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IlpilMľ'l.llllIH K HOBOMy lipt\[.IO,hclllII<> XIIMHieCKOH Ii.'iaCCIIl|llI)wlIUIII BVJI
KaHHHeCKHX IKipn.l KOMHCCHJI HYTC flJIH CMCTeMaTHKH B ne I po.ICH IIH 

PaSoTa «ačT HHCpopMaujuo o npeflJioJKeHHn KJiaccndjiiKaqiiM CKJIOBHTIHHX 
M CKpbiTOKpHCTajî iî ecKMx 3cpcpy3HBHbix nopo/i, KOTopyw cocTaBHJia CyC
KOMiicciia fljia ii3BcpaceHHwx nopofl 1AYYC, KOMMCCHH fljia oiCTeiviaTiiKii 
B neTpojiornw. 1/fHtpopMaqnH cocTaBJicna Ha ocHOBamni npcfljio>KeHii>i ony6
jniKOBaHHOro B >KypHaJie 3nnco«eq. K npeflxtojKeHHOH KJiaccntpHKainni npii
jiožKeHO HecKOJibKO 3a.\ieTOK n npeflJiOJKeHnií. 

Remarks to the new proposal of chemical classification of volcanic 
rocks by IUGS Commission on Systematics in Petrology 

Presented paper represents the information on new chemical classi
fication of volcanic rocks prepared by Subcommission on igneous rocks, 
IUGS Commission on Systematics in Petrology, which was published in 
Episodes. Few comments and remarks are added to proposed classifi
cation. The presented classification is recommended for usage also 
by authors and readers of this journal. 

Základné znaky klasifikácie a nomen

klatúry hlbinných hornín, lamprofýrov, 
efuzívnych a vulkanoklastických hornín 
sa uverejnili v časopise Mineralia slovaca 
(4, s. 309 — 311; 7, s. 1 — 12; 12, s. 75 — 
88; 14, s. 155 — 159). S odstupom času 
môžeme konštatovať, že najmä klasifiká

cia plutonických hornín sa uplatnila v ši

rokom medzinárodnom rozsahu a že aj 
v prácach našich autorov dotýkajúcich sa 
problematiky magmatitov Západných Kar

pát sa s úspechom používa. 

Komplikovanejšia situácia zostala aj na

priek zverejneniu návrhu klasifikácie a 
nomenklatúry vulkanických hornín najmä 
preto, že uplatnenie minerálneho zlože

nia ako základného klasifikačného a no

menklatúrneho kritéria pre sklovité a jem

nokryštalické vulkanické horniny nepri

chádzalo do úvahy. Situáciu jednoznačne 
nevyriešilo ani zverejnenie návrhu nor

matívnej klasifikácie vulkanických hornín. 
Preto subkomisia pre systematiku erup

tívnych hornín Komisie IUGS pre syste
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matiku v petrológii súčasne navrhuje pre 
drobno až jemnokryšta l ické a sklovité 
horniny chemickú klasifikáciu založenú 
na pomere sumy kysličníkov nátr ia a ka

lia : SiO> — klasifikačný diagram je ozna

čený ako „TAS diagram" (Total Alkali 
Silica Diagram) . Použitie tohto diagramu 
vyplynulo z možnosti odlíšenia základných 
typov vulkanických hornín. Pritom jedna 
z diskr iminačných veličín diagramu, SiO^, 
dovoľuje vyčleniť základné typy vulkanic

kých hornín rôznej proveniencie. Subko

misia súčasne zdôraznila, že klasifikácia 
okrem konštatovania , že klasifikovaná hor

nina je vulkanického pôvodu, nezahrňuje 
in te rpre tačné prvky. 

Vypracovaný návrh klasifikácie vyplýva 
aj z vyhodnotenia používania Q'A'P'F' dia

gramu, ktorý predstavuje normat ívnu ver

ziu QAPF diagramu používaného pre plu

tonické horniny. Subkomisia pred zverej

nením návrhu testovala aj použitie CIPW 
normat ívneho systému, resp. použitie 
An + Or : (100 An / An + Or) diagramu 
(normat ívne minerá ly ] , pričom diagram 
predstavuje aproximáciu chemického zlo

ženia hornín v QAPF klasifikácii (Ritt

mann, 1973), a pr ípadne aj diagam R| — 
R2 H. de la Rochea et al. (1980) založe

ný na atómových pomeroch. 
Navrhnutú klasifikáciu s príslušným 

zdôvodnením uverejnil v mene Subkomi

sie jej člen Le Maitre (1984) v u n á s ne

dostupnom aus t rá l skom časopise Austra

lian Journal of Earth Sciences (31, 243 — 
255). Skrá tenú verziu navrhnutej klasi

fikácie publikovalo decembrové číslo 
(1984) Episodes. 

