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AnjimtauHH ipaKTopHoro aHa*H3a npn onpeAeJieHHm reHeaMca reoTepMajn,-
HblX BOA 

Ha npiiMepe HHTepnpcTaunH reHe3nca reoTepiviaJibHbix BOA B IIOMBC ine-
3030H CJIOBauKOM MaCTM BCHCKOM BnaflMHW yKa3WBaeTCa Ha B03MO>KHOCTb 
Mcii0Jib3OBaHna cbaKTopHoro aHajw3a B rnflporeoxitMnn. B KOHTeKcrre c aHa-
JIM30M pawOHa n cocTaBOM reojiorMHecKMx, TCKTOHMMCCKHX, rn/iporcojiorn-
wecKiix CBe/ieHMM MO«HO B STOM HacTM BnaflHHu BMHjiemiTb qeTbipe re-
HeTiuiccKMX Tuna reoTepiviajibHbix BO;(. 

Application of factor analysis for solution of the genesis of geothermal 
waters 

On the basis of geothermal waters genesis interpretation in the 
Mesozoic basement of the Slovakia!) part of the Vienna basin there was 
pointed out on possibilities of using factor analysis in hvdrogeochemistry 
There is possible to define four genetic types of geothermal waters in 
this part of the basin in the context with the analvsis of this area and 
with set of geological, tectonic, hydrogeological and geochemical data 

Pri interpretácii tvorby chemického zlo- ria genézy je v mnohých prípadoch ovplyv-

zenia a pôvodu geotermálnych vôd v nie- nené viacerými metamorfnými procesmi 
ktorých prípadoch narážame na problém ktoré vplývali na tvorbu chemického zlo-

malej rozlišovacej schopnosti genetických ženia vôd v geologickej minulosti, resp 
klasifikácií. Ako príklad môžeme uviesť vplývajú na ne i v súčasnosti. Pri hod-

geotermálne vody mezozoického podložia notení genézy takýchto vôd môže pomôcť 
slovenskej časti viedenskej panvy (obr. 1). faktorová analýza. 
Veľká väčšina vôd je výrazného nátriovo- Z hľadiska naftovej hydrogeochémie opi-

chloridového typu s odlišnou hodnotou suje Michalíček (1971) v tejto oblasti dva 
celkovej mineralizácie. Okrem toho aj po- typy „hlbinných" vôd: soľanky s celkovou 
užitie geochemických faktorov ako krité- mineralizáciou 86,8—129,7 g. I"1, zistené 
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Obr. 1. Situačná mapa slovenskej časti vie
denskej panvy. 
Fíg. 1. Situation map of the Slovakian part 
of the Vienna basin. 

vrtmi v oblasti Malaciek. Labu a Vysokej, 
a vody ..chloridosodnč", stredne až silne 
mineralizované. sírovodíkové. zistené v ob

lastiach Lakšárskej Novej Vsi. Studienky. 
Saština. Závodu a Borského Jura. Z gene

tického hľadiska označuje soľanky za dru

hotné, ktoré vznikli vylúhovaním solí 
(kriedového veku) infiltrujúcimi miocén

nymi vodami, prípadne zmiešaním s uza

vretými primárnymi mezozoickými voda

mi. Silne mineralizované „chloridosodné" 
vody štruktúr Saštín, Závod, Borský Jur. 
ako aj stredne mineralizované vody toho 
istého typu štruktúr Lakšárska Nová Ves 
a Studienka hodnotí ako vody geneticky 
príbuzné, ale ich chemické zloženie pouka

zuje na najvyšší stupeň vysladenia a neo

vplyvnenia týchto vôd živicami či vodami 
'/...iJného pôvodu. 

Metóda faktorovej analýzy 

Pri objasňovaní genézy geotermálnych 
vôd a ich priestorového rozloženia sa 
okrem základného hydrogeochemického 
materiálu, hydrogeologických a geotermic

kých poznatkov, geologickej stavby pred

neogénneho podložia a neogénu, izotopo

vých analýz síry vo vodách a evaporiloch 
a izotopových analýz kyslíka vo vodách 
použila aj metóda faktorovej analýzy, 

ktorá vychádza z korelačných vzťahov 
medzi zvolenými premennými (Uberla, 
1976), v našom prípade charakteristickými 
chemickými komponentmi geotermálnych 
vôd Na, K, Ca, Mg, Cl, Br. I, SO„ HCO;. 
a celkovou mineralizáciou. Výhodou tejto 
metódy je, že pre interpretáciu hydrogeo

chemických dát má význam i z hľadiska 
genetického, pretože spočíva v hľadaní 
hypotetických, zatiaľ nedefinovaných pre

