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Kniha (Diagenesis in Sediments) vyšla pôvodne ako spoločná práca kolektívu európskych, 
amerických a austrálskych vedcov pod redakciou G. Larsena a G. V. Chĺlíngara vo vydavatetstve 
spoločnosti Elsevier Publishing Company Amsterdam — London — New York v r. 1967. 
Pretože ide o základné práce zahraničných vedcov o posedímentačnei premene usadenín, bola 
preložená pod redakciou N. B. Vasoeviča do ruštiny a dostáva sa tak prostredníctvom Sovietskej 
knihy aj na náš trh. 

Práca je rozdelená do 11 kapitol, ktoré spracovali vedcišpecialisti na jednotlivé problémy. 
Dve úvodné kapitoly sú venované definovaniu termínu diagenéze, fáram diagenézy a tvoreniu 
autigénnych minerálov. G. Larsen a G. V. Chilingar do pojmu diagenéza zahrnujú všetky 
fyzikálne, biochemické a fyzikálnochemické procesy, ktoré pretvárajú usadeniny od momentu 
ich usadenia až po ich litifikáciu alebo cementáciu pri nízkych teplotách a tlakoch diagenézy 
u rôznych autorov. R. W. Fairbridge popisuje hranice diagenézy a procesy v nej prebiehajúce. 
Diagenézu rozdeľuje na tieto fázy: s y n d i a g e n é z a (diagenéza v užšom zmysle, sedimen
tácia) začína momentom usadenia častíc sedimentu až po etapu ich ranného zachovania. Prebieha 
v oblasti činnosti baktérií, jej mocnosť kolíše od 1 do 1000 m, doba trvania asi 1000 — 
100 000 r., a n a d i a g e n é z a (katagenéza) zahrnuje zhutňovanie a dozrievanie sedimentov. 
Prebieha od hraníc syndiagenézy do hĺbky asi 10 000 m a doby 107 — 10* rokov, e p i
d i a g e n é z a (hypergenéza) predstavuje postdiastrofickú fázu spojenú s výzdvíhom sedimen
tov a ich priblížením k povrchu — prederózna fáza. Prebieha v hĺbke 1 až 3000 m, doba 
trvania kolíše od 103 do 109 rokov. Počas diagenézy prebiehajú pri súčasnom tvorení autigén
nych minerálov najmä tieto procesy: halmyrolýza (glaukonit. zeolity, ílovité minerály), okysli
čovanie a redukcia (červené íly, mangánové hľúzy, pyritové a rnarkazitové povlaky), hydratácía 
a dehydratácia (anhydrit, sadrovec, opál, chalcedón, kremeň, autigénny ortoklas) a diagenetická 
metasomatoza (dolomitizácia a dedolomitizácia, silicitizácia, fosfatizácia, siderítízácia). 

Ďalšie kapitoly knihy sú venované otázkam diagenézy jednotlivých druhov usadenín. Pod
statnú časť tvoria kapitoly venované najrozšírenejším pieskovcovým, ílovitým a karbonátovým 
sedimentom na zemskom povrchu. Proporcionálne sa vymyká kapitola o karbonátoch (je oproti 
ostatným zhruba trojnásobne väčšia), čo je zrejme spôsobené veľkým nazhromaždením poznatkov 
zo štúdia práve týchto hornín. Diagenézou piesčitých sedimentov sa zaoberá E. C. Dapples — 
od usadenia piesčitých zŕn až po ich vzájomné veľmi pevné spojenie. Pri ich diagenéze rozo
znáva nasledovné etapy: reduktomorfnú (usadzovaniezhutňovanie, minerálna premena v procese 
okysličovania a redukcie), locomorfnú (vznik opálu a chalcedónu, zámena ílovej substancie kal
citom, piechod aragonitu v kalcit, zámena kalcitu dolomitom a ortoklasu kalcitom) a filmorfnú 
(kryštalizácia slúd a živcov). Premeny ílovitých sedimentov v procese diagenézy — t. j . pre

meny prebiehajúce v čerstvo usadenom sedimente až pokiaľ nedosiahne štádium metamorfizmu 
— popisuje G. Muller. Zaoberá sa zmenou chemického a mineralogického zloženia sedimentov 
od ich prvotného stavu cez procesv zvetrávania, transportu, usadzovania až po procesy pri plyt
kom a hlbokom uložení — ponorení, vznikom a premenami jednotlivých minerálov až po ce
mentáciu sedimenlu. V jednotlivých štádiách popisuje tiež zmeny pórovitosti a textúry, čo do
kladá početnými experimentálnymi výsledkami. 

