the Earth's rotation axis plays fundamental role fa r its 
magnetic field according to assumption expressed by Carrigan - G u bbins 
(1981). From the determined paleopole positions for both the Variscan 
and Alpíne PER systems, it is possible to deduce the respective directions 
of both PER systems for any síte in Europe. The deduction is possible 
by construction of paleomeridians for the respecti ve paleopole into the 
area for which t heore tical values are reques ted. The procedure involves 
counting of the angle value b etween the paleomerídian and the recent 
meridian. Th e found angle then represents the rotation angle fo r the 
resp ective PER system far the area in question. 
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Empirický zpusob odvození jednotli
vých PEP systému v oblasti strední Evro
PY (zatím postupné péti - viz Kvet, 1974, 
1976, 1983, 1984) neposkytl možnost od
vodit polohu sítí jednotlivých PEP systé
mu na ruzných místech Zeme. Je tomu 
tak prato, že z empiricky zjišténých sítí 
PEP systému ve strední Evropé (obr. 1) 
nelze zjistit polohy jejich paleopólu. Teo
reticky by to bylo možné, kdyby byly od
vozeny polohy jednotlivých PEP systému 
alespoň v jedné další oblasti Zeme s po
lohou odklonénou vuči oblasti strední 
Evropy zhruba o pravý úhel podle rotační 

osy Zeme, a to ješté za predpokladu vzá
jemné fixní polohy obou oblastí. 

Za situace, kdy k takovému kroku ješté 
nedošlo, je jedinou možností, jak hledat 
polohu paleopólu, vyjít z údaju, které jsou 
k disposici v jiném oboru véd o Zemi. 

Shoda polohy paleomagnetických pólu 
s možnými paleopóly PEP systému 

Protože doba vzniku jednotlivých PEP 
systému odvozených ve strední Evropé je 
s dostatečnou presností určena (Kvet, 1983), 
je možno vyjít z téchto časových zarazení: 
pro alpínskou síť - oligocén, pro hercyn
skou - svrchní p erm a pro kaledonskou -
hranice svrchního a spodního ordoviku. 
Dále vzhledem k predpokladu Ch. R. Car
rigana a D. Gubbinse (1981), že smer ro
tační osy Zeme má zásadní význam p ro 
stejný smer magnetického pole, lze pred
p_o~ládat, že strední poloha magnetického 
pólu v časových intervalech kolem doby 
vzniku PEP systému by mohla být alespoň 
približné shodná s polohou príslušného 
paleogeografického pólu (a to i presto, že 
současná odchylka mezi obéma póly činí 

cca 11,5°). 
Pokusil jsem se o porovnání paleomag

netických dat shromáždéných M. Krsem 
(1982). Z údaju vážících se k období vzni-

A PM 

8 PM 

C PM 

D 

E PM 
s• 

Obr. 1. Smery jednotlivých sítí PEP systému 
ve strední Evrope s vyznačením paleomeri
diálních smeru (PM) (dle Kveta) . A - alpin
ská siť, B - hercynská, C - kaledonská, 
D - kadomská, E - moldanubická 

Fíg. 1. Directions of single PER systems in 
Central E urope w ith the indication of paleo
meridians (PM) according to R. Kvet. A -
Alpine network, B - Variscan, C - Cale
donian, D - Cadomian, E - Moldanubian 

ku alpínsk é síté (tedy k oligocénu) uvádi 
M. Krs (1982, obr. 3) pro období paleo
génu radu p oloh paleopólu pro „stabilní 
Evropu". P ri hledání strední polohy bodu 
určených M. K rsem (viz obr. 2) lze dojít 
odhadem k sti'ední približné hodnote 80° s. 
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Obr. 2. Pozice pčtleomagnetických pólu pro 
stabilní Evropu v paleogénu (podle Krse, 
1982); doplneno o hranice výskytu paleopó
lu - plnou čarou a stfední polohu paleopó
lu - velkým kruhovým terčem (dle Kveta) 

Fig. 2. Positions of paleomagnetic poles for 
stable Europe in Paleogene time (from Krs 
1982) complemented by limits of paleopole 
positions (full line) and mean position of the 
paleopole (large circle) according to R. Kvet 

š. a 170° z. d. (Krs ibid. , tab. 1, uvádí 
77,6° s. š. a 168,5° v. d.). Strední paleo
magnetický pól takto mnou určený lze ku 
podivu až velice dobre ztotožnit s rotač

ním paleopólem. Lze jím totiž objasnit 
shodu smeru poledníkových a rovnobež
kových línií alpínské síté s dnešním pru
béhem poledníkú a rovnobežek ve strední 
Evropé. Paleomeridián z takto určeného 

rotačnfho paleopólu je totiž shodný s dneš
ním poledníkem, protože probíhá od pa
leopólu pres dnefoí rotační pól do oblasti 
strední Evropy (kolem 15° v. d., obr. 3). 

Obdobné mé určení paleomagnetického 
p ólu z období pe rmu podle M. Krse (1982, 
obr. 12) pro „stabilní Evropu" dává 
strední polohu znafoé spolehlivé na 43° 
s . š. a 165° v . d . (obr. 4). Shodnou strední 

90 

Obr. 3. Prubéh paleomeridiánu (čárkovane) 
v období paleogénu (doby vzniku alpínské 
síté) ze strední polohy paleopólu (černý krou
žek - dle obr. 2) do oblasti strední Evropy 
(okolo 15° v. d.), dokumentující shodu s paleo
meridiánem a lpínské síte (0° dle obr. 1) (podle 
Kveta) 

Fig. 3. Paleomeridian course in Paleogene 
(broken line) when the Alpine network 
originated as deduced from mean paleopole 
position (black circle as in fig. 2) for Central 
Europe (E 15°) displaying identity with paleo
meridian of the Alpine network (0° as in 
fig. 1), according to R. Kvet 

polohu permského paleomagnetického pólu 
pro Evropu uvádí G. M éibus (1982) p od1e 
paleomagnet ických údaju M. Menninga 
(1976). l\lľ. K rs (ibid., tab. 1) uvádí 44,4° 
s. š. a 165,6° v. d. I v tomto prípade, zt o
tožníme-li takto mnou určený strední p aleo
magnetický pól s rotačním paleopólem her
cynské síte PEP systému (rovnež z per
mu) , dostáváme se ke zjišténí , že paleo
meridián v edený od tohoto paleopólu do 
oblasti strední Evropy (obr. 5) je odklo
nen o úhel cca 26° od prubéhu dnešní,ch 
poledníku, tedy o identickou h odnotu, 
jaká byla ve strední Evropé určena pro 
hercynskou síť empiricky. 
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Obr. 4. Pozice paleomagnetickýc h p ólu pro 
stabilní Evropu v permu (podle Krse, 1932); 
doplnéno o strední polohu paleopólu velkým 
terčem (dle Kveta) 

Fig. 4. P a leomagnetic pole position for stable 
Europe in the Permian (ťrom Krs 1982) com
plemenled by mean paleopole position (la rge 
circle) according to R. Kvet 

Pro období ordoviku, do nehož spadá 
vznik kaledonského PEP systému, určil 

M. Krs (1982, obr. 20) pro oblast Evropy 
severne od pyrenejsko-alpsko-karpatského 
pásma polohy paleopólú rozptýlené na 
velké ploše . Podle velmi n epresn ého ur

čení strední polohy paleopólu na této vel
ké ploše by bylo možno uvést približné 
hodnoty 30° s. š . a 180° z. d. (Krs , ibid. , 
tab. 1, uvádí 27° s. š. a 163,4° v. d.). Toto 
jen nepresné určení paleomagnetického 
pólu lze však v relatívne dobré shode ko
relovat s prúbehem paleomeridiánu 16° 
kaledonsk ého PEP systému, vedeným ze 
strední Evropy: ten by procházel na cca 
30° s. š. cca lTi 0 z. d. (nebo event. pri 
cca 180° z. d. by dosáhl a si 10° s. š.). 
S ohledem na dané výchozí údaje by 
rozpt yl hod.not byl pi'ijatelný, ovšem pro 
určování hodnot smeru kaledonské síte 

8 16 2~ 

O 200 Lll) 600 800km 

Obr. 5. Pri'.tbéh paleorovnobéžky z obdobi 
permu ve strední Evropé (podle Krse, 1982, 
tab. II) a úhel sevf-ený paleomeridiánem a 
současným meridiánem, dokumentující úhel 
pootočení hercynské sí té PEP systému (dle 
Kveta). 1 - prekambrická platforma, 2 -
paleozoická platforma, 3 - alpínské pásmo, 
4 - ken CJzoické pánve, 5 - mladé vulkanity, 
6 - paleorovnobéžka, paleomeridián (silné), 
rovnobežka, meridián (slabéji) 

Fig. 5. Paleolatitude course for Permian time 
in Centra! Europe (from Krs 1982, fig. 12) 
and the angle between paleomeridian and 
recent meridian displaying the rota ti on angle 
oť Variscan PER system (according to 
R. Kvet). 1 - Precarnbrian platform, 2 
Paleozoic platform, 3 - Alpine belt, 4 -
Cenozoic basin, 5 - young volcanite, 6 -
paleolattitude, paleomeridian (heavy line), 
latitude, meridian (slight line) 

v ruzných oblastech Evropy je tak ové ur
čení j iž m álo uspokojivé. Protože p ro pre
kambrium nejsou již paleomagnetické 
údaje k dispo zíci, není korelace se staršími 
PEP systémy (kadomský, moldanubický) 
vubec možná. 

Záver 

Z uvedených poznatkú vyplývá , že je 
možno poukázat na zajímavou shodu p o
loh p aleopólu z paleomagnetických údaj u 
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pro oblast Evropy a poloh rotačních pa
leopólu z období vzniku jednotlivých PEP 
systému (ve strední Evropé). To vede 
k záveru, že ve shodé s pi'edpokladem 
o zásadním významu smeru rotační osy 
Zem e pro shodnou orienta ci magnetické
ho pole (podle Carrigana a Gubbinse, 
1981) lze polohy paleomagnetického pólu 
ztotožnit s rotačním paleopólem PEP 
systému. Z určených poloh paleopólu 
alpínské a hercynské site PEP systému je 
možno zjistit príslušn é t eoretické smery 
jednotlivých PEP systému pro libovolné 
místo. Lze toho docílit pomocí paleo-
meridiánu vedených z pl'-íslušného pa
leopólu do oblasti , pro niž se hledají teo
retick é hodnoty, a odečtení hodnoty úhlu 
sví r a n ého mer idián e m a p aleomeridiánem. 
Z j išténý úhel pak určí pootočení pi'ísluš
né síté PEP systém u v dané oblasti. 

P okud by byly k dispozici obdobné úda
j e o paleomagne tický ch p ólech i z jiných 
k ontinentú. bylo b y možno obdobné určit 
i j e j ich paleopóly P EP systému. Shoda pa
leop ólu ruzných kontinentu s evropskými 
b y svedčila o sta bilnosti pftslušných kon
tinent u, naopak odlišn osti vzrustající sme-

rem do minu losti by potvrzovaly p la tnost 
mobilis tických predstav. 

Recenzoval O . Orlický 
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Paleopoles o.f planetary equidistant rupture (PER) systems 

RAD AN KVET 

An empirical deduction of s ingle planetary 
equidistant rupture systems (PER) for Cen
tral Europe (Kvet 1974, 1984) was affected 
by the irnpossibility to derive their paleo
poles. Setting out frorn the Carrigan -
Gubbin's (1981) hypothesis over the fund a
mental role of Earth's rotation axis for 
similar directions of the Earth's rnagnetic 
field, it is possible to presurne that the m ean 
magnetic pole position in the time of PER 
system evolution (fig. 1) would be roughly 
identical with the position of the respective 
paleogeographic pole in spite of their recent 
deviation by cca 11.5°. 

An attempt was made to compare paleo
m agnetic data collect ed by K rs (1982) with 

the deduced PER systems. In searching for 
average value fo r Paleogene paleopole from 
ciata by K rs (1 982) w hich was the t ime of 
Alpine PER systern generation, the average 
pos it ion obtained throu gh estirnation is N 80° 
la titude and W 170° longitude. T he m agnetic 
paleopcle estimated in such rnanner may be 
iden tified with the rotation paleopole. The 
result may ser ve as explanat ion for iden tity 
be tween mer idians and longi tudes of the 
Alpine network and the recent orien tation of 
mericii a ns and longitudes m Cen tral Euro pe 
(fig. 3). 

Similar es tirnation of Permian paleopoles 
for stable Europe according to K rs (1982, 
f ig. 12) yields a very conspicuous mean value 
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at N 43° and E 165° (fig. 4). Identifying this 
magnet-i.c paleopole with' tlie rotation paleo
pole for the Variscan PER system (of simil
arly Permian age) we obtain for Central Eu
r ope (E 15° longitude) a difference between 
Permian paleomeridian and recent meridian 
amounting 26° (fig. 5) what is the same as the 
empirical value for Variscan network in 
Cen tral Europe. 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

M i r o s 1 a v K h u n : Geochemický výskum 
čiernych bridlíc z niektorých lokalít Západ
ných Karpát (Bratisla_va, 22. 11. 1984) 

Cieľom výskumu bolo geochemicky charak
terizovať c1erne bridlice malokarpatského 
kryštalinika z hľadiska obsahu stopových 
prvkov, makroprvkov, U a Th, prvkov vzác
nych zemín (REE) a organickej hmoty. 
Okrem toho sme chceli geochemicky odlíšiť 

harrnónsku sériu Malých K a rpát od podlož
ného kryštalinika a porovnať obsah stopo
vých ,prvkov v čiernych -bridliciach z lokalít 
Malých Karpát s podobnými horninami Zá
padných Karpát a českého m asívu. Podľa 
obsahu stopových prvkov je naj zaujímavejší 
zvýšený podiel vanádu, hlavne v produktív
nych zónach malokarpatského kryštalinika, 
ktorý dosahuj e spodnú hranicu vanádonos
nosti 0,05 % (Smirnov, 1976). Zdá sa, že va
nád je charakteristickým prvkom tejto oblas
ti, ako to vyplýva z porovnania s čiernymi 

bridlicami Spišsko-gemerského r u dohoria 
i č'eského masívu. Najnižší obsah B v malo
karpatských čiernych bridliciach (zjavne spô
sobený metamorfózou) oproti ostatným po
rovnávaným horninám možno považovať za 
typický znak regiónu Malých Karpát. Ob
sah B v skúmaných horninách nemožno po
tom využi ť ako indikátor paleosalinity, určité 
možnosti jeho využitia sú v kombinácii s ob
sahom Ga. 