V TAS diagrame (obr. 1) sa vymedzili 
polia na základe údajov databank CLAIR a 
PETROS (Le Maitre, 1982). Základnou pod

mienkou pre klasifikačné zaradenie štu

dovanej horniny v TAS diagrame je, aby 
bola čerstvá (obsah HoO menej ako 2 %, 
C02 menej ako 0,5 % ) . Hornina nesmie 
byť metamorfovaná a nesmie mať kryštá

Obr. 1. TAS diagram chemickej klasifikácie 
sklovitých a drobnokryštalických vulkanic
kých hornín s vyznačením poli typových hor
nín. Oln — normatívny (CIPW) olivin, PI — 
peralkalický index //mol/Na20 + K20. AUOy' 

Fig. 1. TAS diagram of the chemical clas
sification of hyaline and fine crystalline vol
canic rocks with indication of rock type fields. 
Oin — normative (CIPW) olivine, PI — per
alkaline index mol NajO + KjO/Al^Oj / 

lové kumuláty. Pred samotným vynese

ním projekčného bodu študovanej horni

ny sa musia analyt ické údaje prepočítať na 
100 %, a to bez započítania s tanoveného 
obsahu H20 a CCK 

Nasýtenosť kremíkom 

V TAS diagrame (obr. 1] dve divergent

ne orientované priamky oddeľujú t r i polia 
s rôznym stupňom nasýtenia kremíkom 
v CIPW norme. Zloženie hornín tvoria

cich pole pod spodnou priamkou zodpo

vedá horninám nasýteným kremíkom (ba

zaltický andezit — andezit — dacit — ryo

l i t ) . Ide prevažne o horniny s normatív

nym kremeňom. Horniny vynášané do hor

ného poľa predstavujú nenasýtené horni

ny (bazanit — tefrlt — fonotefrit — tefri
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nolit — fonolit), ktoré vždy obsahujú nor
matívny nefelín. Do s t redného poľa patr ia 
horniny s variabilným stupňom nasýtenia 
kremíkom. 

Pre horninové typy vynášané do stred

ného poľa, t. j . medzi hrubo vyznačené 
línie, je vhodné uvedením prís lušného ty

pu špecifikovať obsah normat ívneho kre

meňa (Qn), normat ívneho olivínu a hy

pers ténu (Oln), ako aj normat ívnych foi

dov (Nen) . Kedže uvedené normat ívne 
veličiny sú čiastočne závislé na oxidač

nom stupni Fe, subkomisia odporúča uvá

dzať aj pomer FeO : Fe20.i. 
Každá z 3 základných skupín hornín 

obsahuje pri rodzené asociár ie hornín. Pri

tom evolučné t rendy komagmat ických hor

nín sú parale lné s pr iamkami, ktoré ohra

ničujú 3 základné horninové rady v TAS 
diagrame (obr. 1) . Priečne priamky ohra

ničujú polia jednotlivých horninových ty

pov. 

Navrhnutá klasifikácia 

Klasifikačná schéma na obr. 1 je hierar

chická. Základom označenia horniny je 
jej typové označenie (v origináli „root 
name" ) , napr. „bazalt" . Ďalšie podrobnej

šie členenie je možné za použitia vybra

ných chemických kritéri í , pričom výsled

kom je spresnené typové označenie (v 
origináli „subroot n a m e " ) , napr . „alka

lický bazalt". 
TAS diagram obsahuje 13 polí, pričom 

hranice medzi nimi sa definovali na zá

klade viacerých faktorov. Komisia sa sna

žila zachovať čo najvyšší počet zaužíva

ných označení v ich súčasnom zmysle. 
Vertikálne hranice medzi pólami pikro

bazaltov, bazaltov, bazalt ických andezitov, 
andezitov a dacitov súhlasia s hranicami 
teraz používaných klasifikácií (napr . Pec

cerillo — Taylor, 1976). Tieto hran ice 
sú súčasne zhodné s hran icami pre použí

vané členenie cfúzii na bázické, interme

diárne a ultrabázické horniny (Johannsen, 
1950). Niektoré dalšie hranice sa vyzna

čili podlá ich lokalizácie v systéme QAPF 
(Le Maitre, 1984). 