Najviac rozpracovaná  G. V. Chilingar, H. J. Bissell, K. H Wolf  je kapitola o diage
néze karbonátov, pri ktorej sa vyskytuje viac ako 30 rôznych procesov závisiacich od regionál
nych i lokálnych faktorov. Litifikácia karbonátov má fyzikálnochemický alebo biochemický 
charakter, pričom sa uplatňujú faktory endogénne i exogénne. Pri diagenetickej premene vá
pencov sa uplatňujú v zásade tieto procesy: f y z i k á l n o  c h e m i c k é : rozpustnosť, korózia, 
vyluhovanie, okysličovanie, redukcia, prekryštalizácia, cementácia, atd., b i o c h e m i c k é a o r
g a n o g é n n e : agregácia, korózia, tvorenie kanálikov, plynových uzavrenín, nakyprovanie, roz
klad organických zlúčenín, a pod., f y z i k á l n e : zhutňovanie, vysušovanie, vnútorné defor
mácie, atd. Autori objasňujú jednotlivé procesy a dokladajú ich fotografiami, tabuľkami a grafmi. 
V menšom rozsahu je opísaná diagenéza dolomitov (diagenetická dolomitizácia), kde autori 
podávajú náčrl chemizmu dolomiiizácie a spôsobu vstupu Mgiónov do karbonátových hlín (ba
bien). 

V rozsahom malej kapitole popisuje E. C. Dapples význam kremitých usadenín pri diagenéze 
z hľadiska ich rozpustnosti (doloženej laboratórnymi experimentami) a výskytu v karbonátových 
a ílovitých sedimentoch. 

269 



Ďalšia skupina prác je venovaná diagenetickým premenám organických látok, uhlia a minerál
nych ložísk. E. T. Degens opisuje diagenetická premeny organických látok ako trojstupňový 
proces mikrobiologickej a chemickej deštrukcie jestvujúcich biochemických makromolekúl v ranom 
vtadiu diagenézy, kondenzácie produktov metabolizmu spojenej s tvorbou humusových látok 

pomalého dozrievania produktov. Štúdium niektorých zbytkov živých organizmov v sedimentoch 
naznačuje, že posedimentačné premeny organickej hmoty ešte nedosiahli svoje konečné štádium 
Diagenetické premeny uhlia  M. Teichmiiller, R. Teichmúller  spadajú v porovnaní 
s ostatnými sedimentami  do oblasti premien katagenetických. Stupeň uhoľnatenia rastie 
s hĺbkou v spojitosti so zvyšovaním teploty. V kapitole su opísané premeny od rašelín cez 
hnedé a kamenné uhlie až po antracit. Úlohu diagenetických procesov, pri vzniku minerálnych 
ložísk ,opisuje G. C. Amstutz a L. Bubenicek. Autori podávajú hlavné črty týchto procesov a ich 
zvláštnosti pri jednotlivých typoch ložísk sedimentárneho charakteru. 

Posledné kapitoly knihy sú venované diagenéze podzemných vôd a pérových roztoko". E T 
Degens a G. V. Chilingar sa zaoberajú klasifikáciou a chemickým zložením podzemných vôd, 
zmenami ich chemizmu, možnosťou prestupu iónov nabitými ílovým membránami, vplyvom 
organických látok na mineralizované naftové vody. Von Engelhardt sa zaoberá vplyvom j ;V"ýih 
roztokov na katagenézu pieskovcov a rozdielom reakcií pri katagenéze a metamorfizme. 

Kniha predstavuje systematickú štúdiu posedimentačných premien základných typov sedimen
tárnych hornín, doloženú výsledkami experimentálneho výskumu fyzikálnochemických vlastností, 
ktoré su kriticky zhodnotené a geneticky interpretované. Poskytuje cenný materiál nielen geoló
gomspeoalistom zaoberajúcich sa sedimentárnymi horninami, ale i dalším odborníkom príbuz
ných geologických a inžinierskogeologických disciplín. 

Vladmír LETKO 
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