Na odlíšenie harmónskej série od podlož
ného kryštalinika \ Malých Karpát sme na
vrhli · }é'dnoduchú grafi:ckú metódu diskrimi
nácie s použitím variačného koeficienta. 
Prvky diskriminujú v tomto poradí : V > B > 
Ni > Sr > Cr > Cu > Zr > Co. Odlíšiť ich 
možno i n a základe distribúcie S a Corg 

For Ordovician time when the Caledonian 
PER system originated are t he available dat a 
insufficient. As there are no data fo r a Pre
cambrian time, the correlation for older PER 
systems (Cadomian and Moldanubian) is 
impossible . 

Preložil I. V arga 

v oboch oblastiach podľa metódy J . S. Le
ven thala (1979). 

Makroprvky nevykazujú veľké rozdiely. 
štatisticky významn é je zvyšovanie obsahov 
Si02 a Al20 3 so vzras tajúcim stupňom meta
morfózy čiernych bridlíc. 

Z pohľadu uránonosnosti skúmané horniny 
nedosahujú hodnotu 20 g. t - 1, ktorú ako kri
térium pre čierne bridlice udáva V. E. Swan 
son (1961), blíži sa k n e j iba priemerný ob
sah U v p roduktívnych zónach (15,1 g. t- 1) . 

Zdá sa však, že v blízkej budúcnost i v dô
sledk u zvýšenej celosvetove j potreby uránu 
bude nutné uvažovať i o získaní rozptýlený ch 
foriem uránu v čiernych bridliciach. 

Z ostatných ekonomicky význ amných 
prvkov v p roduktívnych zónach treba spo
menúť zvýšený obsah Au, Sb a As. Pri r ie
šení p etrogenetických i stratigrafických prob
lémov sa veľmi perspektívnym jav í obsah 
REE v čiernych bridliciach. Na ich základe 
možno potvrdiť mladší vek harmónsk ej série 
oproti pod ložnému kryštaliniku, k torý sa zis
t il i palinologicky (Cambel - čorná, 1974). 
Čierne bridlice kryštalinika Malých Karpát 
m ožno charakterizo vať (Vine - T ourtelot, 
1970) ako kovmi obohatené čierne bridlice 
(metal-rich black shales). 

Pri výskume organickej hmoty v daných 
horninách n a základe CPI indexov, ktoré in 
dik ujú miešanie terigénnej a morske j orga
nickej hmoty možno predpokladať p ríbrežnú 
fáciu uloženia malokarpatských čiernych 

bridlíc (nasvedčujú tomu i ďalšie geochemic
ké kritériá) . Podľa vypočítaných hodnôt koe
fi cienta bi tumin óznosti Kbit možno c1erne 
bridlice malokarpatského kryš talinika klasifi
kovať ako chudobné na bitum ény a podľa 

analyzovaných vzoriek nemožno ich klasifi
kovať ako p otenciálnych producentov r opy. 
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DISKUSI A 

,,Panelová" geológia - k otázkam horizontálnych po
sunov v Západných Karpatoch 

Geologický ústav D. štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

(4 obr. v t exte) 

Doručené 19. 2. 1985 

„IlaHem,Hall" re0JI0rJ[ll - K B0npocaM ropH30HTaJII>Hl>IX nepeJ(BH}KeHHK 
B 3anaJ(HI>IX KapnaTax 

AKL(errn1poBaH11e 06um:pm,1x HaJ(BHroB H cMew;eHH11 ew;e He 3Haq11T, qro 
C T e KTOHHqe cKHMlf e)1J1HH!_\aMH MO)KHO rrpOH3BOJJbHO M ,urnrry;rnpoBaTb H e 
B3HpaJI Ha B3aHMHble CTPYKTYPHbie H TeKTOcpaJ.(Ha.JlbHble CBJ13H, KaK 3TO )1e
J1a10T KaMeHrn;HK11 C Kl1pm1qaMH 11 rraHeJIJIMH H a CTpO11Ke. JIHHHJI Pa3JIOMa 
IllaIIITHH - Co6JiaroB - PyJKOM6epoK oqeBH~HaJI H3 M YJibTHCrreKTpaJibHOJ1 
c1>eMKH B reonorv1qeCKOM CTpOeHHH He rrpOlIBJIJ!eTCJI KaK 6onee Bbipa3H
TeJJbHhle ropH30HTa.JlbHOe CMew;eHHe . ITp11 ceBepHOJ1 OKpaHHe Kp11CTaJIH
qeorrnx ,1µep rop Cyxoro 11 Mano11 M a ryphI HaXOJIHTCJI BhrpaJHTeJihHhie 
B36pOCbl CBJl3aHbie C IIOJ(HJITHeM OOHOBaHJ,U!, 

„Panel" geology - to the questions of horizontal strike slips in the 
West Carpathians 

The acceptance of extensive overthrusts and strike slip faults does 
not imply tha tit is possible to work with tectonic units regardless of 
mutual structural and tectofacial relations, as masons are doing with 
panels in construction . The dislocation line Šaštín - Soblahov - Ružom
berok, apparent from multispectral pictures, is not manifested in the 
geological structure as a more distinct horizontal strike-slip fault. At the 
northern margin of the Suchý and Malá Magura crystalline cores are 
distinct upthrusts connected with uplifting of the basement. 

V ostatnom čase narastá počet prác syn
tet ického charakteru o štruktúre Západ
ných Karpát. Žiaľ, väčšina je podľa mo
delov, pri ktorých sa narába so zaraďova
ním tektonických jednotiek ako s panel-

mi, bez ohľadu na vzájomné štruktúrne 
i tektonicko-faciálne vzťahy jednotiek , bez 
ohľadu k preukázanému časovému sledu 
štruktúrnych procesov, ale i bez r ešpek
tovania reáln ych geometrických telies. Pre 
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takéto modely sme použili termín panelo
vá geológia, ktorý sa na svetovom geolo
gickom kongrese v Moskve stretol s priaz
nivým ohlasom. Tým však nechceme zní
žiť význam nových pohľadov i myšlien
kových prúdov, kto ré nová globálna tek
tonika nesporne priniesla, najmä pozna
ním dynamiky geologických procesov. 

Významným prínosom i pre Západné 
Karpaty sú horizontálne posuny, s ktorý
mi sa spája hlavne vznik karpatského 
oblúka. Pozornosť sa už dávnejšie upria
muje na oblasť začiatku oblúka, na jeho 
juhozápadný cíp a na morfoštruktúrne 
i štruktúrne anomálne bradlové pásmo. 
So sústavou posunov sa spája predovšet
kým zmena priebehu alpíd vo východnom 
cípe Álp a hlavne na prechode do Západ
ných Karpát (Maheľ , 1973; Tollmann, 
1976). Najvýraznejšie sa to prejavuje 
v zmene štruktúrneho plánu penninika 
v rechnitskom okne, kde alpské štruMúry 
vykazujú SSV-JJZ smer (a nie Z- V ako 
v ostatných častiach Východných Álp; 
P a hr, 1975). S horizontálnymi laterálny
m i posunmi väčšieho rozsahu uvažujeme 
v naše j predstave o rozložení penninika 
v Malých Karpatoch pod malokarpatským 
kryštalinikom (Maheľ, 1983). Podľa 

Z. Rotha (1980) rozsah posunov viazaných 
n a systém schratrtenbergsko-bulharských 
a bolerázskych zlomov je až 80 km. Po
drobnejšie štúdie potvrdzujú lokálne po
suny v Malých Karpatoch: pernecký, pí
ľ anský , mikulášsky a lošonský. Každý vy
kazuje premiestnenie krýh 3-5 km (Ma
heľ, 1983). Z . Roth vznik posunov spája 
so vznikom staroštajerskej fo rmy Západ
ných Karpát. Naše poznatky z centrál
nych Karpát poukazujú na staršie založe
nie. Horizontálny posun n a rozhraní Níz
kych Tatier a Veľkej Fatry je spätý so 
v znikom revúckeho prelomového systému 
(K ubínyi, 1969) a paralelne prebiehajúci
m i vrásami (Maheľ et ai., 1967). Známe 
v rásy pretiahnuté v SZ-JZ smere s ver-

genciou na SV na Skladanej skale pri vý
chodnom okraji Ružomberka (Regionálni 
geológie, Západní Karpaty, sv. 1, st r. 220) , 
ale i priečne orientovaná úzka antiklinála 
pri Švošove v Chočskom pohorí, sú sprie
vodným prejavom posunu formovaného 
pri utváraní štruktúrneho plánu centrál
nych Karpát. 

Na later álny ští tnický posun, k torý je 
priečne orientovaný ku karpatskému oblú
ku, sa viaže vysunutie kryhy gemer ika voči 
veporiku (Maheľ, 1975) a považujeme ho 
za hlbinnejší prejav horizontálnych pohy
bov, geneticky nadväzujúcich na presun 
gemerika cez veporikum. Spájame ho i so 
vznikom n ižnoslanskej depresie a s fo r 
movaním vernárskeho a švermovského 
tektonického uzla. Naznačuje to fo rmova
nie horizontálneho posunu už pri tvorbe 
§truktúrneh o plánu. Jedným zo zvlášť ná
zorných horizontálnych posunov, s vysu
nutím ľavej kryhy, je posun div icky 
v Strážovských vrchoch (Maheľ , 1983) , 
pozdiž ktor ého je vysunutý blok k ryštali
nika Suchého so sprievodným ob alovým 
malomagur ským m ezozoikom asi 3-5 km 
v pomere k u kryhe Malej Magury (obr. 1). 

Horizont álne posuny priečne orientova
n é nepochybne zohrali vý znamnú úloh u 
pri fo rm ovaní karpatskéh o oblúk a . Ich 
založenie je už pred stredným eocénom, 
dotvárali sa i neskoršie. Formovan ie kar
patského oblúka sa však spája i s n iekto
rými význačnými pozdížnymi líniami. Po
zornosť vzbudzov ala m argecianska línia, 
mur ánska línia a okraje bradlového pás
ma. 

ľvTargecianska línia je nápadná výraz
ným ohyb om zo ZSZ-VJ V smeru do 
SZ-JV a ž SSZ-JJV smeru. Laterálny 
posun predpokladaný Z. Rothom sa štruk
túrne doter az nepotvr dil , i keď v jej vý
chodnom úseku t reba rátať so sústavou 
menších posunov pozdiž hornádskeh o sys
tému (Jacko, 1979; Roziožní k - Slavkov
ský, 1979). 



M. Maheľ: ,,Panelová" geológia 449 

Muránska línia vzbudzuje pozornosť 

kontrastnosťou stavby z oboch strán, pre
t o ju častejšie považujú za líniu veľmi 
mladú, i keď je známe, že deformácie vy
k a zujú na nej kompresné prejavy, ktoré 
sú nezvyklé pre mladoneogénne zlomy 

(Maheľ et a l., 1967); je zrejmé, že ide 
o zlom, ktorý sa uplatnil v stavbe v o v ia
cerých periódach a viactypovo. 

O 1 2 3 4 5 k m 

Muránska línia sa vyznačuje aj v ä zbou 
so synklinóriami Muránskej plošiny a S lo
venského r a ja, ktoré na seba kulisovito 

v 

Obr. 1. Tekonické. skica zlomov Strážovských vrchov (M. Maheľ). 1 - Neogén ; 2 -
P aleogén; 3 - obalová malomagurská jednotka; 4- kryštalické jadrá; 5 - presunové 
línie príkrovov; 6 - presunové línie čiastkových príkrovov; 7 - prešmyky; 8 - hlbinné 
zlomy ; 9 - význačnejšie zlomové línie smeru Z-V; 10 - zlomy II rádu; 11 - po
r uchové pásmo výraznejšie sa prejavujúce na multispektrálnych snímkach; 12 -
význačnejšie doliny smeru Z-V; 13 - oblasti, ktorých geologická stavba je vyjadre
ná na priložených geologických mapkách (obr. 2, 3); 14 - osi kryštalických jadier 

Fíg. 1. Tectonic sketch-map of fau1ts of the Strážovské vrchy Mts. (M. Maheľ). 1 -
Neogene; 2 - Paleogene; 3 - Malá Magura mantle unit ; 4 - crystalline cores ; 
5 - overthrust lines of nappes; 6 - overthrust lines of subordinate nappes ; 7 -
up thrusts; 8 - deep-seated faults ; 9 - fault lines of W-E and similar directions; 
10 - faults of lower order; 11 - dislocation zones shown more distinctly in multi
spectral pictures ; 12 - more significant valleys nearly of W-E and similar direc
tions ; 13 - -areas, the geological structure of which is expressed in the attached 
geologica l maps (Figs 2, 3); 14 - axes of crystalline cores 
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nadväzujú v besnickom hrdle (Maheľ , 

1957). Tým pripomína pomery a klasický 
ferganský posun na Ťanšane, takže mu
ránsku líniu na základe jednodňovej ex
k urzie považovali Burtman a Karagj ulie
va za posun veľkého rozsahu. Aj napriek 
jej priebehu cez hlavné štruktúrne zóny 
Západných Karpát až do flyšového pásma 
nie je zjavný výraznejší posun v úseku 
budovanom centrálnokarpatským paleo
g énom, v bradlovom pásme, ani vo vepo
riku. Menšie posuny sú pravdepodobné 
nielen pozdíž nej, ale i pozdlž vetvových 
zlomových línií v Slovenskom raji. 