Zloženie 10 horninových typov padajú

cich do príslušných polí TAS diagramu je 
odlíšiteľné na základe typového označe

nia. Sú to: pikrobazalt , bazalt, bazalt ický 
andezit, andezit, dacit, t rachybazal t , t ra

chyandezit , fonotefrlt, tefrifonolit a fono

lit. Na označenie zostávajúcich 3 horni

nových typov t reba použiť spresnené ty

pové označenie. Ryolit — alkalický ryo

lit, t rachyt — alkalický t rachyt a bazanit 
— tefrit vyžadujú ďalšie kri tér iá na určn

nie jedného z typových označení, vyzna

čených v príslušných poliach klasifikač

ného diagramu. Ryolitické a t rachyt ické 
horniny by sa mali klasifikovať ako alka

lické ryolity, resp. alkalické t rachyty v 
prípade, že „peralkalický index" je vyš

ší ako 1, t. j . (Na20 f K>0) / A1203 — 
v molekulárnych množstvách > 1, prípad

ne (1,6 Na 20 + 1,06 K20/ 0,98 A120., — 
hmotnostné množstvá > 1. Bazanit a tef

rit sa navzájom odlišujú na základe 01 i l o r m 

obsahu. Ak je obsah 01 n o r m vyšší ako 10, 
ide o bazanit, ak má nižšiu hodnotu, ide 
o tefrit. 

Polia t rachybazaltov a t rachyandezi tov 
(obr. 2) obsahujú tak sodné (sodný t ra

chybazalt — hawaiit , mugearit , benmore i t ) , 
ako aj draselné typy: draselný t rachyba

zalt, šošonit a latit. Uvedené typy sa na

vzájom odlišujú na základe pomeru 
(Na20 — 1,5 ) > K20 (sodný) , alebo 
(Na^O — 1,5) < Ka : 0 (draselný j . Uvedené 
pomery kysličníkov alkalických kovov sa 
navrhujú namiesto obvykle používaných 
pomerov, pri ktorých drase lné horniny sú 
tie, v ktorých pomer K20 > N20, pričom 
pre sodné typy platil opačný pomer uve

dených kysličníkov. V danom členení len 
12 % vulkanických hornín patrí do sku

piny draselných typov. Le Maitre (1984) 
uviedol ďalšie dôvody pre zavedenie no
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Obr. 2. Diagram podrobnejšieho členenia nie
ktorých vulkanických hornín. Odlíšenie sod
ných a draselných typov je založené na po
mere (NajO — 1,5 > alebo < K20) 
Fíg. 2. Diagram of more detailed division of 
some volcanic rocks. Distinction between so
dium and potassium types is based on the 
rate of (Na.O — 1,5 > or < K..O) 

vého kri tér ia na členenie vulkanických 
hornín na sodný a draselný rad. 

Subkomlsla zatiaľ definitívne nestano

vila hran icu medzi polom bazalt ických 
t rachyandezi tov (vľavo od prerušovanej 
čiary na obr. 1) a t rachyandezi tmi s. s. 
v poli t rachyandezi tov. V diskutovanej 
klasifikácii je možné označenie „sodný", 
resp. „drase lný" spolu s každým typovým 
označením bez toho, aby sa uvádzalo ďal

šie doplnkové označenie . 
Pole bazaltov (obr. 3) obsahuje 2 do

plnkové označenia. V súlade s prijatým 
t radičným označením bazaltov obsahujú

cich normat ívny nefelín (Ne bazalty) by 
sa mali t ieto bazalty označovať ako „al

kal ické bazalty". Subkomisia zatiaľ ne

stanovila názov pre bazalty v CIPW nor

me, ktorým chýba normatívny nefelín — 
t. j . pre bazalty s normatívnym olivínom 
(Oln bazalty) a normatívnym kremeňom 
(Qn bazal ty) . Je potrebné uviesť, že všet

ky bazalty, ktorých priemetné body sa 
nachádzajú pod úsečkou (obr. 3) , sa mô

žu klasifikovať bez použitia CIPW normy. 
Do toho poľa padá asi 70 °/o analyzova

ných bazaltov obsiahnutých v databan

kách CLAIR a PETROS. Len malý podiel 
alkalických bazaltov (2 %) padá pod uve

denú úsečku. Alkalické (Nen) a olivín 
i kremeň normat ívne (Qn, Oln] bazalty 
sa premietajú do poľa nad uvedenou úseč

kou. Tieto typy si vyžadujú vypočítať 
CIPW normu pre vzájomné jednoznačné 
odlíšenie. 