menných, v ktorých sa odzrkadľujú ich 
vzájomné vzťahy a kombinácie. Táto in

terpretácia však musí rešpektovať geolo

gické, hydrogeologické a hydrogeochemic

ké poznatky z celej skúmanej oblasti. 
V prvej časti výpočtu bola definovaná 

faktorová štruktúra tzv. rotovaných fak

torov (ortogonálna rotácia typu VARI

MAX). Na základe hodnôt, ktoré sú v nej 
pre každý faktor a premennú uvedené 
(tzv. faktorové saturácie — factor loadings), 
bola v ďalšom uskutočnená vlastná inter

pretácia faktorov. Hodnoty faktorových 
saturácií sa pohybujú v intervale —1 až 
+ 1 a hovcria o zastúpení tejktorej pre

mennej v samotnom faktore. Inými slo

vami, špecifikujú mieru, akou sa jednot

livé premenné podieľajú na tvorbe fakto

ra. V druhej časti výpočtu boli určené tzv. 
faktorové skóre (factor score), ktoré ho

voria o prejave, resp. účasti tohoktorého 
faktoru v konkrétnom pozorovaní, v na

šom prípade vo vzorke geotermálnej vody 
z určitého hĺbkového intervalu vrtu. Hod

noty faktorového skóre majú vlastnosti 
tzv. štandardizovaných dát, čo znamená, 
že ich priemerom je nula a smerodajná 
odchýlka sa rovná jednej. Preto pri defi

novaní prejavov faktorov v jednotlivých 
pozorovaniach považujeme kladné fakto

rové skóre za prípad, keď dochádza k pre

javovaniu vplyvu daného faktora v danom 
pozorovaní. 

Z metodického hľadiska je potrebné 
zvlášť sa zmieniť o voľbe počtu extraho

vaných faktorov. Tu bol ako hlavné kri
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CASOVY VÝVOJ FAKTOROVÁ SATURÁCIA KOMUNALITA FAKTOROV (V.) 

Obr. 3. Definitívna faktorová štruktúra a komunalita faktorov. 
Fig. Definitive factor structure and communicability of factors. 

upravený na tri. Podľa hodnoty kumula

tívneho percenta vlastných čísel korelač

nej matice tento počet faktorov vysvetľuje 
až 81 % celkového rozptylu dát zadania. 

Definitívna faktorová štruktúra je zná

zornená na obr. 3. Prvý faktor zahrňuje 
sodík, draslík, chloridy, bromidy, jodidy 
a celkovú mineralizáciu. Záporné význam

né hodnoty faktorového skóre nadobúdajú 
sírany. Uvedené ióny sú charakteristické 
pre morské vody, ktoré sú po infiltrácii 
do horninového prostredia v dôsledku čin

nosti desulfurikačných baktérií ochudob

ňované o síranové ióny. Preto sme tento 
faktor zjednodušene nazvali morský. Pre 
druhý faktor sú typické hydrogénuhliči

tany a sírany, nazvali sme ho faktor meta

morfózy II, pretože reprezentuje infil

tračnú degradáciu, resp. vysladzovanie 
pôvodných morských vôd a interakciu 
voda — anhydrit. Tretí faktor je charak

terizovaný vysokou pozitívnou saturáciou 
horčíka, vápnika, chloridov, celkovej mi

neralizácie a sodíka. Nazvali sme ho faktor 
metamorfózy I, pretože prakticky zahŕňa 
procesy interakcie voda — hornina. Z uve

deného vyplýva, že faktory môžu do veľ

kej miery odrážať vnútorné vzťahy medzi 
jednotlivými iónmi v geotermálnych vo

dách. 

Aplikácia faktorovej analýzy 

Výsledky faktorovej analýzy budeme 
aplikovať na príklade geotermálnych vôd 
slovenskej časti mezozoického podložia 
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viedenskej panvy, k toré sa vyskytujú 
v štyroch š t ruk túrach (Remšík et al., 1985). 

Lábsko-malacká elevácia s priľahlými po

klesnutými kryhami 

V mezozoickom podloží tejto š t ruk tú ry 
boli odkryté soľanky s hodnotami celkovej 
mineralizácie vôd 86,8—129,7 g . I  1 výraz

ného nátriovochloridového typu s mini 

málnou hodnotou zložky A2 (0,2—0,6 mval 
%) a charakter is t ickým viac či m e 

nej výrazným zastúpením zložky S>(C1), 
(0,6—15,2 mval %)• 

Pri objasňovaní genézy soľaniek vychá

dzame z absencie hal i tu v tr iasových eva

poritových formáciách, v ktorých sa vy

skytuje prakt icky len anhydr i t . Halit bol 
spolu s anhydr i tom v slovenskej časti vie

denskej panvy opísaný len z vr tu Studien

ka83. Kysela et al. (1983) ho priraďujú 
k báze spodného t r iasu. Je však pravde

podobné, že v rozptýlenej forme sa môže 
vyskytovať aj v týchto formáciách, resp. 
v sedimentoch neogénu. 