Hlavné horizontálne posuny, ktoré sú 
geneticky späté s formovaním karpatské
ho oblúka, sa spájajú s okrajmi bradlové
ho pásma. Pri jeho vnútornom okraji na
značujú uťatie hlbokovodných sekvencií 
pribradlového flyšu (Marschalko, 1978). 
Ale aj to je možné vysvetliť ako dôsledok 
podsunu, subdukcie a erózie obdukova
ných krýh; šruktúrnych dokladov o hori
zontálnych posunoch zatiaľ nemáme. Zná
me sú však zo severného okraja bradlo
vého pásma (Pieniny), kde sa prejavujú 
hustým systémom priečnych zlomov i dia
gonálnych zlomov, navyše s komínmi an-
dezitov (Birkenmajer, 1976). 

Z uvedeného vychodí, že horizontálne 
posuny zohrali významnú úlohu pri for
movaní štruktúrneho a najmä morfo
štruktúrneho plánu Západných Karpát. 
V poznaní ich prejavov, rozsahu i počte 

sme zatiaľ na začiatku. 

Problém zlomového pásm!ť>iMyjava - So
blahov - Ružomberok 

Na pozdížny horizontálny posun (a to 
dokonca v rozsahu 40 km) upozorňujú au
tori .J . .Janku - L. Pospíšil - D. Vass 
(1984) v článku: Príspevok diaľkového 

prieskumu Zeme k poznaniu stavby Zá
padných Kar pát (západný úsek) - Mine
ralia slovaca, 16, č. 2. 

Lineárny horizontálny posun v priebe
hu Šaštín - Senica - Myjava - Nové 
Mesto n/Váhom - Soblahov - južne od 
Martina - Ružomberok by m al šikm o 
pod ostrým uhlom utínať hlavne m ezo
zoické jednotky centrálnych Karpát a 
kontrolovať dnešné usporiadanie paleo
génu, ale i predmezozoických k omplexov 
Malých Karpát, Považského Inovca, Strá
žovských vrchov, Žiaru a Malej Fatry. 
Pritom by malo ísť o kombinovaný hori
zontálno-vertikálny pohyb s osobitným 
významom horizontálnej zložky (s posu
nom kryštalinického jadra Malej Fatry 
spolu s bradlovým pásmom). 

Horizont álny posun krýh 40 km už nie 
je lokálna záležitosť a zaslúžil b y si oso
bitnú pozornosť , keby nebol v kategór ii 
„panelovej geológie". Lenže tent o posun 
by mal prebiehať najmä cez m ezozoické 
jednotky Strážovských vrchov (sčasti na 
styku s kryštalinikom Malej Magury), 
teda cez pohorie, v ktorom priebeh št ruk
túr nič podobného ani len nenaznačuje . 

V ostatn ých rokoch v súvislosti s vytla
čením geologickej mapy 1 : 50 OOO (Maheľ, 
1983) zhotovenej z pracovných geologic
kých máp 1 : 25 OOO, sme spracovali i ma
pu zlomov (obr. 1) a žiadn y výraznejší 
posun takého typu, ako ho naznačujú au
tori článku na svojej mapovej skici sme 
nezaznamenali. Pritom Strážovsk é vrchy 
sú ojedinelým pohorím s názornými m e
zozoickými štruktúrami priečnych v rás 
(obr. 2, 3). Horizontálne posuny Z.JZ- VSV 
smeru, ale len v rozsahu 100-1000 m, sú 
zjavné a úseky dubnickej vrásy naprieč 
presekávajú a posúvajú dok-0nca.. _v dvoch 
profiloch (pozdíž svahov doliny Rajčianky 

a pri západnom úseku Strážovských 
vrchov). Výraznejší posun (predpokladá 
ho Janku et al., 1984) by sa musel p re
javiť i na rozložení šupín manínsk eh o pr í
krovu v úseku Dobrá - Mních ov á Le
hota (obr. 2), ale i n a p riebehu belianske j 
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Obr. 2. Geologická mapa oko
lia Čiernej Lehoty v Strá
žovských vrchoch, priečne 

rozloženie belianskej .i ed
notky a je j porušen ie zlo
mami (Maheľ, 1983) . 1 -
chočský a strážovský prí
krov (vcelku); 2- 13 
krížňanský príkrov, 2 
alb cenoman, sliene, 
vložky pieskovcov, hoj nej
šie pieskovce ; 3 - ti tón -
neokóm, slienité vápence a 
slieňovce; 4 - malm -
spodný neokóm, r u žové a 
sivé organogénne vápence 
(beliansky typ); 5 - do
ger - malm, rádiolarity a 
rádiolariové vápence (zlie
chovský typ); 6 - doger, 
rádiolari ty a rádiolariové 
vápence (zliechovský typ); 
7 - bajok - bat, krinoi
dové vápence s polohami 
silicitov (beliansky typ) ; 
8 - stredný a vrch ný lias, 
škvrnité sliene a vápence -
fleckenmergel (zliechovský 
typ), a) tmavší typ; 9 - rét 
(miestami hetang), sivé vá
pence lumachelové a orga
nogénne vápence, b ridlice ; 
10 - norik - spod ný rét, 
pestré bridlice, polohy do
lomi tov a pieskovcov 
karpatský keuper; 11 
stredný a vrchný tri as, d o
lomity; 12 - anis, tmavé 

vápence; 13 - spodný trias, kremence; 14-17 - tatrická (malomagurská) jednotka; 
14 - alb, slieňovce a pieskovce; 15 - stredný a vrchný lias, slíeňovce, škvrnité 
vápence , tmavé bridlice; 16 - stredný, sčasti vrchný trias, dolomity; 17 - spodný 
trias, kremence; 18 - granitoidy, leukokrátne granity; 19 - zlomy a prešmyky 

Fig. 2. Geological map of the area of Čierna Lehota in the Strážovské vrchy Mts., 
transversal distribution of the Belá unit and its disturbing by faults (Maheľ, 1983). 
1 - Choč and Strážov nappes (on the whole); 2-13 - Krížna nappe: 2 - Alb ian -
Cenomanian, marls, intercalations of sandstones, mo re abundant sandstones; 3 -
'ľithonian - Neocomian, marly limestones and marlstones ; 4 - Malm - Lower 
Neocomian, pink and grey organogenic limestones (Belá type); 5 - Dogger - Malm, 
radiolarites and radiolarian limestones (Zliechov type); 6 - Dogger, radiolarites 
and radiolarian limestones (Zliechov type); 7 - Bajocian - Bathonian, crinoidal 
limestones with layers of silicites (Belá type); 8 - Middle and Upper Liassic, spotted 
marls and limestones - Fleckenmergel (Zliechov type), a) darker type, 9 - Rhaetian 
(in places Hettangian), grey lumachelle and organogeni c limestones, shales; 1 O -
Norian - Lower Rhaetian, variegated shales, layers of dolomites and sandstones -
Carpathian Keuper; 11 - Middle and Upper 'ľriassi c, dolomites ; 12 - Anisian, dark 
limestones ; 13 - Lower 'ľriassic, quartzites; 14-17 - Ta trie (Malá Magura) unit: 
14 - Albian, marlstones and sandstones; 15 ~ Mi:dd-l-e---and- Up_per Li íJcssic, madstones, 
spotted limestones, dar k shales; 16 - Middle, partly Upper Triassic;- dolomi tes ; 17 -
Lower Triassic, quartzites, 18 - granitoids, leucocratic granites; 19 - faults a nd 
u p thrusts 
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jednotky v úseku Valaská Belá - Trebi
chava (obr. 3). 

Zlomy ZJZ-VSV až Z-V smeru 
v Strážovských vrchoch (rovnako i v Lu
čanskej Malej Fatre a v Bielych Karpa
toch) zastávajú podradnejšiu úlohu ako 
systém zlomov SZ-JV a SSZ-J JV až 
S-J. Na ne sa sčasti viažu horné časti 

Belianskej doliny a Tepličky i Bebravy. 
Neoddeľujú, ani nepresekávajú kryhy, 
ktorých štruktúry by na seba nadväzovali. 

Väčšie tektonické komplikácie (nie však 

2-2:d1 
l~-~12 
fr~3 
~4 

ffiIIIlIIl]] s 

Effiffl6 

horizontálne posuny) spôsobujú zlomy 
ZJZ-VSV smeru, rozložené pri severnom 
okraji kryštalinického jadra Malej Magu
ry. Prejavujú sa vymiznutím v iacerých 
členov malomagurskej obalovej jednotky, 
sklonom najmladších členov na vyzdvih
nuté jadro sprevádzané triasovými člen

mi, stred mezozoika malomagurskej jed
notky v Lúčnej doline. 

Tieto štruktúrne anomality sú však 
ukážkou zdvihu a prešmyku (obr. 4) kryš
talinického jadra (obyčajne s doprovodom 

Obr. 3. Geologická mapa okolia 
Trenčianskych Teplíc v Strážov
ských vrchoch, znázorňujúca 
priebeh priečne orientovaných 
štruktúr a ich porušenie zloma
mi (Maheľ, 1983). 1 - chočský a 
strážovský príkrov (vcelku) ; 
2-5 - krížňanský príkrov : 2 -
alb - cenoman, sliene, vložky 
pieskovcov, hojnejšie pieskovce; 
3 - titón - neokóm, slienité vá
pence a slieňovce; 4 - doger -
malm, rádiolari ty a rádiolariové 
vápence ; 5 - stredný a vrchný 
lias, škvrnité sliene a vápence; 
6 - manínsky čiastkový príkrov 
(vcelku) 

Fig. 3. Geological map of t he area 
of Tr~čianske Tepliée in the 
Strážovské vrchy Mts., r epresent
ing the course of transversally 
oriented structures and their dis
turbing by faults (Maheľ, 1983). 
1 - Choč and Strážov nappes (on 
the whole) ; 2-5 - Krížna nappe, 
2 - Albian - Cenomanian, m arls, 
intercalations of sandstones, more 
abundant sandstones, 3 - Titho
nian - Neocomian, marly limes
tones and marlstones, 4 - Dogg
er - Malm, radiolarites and ra
diolarian limestones ; 5 - Middle 
and Upper Liassic, spotted rnarls 
and limestones - Fleckenmergel ; 
6 - Manín subordinate nappe (on 
the whole) 
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Obr. 4. Geologické p rofily 
malomagurskou jednotkou po
rušené smernými prešmykmi 
(Maheľ, 1982). 1 - kryštalini
k um; 2 - spodný trias, pre
važne kremence; 3 - stredný 
trias, vápence ; 4 - stredný 
trias až karn, dolomity; 5 -
jura (nečlenená); 6 - n eokóm, 
doskovité vápence s rohovca
mi; 7 - alb, bridlice, vložky 
pieskovcov 

Fig, 4. Geologica l profiles 
t hrough Malá MagÚra d istur-

. bed by strike upthrusts (Ma
heľ, 1982) . 1 - Crysta lline 
rocks; 2 - Lower Tr iassic, 
prevailingly quartzites, 3 -
Middle Triassic - limestones; 

ian, dolomi tes ; 5 - Jurassic 
cherts ; 7 - Albian - shales, 

4 - Middle Triassic to Car
(undi vided); 6 - Neocomian - platy limeston es with 
intercalations of sandstones 

triasových členov) cez mladšie členy oba
lovej jednotky. Nevylučujeme, že sa pri
tom mohla uplatniť i horizontálna zložka 
pohybu, ale nie posun desiatky km. 
Domnievame sa, že nejde o jav preuká
zaný len v Strážovských vrchoch, ale i vo 
väčšine jadrových pohorí. Z tohto aspektu 
treba posúdiť tzv. redukciu obalových 
jedn otiek v Ľubochnianskom masíve, 
v Nízkych Tatrách a v Malej Fatre. 
Dôležitosť línie Šaštín - Senica - My

java - Nové Mesto n /Váhom •- južne od 
Martina - Ružomberok vyplynula z in
terpretácie multispektrálnych símok. Žia
dalo sa však preštudovať geologické mapy. 
P rístup autorov azda najlepšie vystihuje 
to, že si nepovšimli prácu s geologickými 
mapami a nepoužili ani geologické profily 
M. Maheľa, publikované v ostatných ro
koch vo viacerých článkoch v Mineralii 
slovaca, ale iba schémy J. Michalika -
Z. Vašíčka (1980) , ktoré boli zostavené pre 
naznačenie vzťahov manínskeho príkrovu 
a belianskej jednotky. Lenže ani ony ne
majú v práci J. Janku et al. (1984) funkč
né zameranie. Potvrdzuje to i zámena 

zdvihu pri severnom okraji kryštalinic
kých jadier so závadským a šutovským 
zlomom pri južnom okraji Suchého a Ma
lej Magury. Existenciu rozsiahlejšieho ho
rizontálneho posunu vylučujú nielen pri
povrchové štruktúry v Strážovských 
vrchoch, ale celý štruktúrny plán Malej 
Fatry a Strážovských vrchov, najmä pre
viazanosť štruktúrnych elemenitov v k ríž
ňanskom pr íkrove a v obalovej jednotke. 

V článku sa uvá dzajú rozdiely v type 
paleogénu, spôsobené posunom. Práve 
v Strážovský ch vrchoch je paleogén ukáž
kou genetických väzieb s postupným i 
zmenami od bradlového pásma k vnútor
ným jednotkám s pribradlovým typom 
pr i severnom okraji, centrálnokarpatským 
(Raj ecká k otlina) a JuzneJ s1mi v plyvmi 
v južných oblastiach (uhrovská a h orno
nitrianska kotlina). 