Ďalšie kvalifikujúce predpony, ako napr . 
nízkodraselný (low—K), vysokodraselný 
(high—K], s vysokým obsahom hliníka 
(high—Al], nízkohorečnatý (low—Mg) a 
i. sa môžu použiť podľa uváženia, subko

misia však zdôraznila, že každý takýto 
termín musí byť jednoznačne a presne 
definovaný. 

Záverom si dovoľujeme uviesť niekoľko 
subjektívnych poznámok. 

I napr iek tomu, že k vypracovanému 
návrhu členenia a nomenkla túry efuzív

-:-.-

-5 Si02 hmotn % 52 

Obr. 3. Klasifikácia bazaltov 
Fig. 3. Classification of basalts 
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nych sklovitých a jemnokryšta l ických hor
nín možno mať námietky rôzneho druhu 
(napr. námietky voči použitiu alkáli í ako 
jedného z diskr iminačných kri tér i í , a to 
najmä pre ľahkú migráciu týchto katió

nov; námietky voči členeniu bazaltov na 
navrhnu té typy; námietky voči tvaru a 
veľkosti vymedzených polí v TAS dia

grame a z toho vyplývajúce ťažkosti pri 
konštrukci i ich urči tého výseku diagra

mu pri niekoľkých typoch uhlov, ktoré 
zvierajú úsečky ohraničujúce jednotlivé 
polia a pod.) , predsa sa pr ihovárame za 
používanie danej klasifikácie a nomen

klatúry aj v našich periodikách a odbor

ných publikáciách. 
Subkomisii pre systematiku erupt ívnych 

hornín možno vyčítať, že uverejnenie vy

pracovanej klasifikácie je málo podnetné 
už napr . tým, že úplný text s prís lušným 
zdôvodnením bol publikovaný v málo roz

šírenom aust rá lskom časopise (v ČSSR 
nie je v sieti vedeckých knižníc) . Pub

likovaný výťah návrhu v Episodes (de

cember 1984) trpí lakonickosťou textu, 
pri obr. 1 je chybne uvedená hodnota 
„65" namiesto správneho údaja „63". Je 

však pravdepodobné, že návrh v najkrat

šom čase uverejnia aj ďalšie periodiká 
v rôznych svetových jazykoch. 
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ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

P. T u r č e k : Význam indikátorových metód 
pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov (Bra
tislava 19. 9. 1985) 

Účinok povrchovej a podzemnej vody na 
prírodné horninové prostredie spôsobuje za 
istých podmienok aktivizácíu svahových po
hybov. Negatívne ovplyvňuje na^mä mecha
nické parametre hornín (napr. zníženie sú
držnosti). V horninovom masíve sa vytvárajú 
najprv lokálne, neskôr súvislé oslabené zó
ny, prejavujúce sa zvýšenou priepustnosťou. 
Zabudovaním hydrogeologických pozorovacích 
objektov do týchto komplexov možno sledo
vať intenzitu pohybu vody v okolitých hor
ninách. Na Katedre geotechniky Stavebnej fa
kulty SVŠT v Bratislave používame jednovrto

vú rádioindikátorovú metódu založenú na prin
cípe sledovania vertikálneho pohybu vody vo 
vrte. 

Indikátorové metódy sa pokusne použili pri 
riešení problematiky zosuvných území v Mik
šovej po aktivizácii zosuvu počas hlbenia prí
vodného kanála k hydrocentrále a pri prie
skume v miestach projektovanej trasy diaľ
nice pri Turanoch. V oboch prípadoch rá
dioindikátorová metóda potvrdila polohy šmy
kových plôch z predchádzajúceho inžiniersko
geologického prieskumu. 

Skúsenosti sme využili pri prieskume zo
suvného územia neďaleko Líškovej. Polohám 
s najintenzívnejšou filtračnou rýchlosťou sme 
prisúdili šmykovú plochu, ktorá ďalej slúžila 
ako okrajová podmienka v stabilnom výpočte. 