Línia Šašt ín - Ružomberok (na ktorú 
nás upozornil P. Reichwalder po štúdiu 
multispektrálnych snímok u ž v r . 1980) je 
iste zaujímavá. Výraznejšie sa však n eod
ráža v pripovrchovej stavbe, rovnak o ako 
analogická línia na severných svahoch 
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T atier. Obe sú zrejme prejavom nie veľ
k ého laterálneho posunu, ale hlbinných 
fenoménov, čiastočne spojených so zdvi
h om , miestami i so severovergentným 
prešmykom k ryštalických jadier. 
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„Panel" geology - to the questions of horizontal strike slips 
in the West Carpathians 

M ICHAL MAHEĽ 

In the last t ime works of synthetic cha
r acter about the structure of the West Car 
p a thians a re increasing, unfor tunately a ccord
ing to models - in which r anging of tectonic 
u n its is dealt with (as masons a t constructions 
with panels) regardless of m u tual structural 
an d tectonofacial r elations of units a nd the 
p roved time succession of s;ructural process-

es, but also n ot taking in to account th e rea l 
geometrie bodies, It is, however, true that 
besides ovethrusts of blocks a lso horizonta l 
strike-slip faults played an importan t p art, in 
formation of the Carpathian are main ly those 
of transversal orientation. T h eir foundat ion 
w a s already before the M iddle Eocene and 
they wer e forming also later. Formation of 
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t h e Carpathian are is, however, also put into 
connection with some significant longitudinal 
strike-slip faults. In knowledge of their ma
nifestations, extent and number we are at 
t he beginning so far . 

T he character of a longitudinal strike-slip 
fau lt, even of the extent of 40 km, is ascribed 
to the line running in the direction Šaštín -
Senica - Myjava - Nové Mesto n /Váhom -
Soblahov - south of Martin - Ružomberok 
by J . Janku - L. Pospišil - D. Vass (1984), 
apparent from multispectral p ictures. Due to· 
t he fact tha t i t in tersects a t sharp angle 
mainly Mesozoic units of the Biele Karpaty, 
S trážovské vrchy, Ziar and Malá Fatra Mts., 
it should be manifested distinctly in inter
section of the course of structures. 

Unfortunately, even in the newly printed 
geological map 1 : 50.000 (Maheľ, 1983) of the 
Strážovské vrchy Mts., no more distinct strike 
slip fault is apparent. Just these mountains 
are characterized by their Mesozoic struc
tures of transversal orientation so that hori
zontal strike slip faults of WSW- ENE direc
tion and smaller dimensions, 100- 1000 m, 
a re visible (Fig. 1) . They are crossing and 
shifting the individual sections of the Dub
nica fald in two profiles (along the slopes of 
the Teplička valley and at the western sec
t ion of the Strážovské vrchy Mts.) . A more 
d istinct strike slip fault supposed by J. Jan
ku et al. must have been manifested by 
t runcation of slices of the Manín nappe in 
the section Dobrá - Mníchova Lehota (Fíg. 2), 
of the Belá unit in the section Valaská Belá -
T rebichava (Fig. 3). Moreover, the faults of 
WSW-ENE to W-E direction parallel with 
t he supposed zone in the Strážovské 
v rchy Mts. , equally also in the Lúka part 
of the Malá Fatra Mts. and Biele Karpa
ty Mts., have a m ore subordinate rôle than 
t he syste m of faults striking NW-SE and 

J á n Ba b č a n : Geochémia na 27. medzi
národnom geologickom kongrese v Moskve 
(Bratislava 17. 1. 1985) 

Podiel geochemických vedných disciplín na 
rozvoji a úspechoch geológie neustále stúpa. 
Ak sme na predchádzajúcom parížskom kon-

NNW-SSE to N-S. The upper parts of, for 
example, the Belanka and Teplička , also 
Bebrava and Gápeľský potok brook valleys 
a re, however, partly bound to them. 

Greater tectonic complications, n early 
parallel with the supposed zone, are caused 
by faults of WSW-ENE direction, distributed 
at the nor ther n margin of the Malá Magura 
crysttalline core (Fig. 4). They are manifested 
by" disappearence" of several members of the 
Malá Magura mantle u nit, the deep of the 
youngest members below the uplifted core 
accompanied by Triassic m embers, in places 
only by quar tzites , also of t he small outlier 
of crystalline rocks amidst the Mesozoic of 
the Malá Magura unit in the Lúčna dolina 
valley. 

These structural anomalities are, however, 
an example of uplifting and upthrusting of 
the crystalline core, usually accompan ied by 
Triassic members, ove r y ou nger members of 
the mantle unit. We do not exclude tha t also 
the horizontal component of movement could 
have been m anifested, but not of dimensions 
of tens of km. There is a phenom enon 
although only proved in the Strážovské 
vrchy Mts., but also probable in the Lu boch
ňa massif, Nízke Tatry and Malá Fatra Mts. 
From this aspect also the so called reduction 
of mantle uni ts should be considered. 

The Šaštín - Ružomberok line (called 
a ttention to by P. Reichwalder af ter the study 
of multispectral pictures already in the year 
1980) is surely interesting. It is, however , 
r eflected more distinctly in the near -surface 
structure equally as the an alogous line a t t he 
northern slopes of the T atras. Both are 
obviously a manifestation not of a great 
lateral strike slip fault, but of deep pheno
mena, partly connected with upliftin g, in 
places also w ith north-vergent upthrusting 
of the crysttalline coi'es and their basement. 

ZO ŽIV O TA SPOLOČNOSTI 

grese (1980) štatisticky zaznamenali, že 
p lných 25 % r eferátov sa zapodievalo geo
chémiou a ďalších p rinajmenšom 10 % vy
užilo geochemické podklady, na 27. medziná
rodnom geologickom k ongrese v Moskve 
(4.-14. augusta 1984) b oli t ieto čísla ešte 
vyššie. 
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R eferáty s geochemickou tematikou ,a vy
sk y tli v každej sekcii, počínajúc tektonickou 
a končiac inžinierskou geológiou. Čoraz viac 
geologických disciplín vy l:l,6.l.va objektívne 
geochemické údaje ako podklády k rozpraco
van iu svojich záverov a. zákonitostí. 

Ucelenejší obraz o súčasnom stave geoché
mie vo svete ·poskytli referáty sekcie Geo
ch émia a' kozmochémia. Prevažná väčšina re-

, ferá.t,oy sa venÓvala klasickým geochemickým 
_l'>rácam s údajmi o geochemickej skladbe rôz
n ych typov hornín zemskej kôry a plášťa. 

Veľa príspevkov riešilo dynamický vzťah 

pláš ť - zemská kôra najmä na základe po
znávania obsahu prvkov vzácnych zemín. Pre 
rôzne teórie magmatickej diferenciácie mate
r iálov plášťa sa dnes využíva jú údaje o ob
sahoch Sr, Sm, Nd, Hf, Pb, He, Ar, Xe a ich 
izotopov. 

A zda naj väčší rozmach zaznamenali práce, 
k toré možno stručne pomenovať geochémia 
organickej hmoty. Tieto prednášky sa zaobe
rali chemickým a izotopovým zastúpením or
ganickej hmoty vo všekých typoch pôvod
ných materiálov na rozličné uhľovodíkové 

súčasti ropy a zemných plynov. 
Referáty kozmochemického zamerania zod

p ovedali súčasným svetovým trendom a stá
vajú sa dôležitou súčasťou rozvíjajúcej sa 
d isciplíny - zrovnávacej planetológie - kto-
1á mala na kongrese samostatnú sekciu . 

Hlavnou úlohou geochémie v súčasnosti je 
ochrana prírodného prostredia. Rodí sa nová 
disciplína - ekologická geochémia. V ZSSR 
sa v súčasnosti pre potreby ochrany prírod
ného prostredia vypracovávajú geochemické 
mapy miest, krajov a iných geografických 
celk ov . Sovietsky zväz navrhol nový program 

spolupráce Geochémia a ochrana p rost redia. 
Pri porovnaní výsledkov geoch.émi.~ na 

27. MGK a u nás, chýbajú I.l,l:lm p i::edovše t
kým možnos ti väčšej produkcie analýz vzác
nych zemín pre rozličné porovnávacie štúdie , 
vacs1 počet analýz izotopného zastúpenia 
prvkov, n a j mä však väčší počet prác z oblas
ti teoreticke j geochémie so zovšeobecňujúci

mi závermi našich doterajších geochemických 
výsledkov. Veľmi málo je u nás za stúpen á 
experimentálna geochémia a mineralógia, 
poskytujúca podklady k záverom a inšpi ru
júcim námetom pre ostatné geologické vedné 
disciplíny . 

S t a n i s 1 a v R a p a n t : Možnosť využitia 
palinológ"ie pri riešení otázok podzemných 
vôd (Bratislava 16. 6. 1985) 

Pri nesúlade chemického zloženia podzem 
n ej vody so známym, resp. predpokladaným 
horninovým prostredím jej obehu , mofo o 
k určeniu genézy anomálnej vody vyu žiť pa
linomorfy vyplavované podzemnými vodami. 
Po odfiltrovaní väčšieho množstva vody 
(100 1) filtrom s rozmerom pórov pod 10 µm 
sa získal filtrát s pozitívnym obsahom p a 
linomorf. Na príklade minerálnej vody z vrtu 
KV-3 V R ochovciach viazanej na veporické 
paleozoikum a minerálnej vody BB-57 v Mýte 
pod Ďumbierom viazan e j na tatrické kryšta 
l inikum (zvýšený obsah halogenidov a alká
lií) po palin ologickom vyhodnotení sa zistilo, 
že genézu uvedenej vody treba spájať s m a 
rinogénnou (miocénnou) mineralizáciou . 
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TERM I N OL ÓGIA 

' 'Návrh slovenských názvov amfibolov 

PAVOL GRECULA, SHAH WALI FARYAD 

Gecl'logický prieskum, n . p., Geologická oblasť, Garbanova 1, 040 11 Košice 

( 4 obr. a 5 tab . v t exte) 

Doručené" 31. 1. 1985 

Amfiboly sú dôležitou a početnou sku
pinou horninotvorných minerálov. Vysky
tujú sa v magmatických, sedimentárnych 
a zvlášť dôležité sú v m etamorfovaných 
horninách, ich zloženie a štruktúra sú 
dobrým indikátorom PT podmienok meta
morfózy. V ostatných rokoch sa amfibo
lom venovala veľká pozornosť, rozlíšilo sa 
v nich okolo 80 kryštálových štruktúr a 
pomocou Mässbauerovej spektroskopie sa 
vyčlenilo 130 druhov amfibolov, Nové po
znatky o amfiboloch si vyžiadali i novú 
klasifikáciu a nomenklalúru (Leake, 1978). 

Pri používaní novej nomenklatúry v slo
venčine je nerozhodnnosť, c1 používať 

predpony a adj ektíva pri názve amfibolu 
v pôvodnom znení, ako to prijala subko
misia pre amfiboly, alebo či ich do slo
venčiny prekladať. 

Prvý pokus o slovenskú nomenklatúru 
amfibolov urobil B. Cambel - P. Pito
ňák (1980) , ale pomenovali iba amfiboly, 
ktorými sa sami zaoberali. Nejednotnosť 

v slovenskej nomenklatúre amfibolov 
(Cambel - Pitoňák , 1980) je najmä v po
m enovaní významu „železnatý" , ktorý sa 
raz označuje adjektívom železnatý, ale aj 
časťou ferro - v rámci kompozit. Aj ná
zov hornblend spomenutí autori (1. c.) pre
kladajú ako obyčajný amfibol, ale v dia-

grame vápenatých amfibolov používa jú 
iba názov amfibol. 

Klasifikácia a nomenklatúra amfibolov 

údaje využité v tomto príspevku sú 
z práce B. E .Leaka (1978) a F. C. Hawt
horna (198 3). V ostatnom čase skupinu 
vápenatých amfibolov doplnil H. S hima
zaki et al., 1984 o amfiboly chudobné na 
Si02. Ide o sadanagait a horečnatý sada
nagait, kto ré sme doplnili do tab. 3. Vá
penaté amfiboly chudobné na SiO doplnil 
tiež N. N. S. Rock a B. E. Leake, 1984. Kla
sifikácia amfibolov vychodí z ich chemic
kého zloženia a štandardný vzorec sa vy
počítava n a základe 24(0, OH, Cl) alebo 
23(0), keď nie je známy obsah vody a h a
logénov. štandardný vzorec amfibolov m á 
tvar 

Ao-1B2C5Ts0 22 (OH, F, Cl)2, 
v ktorom štr uktúrna sieť: 
A je obsadená 10-12-vrstvovými k oordi
načnými kat iónmi (Na, K); 
B 6 alebo 8-vrstvovými koordinačnými 

katiónmi u miestnenými v pozícii M4 (Na, 
Li, Ca, Mn, Fe+", Mg) ; 
C 6-vrstvový mi koordinačnými k atiónmi 
v pozícii M1, M2 a M3 (Mg, Fe2+, Mn, Al, 
FeH, Ti, Li) ; 
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T tetraedrickými koordinačnými katiónmi 
(S i a Al). 

krajných členov amfibolov a doplňajú sa 

spravidla predponou alebo adjektí v om od
vodeným od názvu iónu. Prehľad p redpôn 

a adjektív je v tab. 1. Predpony a ad jekt í-

V navrhovanej nomenklatúre sa použí

v ajú názvy amfibolov stanovené pomocou 

Predpony, časti kompozít a adjektíva ako súčasť názvov amfibolov 

Slovenské 
a dj ektíva, r esp. 
časti komp ozit 

hlinitý 
chlórový 
chromitý 
sla bochromi tý 
železitý · 

slaboželezi tý 

železnatý 
slaboželeznatý 

fluóro vý 
hydro
mangánatý 

slabomangánatý 

horečnatý 
slabohorečnatý 

oxi-
draselný 
sla bodraselný 
sodný 
slabosodný 
titaničitý 

sla boti taniči tý 
zinočnatý 

slabozinočna tý 
slabolítny 

slaboolovnatý 
vápenatý 
slabovápenatý 
nízkovápenatý 
kremičitý 
nízkokremičitý 
slabonikelnatý 
sla bo barna tý 
slabostroncnatý 

anglické 
predpony, 
časti kompozit 
a ad jektíva 

a lumino
chlor
chromium
chromian 
ferri-

ferrian 

ferro
ferroan 

fluor
hydro
manganese-

manganoan 

magnesio
magnesian 

oxy
potassium
potassian 
sodium
sod ian 
titanium-

titanian 
zinc
zincian 
lithian 

plumbian 
calcic 
calcian 
subcalcic 
silicic 
subsilicic 
niclean 
barian 
st ron cian 

pozri tab. 2, 3, 4 a text 
kde Cl s; 1,00 (- 4 % Cl) 
kde Cr ~ 1,00 (- 9 °ľo Cr2O3) 

T ab. 1 

kde Cr = 0,25-0,99 (- 2,3 - 9 °.'0 (Cr20;) 
kde Fe·3+ ~ 1,00 (- 9 % Fe2O3) okrem 
a lkalických amfib olov a hastin gsitu 
kde Fe3 + = 0,75-0,99 (- 6,8-9 U/o Fe2OJ) 
okrem alkalických amfibolov a hastingsitu 
pozri tab. 2, 3, 4 a text 
pozri obr. 2 (l en s pargasitom a pargasi
t ickým hornblen dom) 
kde F ~ 1,00 (2 °Io F) 
kde OH ~ 3,00 (- 3 °Io H 2O) 
kde Mn s; 1,0 (- 10 % Mn), ok rem k raj 
ný ch členov obsah u júcich Mn 
kde Mn - 0,25-0,99 ( - 2,5-10 % M n), 
okrem k rajných členo v obsahujúcich Mn 
pozri tab. 2, :'l, 4 a t ext 
pozri obr. 2 (len s hastingsitom a hastingsi
tickým hornblendom) 
kde zistený obsa h (OH + F + Cl) je < 1,00 
kde K ~ 0,50 (2,7 O/o K 2O) 
kde K = 0,25-0,49 (-1 ,3-2,7 O/o K 2O) 
pozri tab. 2 
pozri tab. 2 a 3 
kde Ti s; 1,00 (- 10 % TiO2) okrem kaersu 
ti tu 
k de T i = 0,25-0,99 (2,5-10 % TiO1) 

kde Zn ~ 1,00 (- 5 % ZnO) 
kde Zn ~ 0,25-0,99 (1 ,2-5 O/o ZnO) 
kde L i s; 0,25 (- 0,4 % Li2O), okrem a lka
lických amfibolov , kde sa lithian používa 
pre Li ~ 0,50 (- 8 % Li2O). Nepoužíva sa 
pri holmquis tite a klinoh olmquistite 
kde Pb ~ 0,08 (-1,1 % PbO) 
pozri tab . 3 
pozri t ab. 2 a 5 
p ozri tab. 3 
pozri t ab. 3 a ob r. 2 
pozri tab. 3 
kde 0,25 < Ni < 0,99 
kde Ba > 0,05 
kde Sr > 0,05 

P oznámka: poče t k a tiónov a aniónov vo v zorci je udaný v a tómoch. 
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Skupina Fe-Mg-Mn amfibolov: všeobecné v zorce, názvy kra jných členov amfibol ov 
a ich vzorce 

Iiosoštvorcové amfiboly 

antofylit Nax(Mg, Mn, Fe2}i - yAly(Alx + ySi8 - x -y)O22 (OH, F, Cl12 

kde x + y < 1,00 

'l!ZOrec 

Mg7SisO22(OHh 
Fe?SisO22(OHh 

krajný člen 

horečnatý an tofylit 
železnatý antofylit 
sodný antofylit N a(Mg, Fe2) 7A1Si70 22 (OHl2 

gedrit Nax(Mg, Mn, Fe2), - yAly (Alx + ySi8 - x - y) O22 (OH, F, Cl) 2 

kde x + y ~ 1,00 

v zorec 

Mg5Al2Si6Al2O22(OH) 2 
Fes2Al2SiGAl2O22 (OH) 2 

krajný člen 

horečnatý gedrit 
železnatý gedrit 
sodný gedrit Na(Mg, Fe2)GA1SiGA12O22 (OH)2 

k rajný člen 

horečnatý holmquistit 
železnatý holmquistit 

v zorec 

Li2Mg3Al2SisO22(OH)2 
L i2Fe.32 Al2SisO1, (OH) 2 

Jednoklonné amfiboly 

cummingtoni t (Mg, Fe2, Mn),Si8O22 (OHh 

krajný člen 

horečnatý cummingtonit 
grunerit 
tirodit 
dannemorit 

krajný č len 

horečnatý klinoholmquistit 
železnatý klinoholmquistit 

vzorec 

Mg7SisO22 (OH) 2 
FeiSi8O22 (OH)2 
Mn2Mg5SisO22(OH)2 
Mn2Fe52SisO22 (OH) 2 

v zor ec 

L i2Mg3Al2SisO22(OH) 2 
L i2Fe32 Al2SisO22 (OH)2 

Adjektíva charalderistické pre skupinu Fe-Mg-Mn amfibolov 

1 

po slovensky 
1 

po a nglicky 
1 

Tab. 2 

Tab. 2a 

antofyli t hlini tý alumino- A lVI ~ 0,5 0 

gedrit sodný sodium- Na ~ 0,75 

podskupina 
cummigtonitu s labosodný sodian Na ~ 0,25 , 

skupina Fe-Mg-Mn 
amfibolov slabovápena t ý calcian Ca~ 0,50 

459 
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v a sa používajú podľa obsahu obsadzova
ného iónu v príslušnom amfibole. Pretože 
v slovenčine nie je z jazykovotypologic
kých príčin možné spojenie názvu iónu 
s názvom minerálu pomocou spojovníka 
(napr. železo-ede,nit, aj keď sa používa 
napr. typ Fe-edenit, lenže v takom prí
p ade sa nevyjadruje mocenstvo prvku), 
a,ko je to v angličtine, kde sa spojenie 

napr. ferro-edenit pouz1va na vyjadrenie 
vyššieho obsahu iónu Fe2+ v edenit e ako 
vo ferroan edenite, navrhujeme vyjadriť 

daný ión, jeho mocenstvo a obsah adjek
tívom (napr. železnatý edenit, čo zároveň 
značí, že ide o silnoželeznatý edenit). Ak 
je obsah iónu nízky, navrhujeme použiť 

časť zložen iny slabo-, napr. slaboželeznatý 
e denit (v angličtine tomu zodpove dá ad-

Skupina vápenatých amfibolov: n ázvy krajných členov a ich vzorce 

krajný člen: 

tremolit 

železnatý tremolit 

edenit 

železnatý edenit 

pargasit 

železnatý pargasi t 

hastingsit 

horečnatý hastingsit 
ltHnitý tschermaki t ~ 

železnato-hlinitý tschermakit 

železitý tschermaki t 

železnato-železitý tschermakit 

hlinito-horečnatý hornblend 

hlinito-železnatý hornblend 

kaersutit 

železnatý kaersutit 

sadanagait 

vzorec 

Ca2Mg5Sis022(0H)2 

Ca2Fe,,2Sis022(0H)2 

NaCa2MK,Si7Al022 (OH) 2 

NaCa2Fes2Si7Al022(0H)2 

NaCa2Mg4AlSicA120 22 (OH) 2 

N aCa2Fe/ AlSicA120 Q (OH) 2 

N aCa2Fe42Fe3SicA120 22 (OH)2 

NaCa2Mg4Fe3SicA120 22 (0H)2 

Ca2Mg3Al2SicAl2022(0H2 

Ca 2Fei Al2SicAl2022 (OH) 2 

Ca2MK3FeiSi5Al2021 (0H) 2 

Ca2FeiFei SicAl2022(0H)2 

Ca2Mg4A1Si7Al 0 22 (OH) 2 

Ca2Fe42A1Si7Al022 (OH) 2 

NaCa2Mg4TiSicA12(0 + OHJ 21, 

NaCa2Fet,2TiSicA12(0 + OH) 2, 

KCa2Mg2Fei AlSi5Al30 22 (OH)2 

Adjektíva charak teristické pre skupinu vápenatých amfibolov 

po slovensky 

hlinitý 

slabosodný 

nízkovápena tý 

kremičitý 

nízkokremiči tý 

po angli cky 

alumino

sodian 

subcalcic 

silicic 

subsilicic 

AlVI s; 1,00 

Na s; 1,00 (3,5 °ľo Na20) 

Ca < 1,50 (9,5 °ľo CaO) 

Si > 7,25 (Na + K)A s; 0,50 

Si < 5,75 

Tab . 3 

Tab. 3a 



P. Grecula, S. W. Faryad: Návrh slovenských názvov amfibolor 46 1 

jektívum, napr. ferroan edenite). Na ozna
čenie ešte nižšieho obsahu iónu Ca a Si 
(vo vápenatých amfiboloch) odporúčame 

použiť predponu nízko-, ako súčasť kom
posita nízkokremičitý, · nízkovápenatý 
(v anglických názvoch subsilicic, subcal
cic). 

Amfiboly sa podľa obsadenia pozície ka
tiópov v B štruktúrnej mriežke rozdeľujú 
do štyroch hlavných skupín: 

1. skupina Fe-Mg-Mn amfibolov, kde 
(Ca + Na)s < 1,34 (obr . 1, tab. 2) 

2. skupina vápenatých amfibolov (Ca 
amfiboly), kde (Ca + N a) 8 :2: 1,34 a 
Na8 < 0,67 (obr. 2, tab. 3). 

3. skupina sodnovápenatých amfibolov 
(Na - Ca amfiboly), kde (Ca + Na) 8 ~ 

~ 1,34 a 0,67 < Naa < 1,34 (obr. 3, tab. 4) 
4. skupina alkalických amfibolov (Na 

amfiboly), kde Na8 ~ 1,34 (obr. 4, tab. 5). 

Adjektíva slabosodný a hlinitý navrhu
jeme podobne ako v angličtine použiť aj 
v slovenčine pre dve rozličné hodnoty prí
slušného katiónu, resp. kysličníka, pričom 
každá hodnota zodpovedá istej skupine 
amfibolov. Napr. adjektívum sodný (so
dian) s hodnotou Na > 0,25 sa používa pre 
podskupinu cummingtonitu zo skupiny 
Fe-Mg-Mn amfibolov (tab. 2) a s hodno
tou Na > 1,00 pre skupinu vápenatých 
amfibolov (tab. 3). Podobne adjektívum 

,.o 
o., 

! 
Mg 

Mg• Fe2.,. 

1 
o: 
~ 

e.o 

Fe - .M g - Mn om f1boly 

(ca .• No )8 <\Jl 

K osoťtvo rcov.f amf i boly 

h areČ.not ý ontofyl:t horeč natý ged r rt 

antofyl1t ged rit 

ie lez nat ý a nlofyl1t hiezna tý ge dril 

JO 

1 

- ---S1 v J ednotke vzorca---~ 

hlinitý (alumino-) s hodnotou AlV1 > 0,50 
sa používa p r e podskupinu antofylitu zo 
skupiny Fe-Mg-Mn amfibolov a s h odno
tou Alv1 > 1,00 pre skupinu vápenatých 
amfibolov. Adjektívum nízkovápenat ý vy
jadruje, že amfibol je chudobnejší na Ca 
než pri označení slabovápenatý, ale ako 
vidieť z tab. 2, 3 a 5 nízkovápenatý amfi
bol má vyšší obsah Ca (Ca < 1,5) n ež sla
bovápenatý (Ca > 0,5). To je tým, že ad
jektívum nízkovápenatý sa používa pre 
vápenaté amfiboly, ktoré sú obyčajne bo
hatšie na Ca , kým adjektívum slabovápe
natý sa používa pre skupinu Fe-Mg-Mn 
amfibolov a alkalických amfibolov. 
Ďalšou osobitosťou tejto nomenklatúry 

v slovenčine je používanie názvu horn
blend, ktorý nahradzuje názov obyčajný 

amfibol. Ekvivalentom tohto názvu v an
gličtine je common hornblende. Navr huje
me používa ť názov hornblend (mužský 
rod) aj v slovenčine, pretože názov com
mon hornblende (v slovenčine obyčajný 

amfibol) sa v inojazyčnej literatúre p ouží
val, keď sa o skupine amfibolov vedelo 
málo. V n ovej nomenklatúre amfibolov 
názov common hornblende nie je. Opod
statnenosť používať názov hornblend po
dopiera aj to, že sa v slovenčine na ozna
čenie horniny zloženej p revažne z „oby
čajného amfibolu" bežne používa n ázov 
hornblendit 

i 
i 

Mg 

Jednoklon n é' amf iboly 

horEtna tý cu rnrnlngfonit 

cu mm I nr;tonil 

0,3 -t-- ------- -

Obr. 1. Nomenklatúra Fe-Mg-Mn amfibolov, 
v ktorých je Li < 1,00 v jednotke vzorca 
(Leake, 1978) 
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Obr. 2. Nomenklatúra vápenatých amfibolov (Leak e, 1978, Shimazaiki et al. 1984, tiež 
Rock a Leake 1984) 
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Obr, 3. Nomenklatúra sodnovápena tých a m fi
bolov (Leake, 1978) 
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Skupina sodnovápenatých amfibolov: názvy krajn ých členov amfibolov 
a ich vzorce 

krajný člen: 

rich terit 

železnatý richterit 

železitý winchit 

hlinitý winchit 

železna to-hlinitý winchi t 

železnato-železitý winchi t 

hlinitý barroisit 

železna to-hlinitý b a rroisi t 
železitý barroisit 

železna to-železitý barroisi t 
horečnato-železitý katoforit 

horečnato-hlinitý katofo1it 

železitý katoforit 

hlinitý katoforit 

železitý taramit 

horečnato-železitý taramit 

hlinitý taramit 

horečnato-hlinitý taram it 

vzorec 

NaCaNaMg5Sí8 (OH) 2 

N aCaN aFe52SisO22 (OH) 2 

Cc1N aMg1Fe3SisO22 (OH) 2 

CaNaMg4AlSisO22(OH) 2 

CaNaFe42AlSisO22(OH) 2 

CaN aFe42Fe3Si8O22 (OH) 2 

CaNaMg3Al2Si7AlO22 (OH) 2 

CaNaFeiAl2Si7AlO22(OH )4 

CaNaMg3Fe23Sí7AlO22(OH) 2 

CaNaFeiFei Si7AlO22 (OH) 2 

NaCaNaMg4Fe3Si7AlO22(OH) 2 

N aCaN aMg4AlSi7AlO22 (OH) 2 

NaCaNaFe42Fe3Si7AlO22 (OH) 2 

NaCaNaFe42AlSí7AlO22 (OH)2 

NaCaNaFeiFeiSi5Al2O22 (OH)2 

NaCaNaMg3FeiSi5Al2O22 (OH) 2 

NaCaNaFeiAl2Si5Al2O22(OH) 2 

N aCaN aMg3Al2Si6Al2O22 (OH) 2 

T ab. 4 
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Adjektíva charakteristické pre skupinu sodno-vápenatých amfibolov 
Tab. 4a 

po slovensky po anglicky 

h linitý alumino- AIVI 1,00 

Skupina alkalických amfibolov : názvy krajných členov amf ibolov 
a i ch vzorce 

k rajný člen: 

glaukofán 

železnatý glaukofán 

horečnatý riebeckit 

riebecki t 

eckermannit 

železnatý eckermannit 

horečnatý arfvedsoni t 
arfvedsonit 

nyboit 

kozulit 

vzorec 

N a 2Mg3Al2SisO22 (OH) 2 

Na 2FeiA12SisO22(OH) 2 

N a2Mg3F e23SisO22 (OH) 1 

Na2Fei Fe23Si8O 22 (OH) 2 

NaNa2Mg4AlSisO22(OH) 2 

NaNa2Fe42AlSisO22 (OH)2 

NaNa2Mg,,Fe3SisO22(OH) 2 

NaNa2Fe,,2Fe3SisO22(OH)2 

NaNa2Mg3Al2Si7AlO22 (OH) 2 

NaNa2Mn4(Fe ,3Al)Si8O22(OH)i, 

Tab. 5 

Adjekt-íva charakteristciké pre alkalické amf i bol y 

Ta b. 5a 

po slovensky po anglicky 

sla bov ápena t ý 

slabolítny 

calcian Ca e; 0,050 (- 3 % CaO) 

li thian Li ;;; 0,50 (- l % Li2O) 

Všeobecné poznámky 

Na označenie amfibolov, ktoré sa neana
lyzujú elektrónovým mikroanalyzátorom, 
ale ich povaha je známa na základe optic
kých metód, odporúčame používať názvy 
vo fo rme adjektívum + amfibol,napr. 
akrtinolitický amfibol, pargasitický amfibol 
atď . (Hawthorn, 1983). Názov h ornblend sa 
m ôže používať na označenie vápenatých 

amfibolov, k toré n emožno pomocou optic
kých a fyzikálnych m etód presne určiť. 

Amfibolové azbesty m ožno označovať 

názvami typu antofylitový azbest v prí
pade, ak je známe presné zloženie am fi
bolu. Názov azbestu s adjektívom na -ický 
(antofylitický azbest) treba používať, ak 
je približne známe, o aký minerál ide, ale 
jeho chemické zloi~ ie nie je presne zis
tené. Názvom krokydolit sa bežne porne-
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núvajú azbesty alkalických amfibolov, 
ktorých presné zloženie nie je známe. 
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K amil Lop ašovsk ý - Stanis la v 
R apant - K am il Vrana - Dušan 
Bo d i š : Výskum chemického zloženia zim 
ných zrážok na území Slovenska a jeho 
hydrogeulogické vyhodnotenie (Bratislava 
16. 5. 1985) 

V rámci štátnych výskumných úloh regio
nálneho hydrogeologického výskumu Západ
ných Karpát, riešených na GÚDŠ Bratislava, 
d ochádza k zhodnocovaniu primárnych i se
kundárnych faktorov tvorby chemického 
zloženia podzemnej vody_ 

V roku 1976 sa začal systemat icky hydro
chemický výskum zimných zrážok, koré sú 
z hľadiska zásob pod zemnej vody určuj úce. 

Jeho cieľom bolo zistiť chemické zložen ie 
vodných roztokov z jarného topenia snehu a 
zachyteného p rášku prírodného i antropogén
neho pôvodu. 

Vzorky sa odobrali zo 44 lokalít s prednos
nou orientáciou na horské oblasti , v ktorých 
sa fo rmuje hlavná zásoba vodohospodársky 
využiteľnej podzemnej vody a na hydrogeolo
gicky priaznivé horniny. Zohľadnili sa tiež 
prevládaj úce cyklonálne a anticy kloná lne si
tuácie v zimnom období a lokalizá cia niekto
rých významných zdrojov znečisťovania 
atm osféry (Bratislava , Nováky, Vojany). 

Vzorky sa odoberali v januári a .februári 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČ NOS T I 

do p olyetylénových vrecúšok z celého profil u 
snehovej pok rývky, V teréne sm e m erali a 
fixovali všetky nestále zložky. 

Najdôležitejšie poznatky z tohto sledova
nia sú: 

- Celková mineralizácia zrážok sa pohy
buje v rozmedzí 3,90-162,76 mg . 1- 1, v prie
mere okolo 21 mg . 1- 1, pričom je nižšia pre 
horské oblasti (pod 20 m g . 1 - 1) a vyššia pre 
nižšie položené oblasti (Skalica 15,82 - 99,22, 
30,47; Nitra-Zobor 9,0 -103,63, priemer 32 ,93; 
Patince 11,2 - 64,99, priemer 31,56; P leši vec 
9,79- 87 ,68, priemer 37,91; Pernek-Baba 
17,54-162,76, priemer 46 ,68 úda je sú 
v mg. 1- 1). Vysoká mineralizácia j e tiež 
v snehu z oblasti priemyslových centier, napr. 
Bratislava-Slovnaft 14,37 - 65,5, priemer 
38,83 mg . 1- 1 ; Vojany 22,61-70,39, priemer 
37,02 mg. 1- 1). 

- Rozdiely v celkovej mineralizácii sne
hu sa zistili aj v jednotlivých rokoch (hod
noty udávajú priem er) : 22,68 mg. 1-1, 1977 -
17,23 mg . 1- 1, 1978 26,41 mg. 1-1, 1979 
17,82 mg.1- 1, 1980 24,74 mg.1- 1, 1981 
28,81 mg.1 - 1, 1982 27,94 mg.1 - 1, 1983 
12,93 mg. 1- 1, 1984 13,52 mg. 1- 1. 

- Hodnoty pH sa v sledovanom období 
pohybovali v rozmedzí 3,7-9,4, ale prevahu 
mali hodnoty v rozmedzí pH 4,0-5,0. Výskyt 
vyšších hodnôt pH je obmedzený a prevažne 
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viazaný na neutralizované zimné zrážky 
s vyssou mineralizáciou. Viac ako polovica 
analyzova ný ch vzoriek m ala pH < 4,4, t. j . 
obsahovali voľné minerálne kyseliny (hlavne 
H2SO4). 

- V chemickom zložení zimných zrážok 
dominujú zložky indikujúce antropogénne 
znečisťovanie atmosféry (NH4+ , SO?-, NO3 -

a pod.) . 

Ka mil Vrana-Stanisl a v Rapan t: 
Nová metodika zostavovania hydrogeochemic
kých máp v mierke 1 : 50 OOO na príklade re
giónov Poľany, Javoria a šarišskej vrchoviny 
(Bratislava 16. 5. 1985) 

Od roku 1981 sa realizuje na území Sloven
ska hydrogeochemic:ké mapovanie vybraných 
regiónov v mierke 1 : 50 OOO . Základnou úlo
h ou z metodologického hľadiska bolo vypra
covať novú metodiku zostavovania hydrogeo
chem ických máp. 

Zákla dný rozdiel oproti metodike zostavo
vania máp chemizmu podzemných vôd 
v m ierke 1 : 200 OOO možno zhrnúť do troch 
bodov: 

1. Pri vyjadrovaní chemického typu sa 
upustilo od používania Palmerovej klasifi
kácie v úprave S. Gazdu (1971), ako a j od 

používania Alekinovej klasifiká cie , ktoré sa 
v mapách M 1 : 200 OOO používali súbežne. 

Základom bola kom binácia, jednotlivých 
typomorfných iónov. Dodržali sa pravidlá 
klasifikácie S. Gazdu (1 971), avšak symbolika 
bola zjednodušená s cieľom priblížiť uvedenú 
metodiku širokému okruhu h ydrogeológov a 
vodohospodá rov. 

2. Pre vy jadrenie celkovej minerali zácie 
vôd boli n a rozdiel od predchádzaj úcej me
todiky navrhnuté izolínie mineralizácie s čí

selným opisom jej rozsah u, čo prispelo k cel
k ovému zjednodušeniu k artografického vy
jadrenia. 

3. Kartograficky sa samostatne nevyčleňujú 
genetické typy podzem ných vôd, genetický 
aspekt je zahrnutý v znázornení geologického 
podkladu. 

Zásady zos tavovania hydrogeochemických 
máp sa dem onštrovali na regiónoch Poľany, 
Javoria a š ,arišskej vrchoviny. Zistilo sa, že 
je postačuj úca hustota vzorkovania cca 1 
vz./km2, pričom chemický typ sa kartogra
ficky vymedzuje iba vtedy, ak v určitej plo
che sa vyskytuj e minimálne 5 dokumentač
ných bodov. Početnosť výskytu znázorňova

ného typu v kartograficky vymedzenom poli 
musí vša kbyt minimálne 75 %. V mapách 
sú líniovými značkami a symbolmi znázor 
nené tiež vodohospodársky, geohygienicky a 
prospekčne zaujímavé p rvky. 



Míneralía slov. 
17 (1985), 5, 467-470 

467 

S PR AVA 
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BJJHllHHe HCOTCKTOHlf'ICCKHX }l;BHH(CHIUÍ na CTpOHTCJlbCTBBO ľH}l;pocoop)')Ke
HHH B pa"iioue pa3JIOMa C'ŕpe'IHO 

B OT'Iihe npIDJe}l;eHbI pe3yJibTaTI,I H3y'!emur ru<THBHbIX H e0TeKTOH:H'leCJCHX 

HapyI11eID1i1 Ha 0CH0Ba.HID! aHaIDl3a re0JIOľ.H'leCKHX H reoMopcpoJJOľ.H'leCK.HX 
J);aHHblX, a T fil<)Ke re0JJOľH'!eCKoro KapTHp0BaH.HJI 'leTBepT.H'!HbIX II0KP0BHbIX 
Oca}l;KOB, J);ecpopM~:HW CKJJOHOB .11 J];:HCK0HTHHY.HT. O ~ eHHBaeTCJI TaK)Ke H .l1X 
BJJ:H.s!HHe Ha YCJJOB.HJI CTPOHTeJJb CTBa. 

Influence of neotectonic movements on the waterwork construction in the 
Strečno passage 

In ves tigation results of neotectonically active faults are evaluated on 
the base of geological and geomorphological da ta analysis including new 
m apping of t he Quarternary cover, slope deformations and discontinuities. 
Influences of all these fac tors on the conditions of hydrotechnic con
struction a re evaluated. 

V súvislosti s ú vodnými etapami inži
n iersk ogeologického prieskumu pre pro
j ektované vodné d ielo na Váhu pri Streč
ne a na jeho pravostrannom prítoku v do
line Hoskory treba vyriešiť ch arakter di
fe renciálnych tektonických pohybov a ni
mi podmienenej nerovnorodosti hornino
v ého masívu patriaceho do seizmicky ak
tívneho územia s intenzitou 7- 8° MSK. 

kotline sa p redpokladá, že diferenciálne 
pohyby a výrazné vyzdvihnutie M alej 
Fatry oproti susedným ko tlinám sa začali 
v spodnom sarmate (Buday, 1960 ; Mazúr , 
1963). Výdvih Malej F atry oprot i Žilin
skej kotline mal antiklin álny charakter, 
bez výraznejších súbežných zlomov. Dife
renciálne pohyby medzi Malou F atrou a 
Turčianskou kotlinou boli vý raznejšie a 
uskutočňovali sa pozdiž súbežných zlom o
vých porúch. Vznik vlastného Strečnian

skeho prelom u súvisí so začiatkom slad-

Na základe paleogeografickej analýzy 
a transgresívneho uloženia sa rmatských 
oligohalin ných sedim entov v Turčianskej 
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Obr. 1. Neotektonicky aktívne zlomy v ok olí Strečnianskeho prelomu. Zostavené na 
základe terénneho mapovania a leteckých snímok. 1 - riečne piesčité štrky a pies
čité hliny (Q) , 2 - proluviálne kužele, hlin ité štrky a piesky (Q), 3 - svahové ulo
ženiny (Q), 4 - ílovité a prachovité sedimenty (jazerné - N2), 5 - poloskalné 
vápence (jazerné - N2), 6 - vápencovité k omplexy (T2 _ 3) , 7 - dolomitové komplexy 
T2 - 3), 7 - dolomitové komplexy (T2 - 3), 8 - k remencový komplex (T1), 9 - kompl~x 
granitoidov (C1), 10 - rulový k omplex, 11 - zlomy s výraznými diferenciálnymii 
pohybmi, 12 - menej výrazné zlomy s príznakmi n eotektonickej aktivity a) overené, 
b) predpokladané, 13 - svahové plazivé defo rmácie, 14 - zosuny 

Fig. 1. Neotectonically active faults in the Strečno p assage based on data from field 
m apping and aerial photography. 1 - fluviatile sandy grave_l and sandy loam, 
Quarternary, 2 - proluvial cone, loamy gravel and sand, Quarternary, 3 - slope 
sediment, Quartern ary, 4 - argillaceous and s ilty sedim ent, lacustrine, Upper Neo
gene, 5 - lacustrine limestone semirock, Upper Neogene, 6 - limestone complex, 
Middle to Upper Triassic, 7 - dolomite complex Middle to Upper 'ľriassic, 8 -
quartzite complex, Lower Triassic, 9 - complex of granitoids, Lower Carboniferous, 
10 - complex of gneiss, 11 - fault displaying pronounced verlical movement, 12 
less pronounced fault with signs of neotectonic m ovements, a - proved, b -
p r esumed, 1:3 - tongue-like slope movement, 14 - landslide 
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kovodnej sedimentácie v Turčianskej kot
line (Mazúr, 1963; Kalaš, 1965), t. j. vo 
v rchnom sarmate. 

Pri hodnotení diferenciálnych tektonic
k ých pohybov a ich vplyvu na inžinier
skogeologické pomery sa opierame o ana
lýzu a rekonštrukciu geologického a geo
morfologického vývoja Strečnianskeho 

prelom u a jeho širšieho okolia. Vychá
dzame z geologických kritérií (Buday, 
1962, Ivanov - Kamenický, 1957 a Haš
ko - Polák, 1979) a z týchto predpokla
dov: 1. erózia má selektívny charakter a 
v kryštaliniku Malej Fatry je prednostne 
viazaná na oslabené zóny zlomových po
rúch; 2. selektívnu eróziu zintenzívňujú 

súčasné diferenciálne pohyby pozdÍž zlo
mov; 3. na klesajúce kryhy viaže sa aku
mulácia pokryvných útvarov a pri star
š ích prvkoch reliéfu i mocnejšie polohy 
e lúvia; 4. na vyzdvihnutých kryhách v y
s tupuje na povrch neveľmi zvetraný skal
n ý podklad ; 5. zlomové poruchy majú zo
nálny charakter a smerove sa zhodujú 
s dominantným puklinovými systémami 
v ich blízkosti ; 6. na zlomové poruchy 

Absolútny vek 
2 1. 6 

s prejavmi súčasnej tektonickej aktivity 
sa viažu svahové deformácie predkvartér
neho podložia; 7. diferenciálne poh yby sa 
prejavujú v spádovej krivke vodpý ch t o
kov. 

Výsledná schéma neotektonicky aktív
nych zlomových porúch je na obr. 1. 
V schéme je vyznačený priebeh dvoch ka
tegórií zlomov s prejavmi neotektonickej 
aktivity. V prvej kategórii sú zlomy od
deľujúce tektonické kryhy s rozdielnym 
tektonickým režimom. Diferenciálny po
hyb pozdÍž týchto zlomov je výrazný v r e
liéfe a prejavuje sa i zaklesnutím mezo
zoika, napr. v hornom toku Hoskory až 
o 300 m. V druhej kategórii sú zlomy 
s prejavmi neotektonickej aktivity v r ám
ci tektonických k rýh. Zo schémy vyplý
va, že Strečniansky prelom je viazaný na 
tektonicky k lesajúcu kryhu medzi Lúčan

skou a Krivánskou Malou Fatrou. Svedčí 

o tom rozdielna úroveň neogénnych po
vrchov zarovnávania a kvartérnych terás 
v Strečnianskom prelome a v priľahlých 

častiach kotliny. 
Približný obraz o rýchlosti diferenciál-

( rnil ió'ny rokov 1 
8 10 12 14 16 

Výškov~ rozdiely 
3 km 

Obr. 2. Diagram rýchlosti diferenciálnych pohybov medzi Malou Fatrou a T ur
čianskou kotlinou 

Fig. 2. Plot of differential movement velocities between the Malá Fatra Mts. and 
the Turčianska kotlina basin 
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nych pohybov možno si vytvoriť na zá
klade porovnania úrovní povrchov zarov
nania v Strečnianskom prelome a neo
génnej výplne Turčianskej k otliny, ako aj 
terasových úrovní Váhu (obr. 2). Z grafu 
v yplýva, že rýchlosť diferenciálnych po
h ybov medzi pohorím a kotlinou má kle
sajúcu tendenciu a v kvartéri dosahuje 
r ádovo stotiny milimetra za rok. 

Z hľadiska diferenciálnych pohybov 
možno rozdeliť okolie Strečnianskeho 

prelomu na niekoľko krýh s jednotným 
neotektonickým režimom. Na ich rozhra
ní sa i v kvartéri prejavujú diferenciál
n e tektonické pohyby rádove niekoľko 

milimetrov za sto rokov . P ozdÍž nich v ši
rokej zóne, desiatky až stovky metrov, sú 
horniny intenzívne porušené a sú tu pred
poklady vzniku svahových deformácií. 
Možno očakávať i zvýšený účinok seizmic
kých otrasov. Centrálne časti zlomových 
porúch môžu vytvárať pre podzemnú vodu 
r elatívne nepriepustné bariéry, zatiaľ čo 

v ich okrajových častiach môžu byť zóny 

zvýšenej p riepustnosti. P odobne sa p re
javujú i zlomové poruchy n ižších kategó
rií. Preto t reba náročné ob jekty situovať 

čo najďalej od neotektonicky ak tívnych 
zlomov. Zlomové poruchy menšieho vý
znam u sa v yskytujú v celom masíve a ich 
presná identifikácia je možná až po tech
nických prieskumných p rácach. 
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H0Bbi e np116opbl AJUl Il0JICB0ro o n p eAeJiemu1 npO'IU0CTH H APYľHX CB0ÍÍ:CTB 

D 0P0A 

B pa6ore 1-1aHa ou;eHKa y coBepllleHCTBOBamrn: rrp 116o pOB )-1JiíI orrpe1-1eJie 
Hl15! (p113J1qecKl1X GB011CTB. H rrpoquOCTH CKOJJh)KeHH5! rropo1-1 B I1O,[(3eMHhIX 
pa3BeJ-1OqHhlX Bhlpa60TKaX . Pa3BHTHe H3MepMTeJJhHh!X M GHMMalOII.\11X CMCTeM 
,[lJlíI 06011x Tl1I1OB 113Mep!1TeJlhHhlX rrp116opOB. HOBhie 113Mep!1'ťeJJhH hie rrp1160-
pb! BIIOJIHe 6epyT BO BHHMaHl1e COBeThI „ 11HrepHaD;l1OHaJI Cou;11er 11 cpop 
POI.(K M exaHl1KC" H Ta.KJKe H OBeiÍilll1e HTOľl1 11CCJie,[(OBaHl111 MexaHl1K11 rropOJ-1. 

New devices for in situ rock strength and ductile rock properties testing 

The paper introduces results in development of new devices far in 
situ testing of ductile rock properties and of the shearing rock strength 
aimed far measurements in underground workings. The device consists 
the measuring instrument itself and a sensing unit applicable far both 
purposes. The new devices fullfill recomendations of the International 
Society for Rock Mechanics as well as the recent needs of rock me
chanics. 

Pri zabezpečovaní inžinierskogeologické
h o prieskumu pre národohospodársky vý
znamné stavby, ako sú prečerpávacie vod
n é elektr árne a iné hydroenergetické die
la, a tómové elektrárne, vodohospodárske 
stavby, diaľnice a tunely, je dôležité po
znať pevnosť a pretvárne charakteristiky 
horninového masívu. Jednou z metód ich 
stanovenia „ s:ú poľné skúšky šmykovej 
pevn osti zisťovacej na horninových blo-

koch a zaťažovacie skúšky. Uveden é testy 
naša prieskumná organizácia zabezpečo

vala donedávna fo rmou kooperácie, čo 

veľmi nepriaznivo ovplyvňovalo termíny 
záverečnej geologickej dokumentácie. 
Z tohto dôvodu sme v rámci vedecko
technického rozvoja r ezortu SGÚ uskutoč
nili vývoj skúšobného zariadenia a tech
nológie pre poľné skúšky pevnosti a pre
tvárnych vlastností hornín, ktorý sme 



472 Míneralia slov., 17, 1985 

ukončili v roku 1983 (Bohyník et al., 
1983) . 

Pri vývoji skúšobného zariadenia a tech
nológie poľných skúšok srne v celom roz
sahu zohľadnili doporučenia International 
Society for Rock Mechanics. Išlo hlavne 
o dodržanie viacerých okrajových podmie
nok, týkajúcich sa konštrukcie skúšob
ných zariadení , ako aj pracovných postu
pov, aby získané výsledky boli vzájomne 
porovnateľné. 

Opis skúšobného zariadenia pre vie
smerné zaťažovacie skúšky. Určujúcimi 

kritériami pri vývoji skúšobného zaria
denia boli predovšetkým tuhosť nosných 
p rvkov, univerzálnosť a variabilita jed
notlivých prvkov zostavy s prihliadr::utim 
na požiadavku jednoduchej montáže, zní
ženie hmotnosti, plynulé vyvodzovanie 
zaťaženia a odľahčenia bez straty tlaku 
v silovom systéme, presnosť snímania sily 
a deformácie, odolnosť voči extrémnym 
podmienkam v podzemných prieskum
ných a banských dielach a v neposlednom 
rade splnenie podmienok bezpečnosti prá
ce. Okrem toho bola pozornosť sústredená 
a j na možnosť sledovania deformácie 
jednotlivých vrstiev zaťažovaného horni
nového prostredia. Uvedené kritériá sa 
splnili ďalej popísaným konštrukčným 

r iešením skúšobného zariadenia. 
Skúšobné zariadenie (obr. 1) pozostáva 

z troch funkčných celkov: 
a) základný nosný systém doplnený 

ochrannými prvkami proti prípadnému 
padaniu hornín. Pozostáva z tuhe.i zaťa

žovacej dosky 500 X 500, resp.· 710 X 710 mm 
opat renej 8 otvormi po obvode a v strede 
dosky, klbu - guľového lôžka, sady na
staviteľných vzpier o dlžkach 50, 150, 200, 
250, 500, 1000 a 1500 mm, dimenzovaných 
n a maximálne namáhanie silou 1 MN, 
sady oceľových spojok ako prechodových 
kusov pre jednotiivé prvky nosného systé
m u, k ruhovej opornej dosky 0 300 mm 
a konečne podpornej konštrukcie pre za-

Obr. 1. Skúšobné zariadenie pre všesmerné 
zaťažovacie skúšky 
Fig. 1. Testing device for hydrostatic strength 
tests 

bezpečenie ľahkej montáže zostavy funkč

ných prvkov pri všesmerne orientovaných 
zaťažovacích skúškach. Zostava je kon
štruovaná z trubiek rozličných dÍžok, 
ktoré sú vybavené vysúvateľnými koncov
kami pre ich zafixovanie do horniny. 
Vzájomne t rubkový systém je zmontova
ný spojovacími uzlami. 

Ochrana stropu p roti príí)a-dnému pa
daniu úlomkov a balvanov hornín sa za
bezpečuje t rubkovým systémom, ktorý sa 
prekrýva pod stropom sadou dosiek, príp. 
oceľovým pletivom, zakotveným do stropu 
oceľovými svorníkmi ; 

b) hydrau lický silový 
hydraulické čerpadlá na 

sys tém t voria 
ručný a elek-
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t r ický pohon, sada hydraulických zd vi
hákov firm y LUCAS o prevádzkovej sile 
od 250 do 1000 kN, sada vysokotlakových 
h adíc 2,5 a 10 m dlhých a dynamometre 
na indikáciu sily pôsobiacej pomocou od
porových tenzometrov: 

c) merací a snímací systém je uspôso
bený pre poľné zaťažovacie, a j šmykové 
skúšky hornín. Tento pozostáva zo silo
vej meracej sústavy, meracej sústavy pre 
deformáciu a vlastného snímacieho sys
tému. 

Silovou meracou sústavou sa merajú 
normálové a šmykové sily vyvodzované 
hydraulickými lismi pomocou elektric
kých dynamometrov tenzometrického typu, 
ktoré sú zabudované do zostáv. Použili 
sa t enzometrické aparatúry fy Mikrotech
na a fy Peekel. Meraciu sústavu p re de
formáciu tvorí nosný rám, ktorý predsta
vuje voči sledovanému horninovému ma
sívu rovinu nulových deformácií. Nosný 
rám musí byť preto zakotvený mimo 
ovplyvňovanú oblasť horninového masívu. 
Meranie posunov sledovaných miest sa 
zabezpečuje mechanickými snímačmi, ako 
aj elektrickými indukčnými snímačmi. Pri 
zisťovaní údajov elektrických snímačov sa 
používa merací zosilt'í.ovač. Pre meranie 
posunov v rozličných hibkach v priestore 
a v okolí zaťažovacej dosky sa využíva 
trojbodový systém zabudovaných mera
cích miest (obr. 2), ktorý sa osadzuje do 
ú zkoprofilových vrtov. 

Snímací systém tvoria elektrické mera
cie prístroje - tenzometrické aparatúry 
TSA 4 fy Mikrotechna a CA 605 fy 
Peekel, ďalej je to merací zosilňovač 

KWS 82 A 1 fy HEM. Merací zosilňovač 
sa používa pre elek-tr.i-clre indukčné sní
mače a tenzometre. 

Snímací systém doplňujú prepínacie 
funkčné celky, zabezpečujúce zber signá
lov z viacerých meracích miest do jedi
ného meracieho p rístroja. Pre elektrické 
snímače posunu induktívneho t ypu sme 

Obr. 2. Pohľad na trojbodový merací systém 
Fig. 2. View on the three-point measuring 
system 

vyvinuli prepínaciu skrinku. Je to ručne 
ovládaná 48-kanálová prepínacia jednot
ka, napájaná z autobatérií. 

Skúšobné zariadenie pre stanovenie 
priamej šmykovej pevnosti v ráme . Urču
júce kritériá pri vývoji zariadenia boli 
obdobné ako u zariadenia pre všesmerné 
zaťažovacie skúšky. Okrem toho išlo 
o presnosť snímanej sily a deformácie 
skúšobného bloku, zabezpečenie súososti 
jednotlivých prvkov normálovej a šmy
kovej silovej zostavy, dodržanie podmien
ky, že výslednica pôsobiacich síl bude p re
chádzať stredom predurčenej šmykovej 
roviny ako a j eliminovanie trenia v roz
nášacom systéme normálového zaťaženia 

pri šmykovom posune skúšobného bloku . 
Skúšobné zariadenie (obr. 3) skladá sa 

z troch funkčných celkov: 
a) základný nosný systém tvoria oceľo

vý rám o rozmeroch 500 X 500 X 300 mm, 
opatrený otvormi pre snímanie šmykové
ho posunu; vymeniteľné oceľové kliny 
v troch obmenách (10°, 15°, 20°) ; podpor
né zariadenie s možnosťou fixácie v sklo-
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Obr. 3. Skúšobné zariadenie pre stanovenie 
priamej šmykovej pevnosti v ráme 
Fig. 3. Testing device far rectilinear shearing 
strength measurements in testing frame 

n och 10°, 15° a 20°; stava teľné vzpery 
o CÚžkach 50 až 1500 mm, oceľové spoj
k y, klb - guľové lôžko; oporné dosky 
0 300 mm; roznášacie oceľové dosky 
500 X 500 mm; kalotové ložisko ochrany 
s tropu a rozperné trubky pre fixáciu 

normálovej silovej zostavy . P rogresívn ym 
prvkom základného nosného systém u je 
kalotové ložisko, ktoré umožňuj e prenos 
sústredeného normálového zaťaženia cez 
roznášaciu dosku na skúšobný blok pri 
jeho posune s možnosťou nakláňania. 

b) hydraulický silov ý systém je n ajdó
ležitejšou časťou skúšobného za riadenia, 
pretože umožňuje vyvodzovať kombino
vané zaťaženie normálovou silovou zosta
vou a šmykovou silovou sústavou. Hydrau 
lický systém je konštrukčne riešený rov
nako ako pri zariaden í pre zaťažovacie 

skúšky. 
c) merací systém je podrobne popísaný 

v stati skúšobného zariadenia p re v še
smerné zaťažovacie skúšky. 

Recenzoval V . Mencl 
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Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave 

ARPÁD ABONYI, ONDREJ ROZLOŽNÍK 
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Occurence of metasomatic siderite in the Late Paleozoic near Rožňava 

A lenticle of m etasomatic siderite ha s been ascertained in the Late 
Paleozoic sedimentary complex on the Mária deposit. Up to the present 
time such type of mineralisation have not been known in h is ore f ield. 
The presence of car bonate sedimenta tion induces the p ossibility of its 
wider spreading and its m etasom atism by siderite. 

V juhozápadnej časti ložiska Mária sa na 
13. obzore overila šošovka sideritu, k torá avo
jou minerálnou výplňou, geologickou pozíciou 
a štruktúrno-textú rnymi vlastnosťami nezod
povedá bežnému žilnému typu charakteristic
kého zrudnenia tohto ložiska. 

Zrudnenie vystupuje južne od porfyroidov 
s taršieho paleozoika. V oblasti meračského 

bodu 13 233 sa st-ýkajú porfyroidy, pravdepo
dobne tektonicky (charakter s tyku pre úplnú 
výstuž n ebolo m ožné posúdiť), so zelenkavý
m i fylitmi s prechodom do sivých sericitic
k ých kvarcitov druhotne turmalizovaných. 
V blízkosti styku porfyroidov s fylitmi vy
stupuje i. poloha ostrohranných brekcií, k to
ré sú podobné rožňavským zlepencom, s roz
m erom úlomkov do 5 cm. F ylity sú impreg
nované py ritom a lokálne v nich vystupujú 
polohy liateho py ritu s mocnosťou d o 3 cm. 

V prostredí fylitických a kvarcitických hor
nín vystupuje a si 6 m m ocná poloha svetlo-

sivých vápnitých d olomitov so zhlukm i jem
nozrnitého pyritu. Dolomity sú prerážané žil
kami hydrotermálneho sideritu. Karbonátová 
poloha m á n asledujúce chemické zloženie: 
SiO2 - 2, 65 %, Al2Oa - 1,88 %, F e2O3 -
20,40 O/o, CaO - 23,10 %, MgO 11,24 %, 
TiO2 - 0,17 % , MnO - 1,32 %, s. ž. -
38,60 %, H 2O 105°C - 0,44 O/o. 

V spomínan om horninovom prostredí vy 
stupuje i šošovka metasomatického sideritu 
s dosiaľ známymi rozm ermi a si 20 X 8X ? m , 
k torá je porušená m ladšími zlomami. 

Sošo-vku tvorí p omerne jednoduchá m ine
ralizá cia. Podstatnú časť tvorí siderit a v in 
tergranulároch zŕn jemnozrn itý pyrit. Akce
soricky je tu a j kremeň; ser icit, rumelka, žil
ný siderit a na mladších puklinách kalcit 
a baryt. 

Makroskopicky je siderit svetlohnedý s mo
zaikovitou tex túrou zŕn sideritu, med zi kto
rými je jemnozrnitý sivý pyrit. Ojedinele sú 
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v siderite zelenkavé zhluky sericitu (musko
vitu). V sericite sa zistila i rumelka. Mozai
k ovitý metasomatický siderit preráža žilný 
siderit vo forme drobných žiliek. šošovka je 
porušená postmineralizačnými zlomami. Na 
mladších puklinách sa zistil kalcit s barytom. 

Kvalita sideritu sa sledovala 6 zásekovými 
v zorkami. Priemerné zloženie je takéto : 
Fe - 34,56 %, Mn - 1,39 O/o, SiO2 - 5,93 %, 
Hg - stopy, cu - o,orn °ľa, cao 0,94 °io, 
MgO - 5,10 %, P 2O5 - stopy, S - 2,55 %, 

Obr. 1. Geologická poz1c1a metasom atického 
sideritu na 13. horizonte ložiska Má ria. 1 -
žilné sulfidicko-sideritové zrudnenie, 2 -
metasomatický siderit, 3 - karbonát (dolo
mit), 4 - brekcie, 5 - fy li ty s impregnáciou 
a ložnými polohami pyritu do 2-3 cm , 6 -
porfyroidy 
Fig. 1. Geological position of metasomati c 
siderite on the 13th horizon of th e Mária 
deposit. 1 - Vein sulphide-siderite ore mine
ralisation, 2 - metasomatic siderite, 3 -
carbonates (dolomite), 4 - breccias, 5 -
phyllites with impregnation and intercalations 
of pyrite to 2-3 cm, 6 -- porphyroides 

Bi - 4 ppm, As - stopy, Ag - 1,2 ppm, 
/1.u - stopy. 

Chemicky sa sledovalo i zloženie čistého si
deritu. Výsledky a nalýzy separovan ých zŕn 

metasomatického sideritu sú: Fe - 40,97 %, 
SiO2 - 0,30 %, MnO - 3,20 %, MgO 
4,02 o o, Ca O - 0,30 %, Al2O3 - 0,20 %, S -
0,41 %, s. ž. - 38,58 %. 

Geologická pozícia šošovky metasoma tické
ho sideritu je mimoriadne zaujímavá a m ož
no ju označiť za nový (ložisko indikuj ú ci) 
prvok v oblasti Rožňavy. Takýto typ zrudne
nia sa v tomto rudnom poli zatiaľ nezist il. 
Lokalizovan ý je pri južnom okraji gemerika 
v blízkosti rožňavskej línie v súvrství hornín, 
ktorých s tra tigrafická príslušnosť (perm ?, 
vrchný karbón?) je neistá. 

Hydrotermálnometasomatické zatlačenie čas 

ti karbonátov do sideritu naznačuje (v prí
pade väčšieho rozšírenia karbonátovej sedi
mentácie) možnosť prítomnosti skr ytých šo
šoviek sideritu. Indikujú to i sideritové a 
karbonátové konkrécie, ktoré sú r ozšír ené 
v tejto časti horninového komplexu. 

Geologický pri eskum 
Rožňava 
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KRON IKA 

Naši jubilanti 

RNDr. Ján Gašparik, CSc., šesťdesiatnikom 

RNDr. Ján Gašparik, CSc., riaditeľ Geolo
gického ústavu D. Štúra sa v dobrom zdraví 
a plný životného optimizmu dožíva svojich 
šesťdesiatin. 

Narodil sa 19. októbra 1925 v Tesárskych 
Mlyňanoch, okres Ni tra, v rodine železničiar
skeho robotníka. Základnú a strednú školu 
absolvoval v Zlatých Moravciach a v Ban
skej Bystrici, kde v r. í943 maturoval. Dva 
roky p r&.coval ako zamestnanec P overeníctva 
školstva a v roku 1.947 sa zapísal na Prírodo
vedeckú fakultu Univerzity Kamenského 
v Bratislave. Po úspešnom ukončení vysoko
školských štúdií a po obhájení doktorskej di
zertačnej práce (r. 1952) nastúpil ako odbor
ný asistent na Katedru geológie a paleonto
lógie novozriadenej Geologicko-geografickej 
fakulty UK, kde prednášal stratigrafickú a 
historickú geológiu. Od roku 1956 pracoval 
ako vedúci vedecko-výskumného strediska a 
základného geologického mapovania Geolo
gického prieskumu, n. p., Turčianske Teplice, 
n eskoršie pôsobil v tom is tom podniku v Zi
lin e. Od roku 1966 pracuje v Geologickom 
ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Rok p o 

nástupe získal hodnosť kandidáta geologic
k o-mineralogick ých vied. V rokoch 1969-1970 
pomáhal organizovať novozr iadený Sloven 
sk ý ge:ú c,gický úrad. V Geologickom ustave 
D. Štú ra bol v rokoch 1971-1974 vedú ci1,1 
oddelen,a neogénu, v rokoch 1974-1976 VCJ

dúcim oJboru regionálnej geológie a od rok u 
1976 je riadi teľom ústavu. Od roku 1970 je 
členom edičnej rady časopisov G úDš a ak,J 
riaditeľ ústavu p redsedá jeho vedeckej rade. 

Vedecko-vý sk umná práca jubilanta sa za 
meriavala na sedimentárny neogén a nerast 
né su roviny n achádzajúce sa v neogénnych 
panvách Západných Karpát. Jeho prvá ve
decká práca sa zaoberá geológiou Bánovskej 
ko tliny (1) . Pozdejšie sa venoval štúdiu neo
génu na východnom Slovensku, konk rétne 
neogénu pri úpätí Slanských v rchov, k de 
~polu so sv oj imi spolupracovníkmi klárbl 
základy poznania východoslovenskej n eogén
nej panvy (3, 4, 5, 6) . Spolupracoval p ri geo
Jc,gickom výskume východnej časti Podunaj
skej nížiny (7) . Neskôr sa sústredil na š tú
dium li tológie, stratigrafie a stavby Horno
nitrianskej (8, 9, 14, 16, 17), Turčianskej (20, 
24, 25 , 29) a ž iarskej kotliny (18, 20, 31). Ve
noval sa tiež problematike paleogeografi e 
neogénu Západných Karpát (27, 32, 39) a po
dieľal sa na práci medzinárodných kolektívov 
pri zostavovaní paleogeografických máp neo
génu karpatsko-balkánskej oblasti v m ierke 
1 : 1 OOO OOO a paleogeograťických m áp neo
génu strednej a východnej Európy, zosta 
vených v r ám ci medzinárodného p roj ektu 
lUGS/RDP. 

Vo svojich vedeckých lJrácach vždy sa za
oberal aj nerastnými surovinami. Zvlášť sa 
venoval problematike uhoľných ložísk Slo
venska (2, 11, 23) a p roblematike ložísk k re
menitých pieskov (10, 15, 19). Kapitolou o lo
žiskách kaustobiolitov prispel do p rvej m o
derne spracovanej rozsiahlej príručky o n e
rastných surovinách Slovenska (13). P racoval 
tiež ako exper t na výskume niklových a že
lezorudných ložísk v Albánsku. 

Ako popredný odborník v problematike ne
rudných surovín na Slovensku je členom K o
misie pre k lasifikáciu zásob ložísk nera st-
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n ých surovín. P osúdil už mnoho výpočtov zá
sob ložísk, z ktorých sa surovina využíva 
v národnom hospodárstve. 

Svo je bohaté skúsenosti a poznatky o neo
génnych panvách, ale aj o slovenskej geoló
gii ako celku, využil ako spoluautor prác, 
v ktorých sa zhodnotili prínosy Geologického 
ústavu Dionýza Štúra vo výskume geológie 
Západných Karpát a vytýčili nové smery 
výskumu (35, 36, 33, 37). 

Vysoko treba hodnotiť organizátorskú prá
cu jubilanta vo vedúcich funkciách na Geo
logickom prieskume a neskôr na Geologic
k om ústave D. Štúra. Ako riaditeľ GúDš 
rozhodujúcou mierou prispel k úspešnému 
plneniu náročných výskumných úloh ústavu, 
jeho vedecko-technického rozvoja, k riešeniu 
problematiky rozs1rovania su rovinovej zá
k ladne Slovenska, energetických zdrojov včí
tane netradičných geotermálnych zdrojov 
energie a zásob podzemných vôd. Pod jeho 
vedením sa začali v ústave vo väčšej miere 
vydávať geologické mapy, zvlášť geologické 
mapy regiónov v mierke 1 : 50 OOO, hydrogeo
logické mapy a tematické mapy. 

Jubilant sa aktívne zapájal do práce v Slo
venskej geologickej spoločnosti. V rokoch 
1963-1967 bol jej predsedom a v roku 1965 
organizoval XVI. zjazd v Žiline (12). 
Zúčastnil sa na viacerých geologických 

zjazdoch a sympóziách v Poľsku, Maďarsku, 

ZSSR, Francúzsku, Rakúsku, J uhoslávii, Ka
nade, Holandsku, Taliansku a i. 

Za úspešnú vedeckú a organizátorskú čin

nosť v slovenskej geológii bol poctený via
cerými vyznamenaniami. V roku 1957 dostal 
vyznamenanie Najlepší pracovník Minister
s tva palív, v roku 1970 Najlepší pracovník 
geologickej služby, v r . 1975 mu udelili vy
znamenanie za pracovn ú vernosť a v r. 1980 
Rad červenej hviezdy práce. 

RNDr. Jánovi Gašparikovi, CSc., patrí 
uznanie za vše tku prácu, ktorú vykonal pre 
s loven skú geológiu, zvlášť za úspešné riadenie 
Geologického ústavu D. Štúra a jeho prínos 
pri koncipovaní výskumného programu ústa
vu a pri stanovovaní vysokých, ale reálnych 
cieľov slovenskej geológie. 

Želáme mu, aby v zdraví a pohode pokra
čoval v práci, ktorej venoval celý svoj život, 
aby vnášal optimizmus a elán do radov spo
lupracovníkov d kolegov, aby svojimi dlho
ročnými skúsenosťami prispel k usmerneniu 
a aktivizácii mladých pokračovateľov diela, 
k toré on sám tak významne zveľadil. 

Dionýz Vass 
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