Molárny pomer sodíka a chloridov v so

ľankách je posunutý od typickej hodnoty 
0,65, ktorá predstavuje pr imárne rozpúš

ťanie hali tu (obr. 4). Šípky naznačujú 
t rend vývoja pri procesoch rozpúšťania 
halitu. resp. evaporácii morskej vody 
a iónovýmene, ale nezohľadňujú kvant i t a 

t ívnu predpoveď týchto procesov. Posun 
soľaniek smerom k pomeru Na Cl typic

kému pre morskú vodu je evidentný, ale 
hodnoty obsahu sodíka sú znížené pravde

podobne v dôsledku už uvedených ióno

výmenných procesov. Pomer Cl, Br nedo

sahuje hodnoty charakter is t ické pre halo

génne vody. 

Z hľadiska výsledkov faktorovej ana lý 

zy sú soľanky charakter izované pozitív

nymi hodnotami faktorového skóre mor

ského faktora a metamorfným faktorom I. 
Z toho by pre genetickú in terpretáciu vyplý

valo, že soľanky vznikli evaporáciou mor

skej vody (morský faktor), v ktorej po za

siaknutí do tr iasových karbonat ických kom

plexov došlo k metamorfóze ich chemic

kého zloženia (metamorfný faktor I, r e 

prezentovaný vysokými pozitívnymi sa tu 

ráciami Ca, Mg, Cl. M a Na) hlavne pro 

cesmi iónovýmeny a interakciou s okoli

tým horninovým prostredím. 
Uvedené potvrdzuje predpokladaný vý

voj celej oblasti lábskomalackej elevárie 
s priľahlými poklesnutými kryhami . Na 
tr iasových karbonátoch totiž ležia íly 
a piesky vrchného karpatu . Z toho vy

plýva, že až do tohto obdobia bola tá to 
oblasť vynorená. Inými slovami celá oblasť 
slovenskej časti viedenskej panvy bola 
v období od paleogénu do spodného ka r 

patu zaplavená morom, ktorého výbežky 
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Obr. 4. Závislosf medzi obsahom chloridov 
a pomerom Na/Cl v soľankách mezozoického 
podložia lábskomalackej elevácie s priľahlý
mi poklesnutými kryhami. 
Fig. 4. Dependence between the content of 
chlorides with Na CI ratio in brines of the 
Mesozoic basement of the LábMalacky ele
vation with adjacent downdip blocks. 
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zasahovali do lábsko-malackej oblasti, kde 
vytvárali lagúny, v ktorých evaporáciou 
vznikali soľanky. ktoré potom zasiakli do 
triasových karbonátov a boli uzavreté ílmi 
vrchného karpatu. Evaporácia neprebehla 
až do stupňa vypadávania halitu, pretože 
do lagún boli prinášané meteorické vody 
v podobe zrážok a z povrchových tokov. 
Tieto predpoklady podporuje aj hodnota 
,$i0—2.4 %o v soľanke z intervalu 2877— 
2873 m vrtu Láb120 (Pačes. 1983). 

Závndsko-studienske poklesnuté pásmo 

V tejto oblasti boli odkryté geotermálne 
vody výrazného nátriovochloridového typu 
so zastúpením zložky A, do 15 mval % 
a zložky Aj do 5 mval " n. Celková mine

ralizácia týchto vôd má hodnoty od 
15 g. I  1 do 25 g. I"1. Faktorové skóre sú 
pozitívne pre morský faktor a metamorf

ný faktor II. Z toho pre genetickú inter

pretáciu vyplýva, že tieto vody predsta

vujú marinogénne vody do určitého stup

ňa degradované (pozri už uvedenú prítom

nosť zložky Ai a pozitívne faktorové skóre 
metamorfného faktoru II). Vplyv degra

dácie sa s hĺbkou uloženia kolektorských 
hornín znižuje, narastá hodnota celkovej 
mineralizácie a zložka A[ klesá až na 
1.4 mval %. 

Saštínska elevácia s priľahlým poklesnu-

tým juhozápadným a severovýchodným 
pásmom 

V tejto štruktúre sa nachádzajú vody 
výrazného, resp. nevýrazného nátriovo

chloridového typu so zastúpením zložky 
A| do 20 mval ° o a zložky A2 do 5 mval %. 
Ich celková mineralizácia koliše v rozme

dzí 7—15 g . l~ ' . V tejto štruktúre môže

me pozorovať vertikálnu aj horizontálnu 
distribúciu celkovej mineralizácie. Vo ver

tikálnom hydrogeochemickom profile napr. 
vrtov Saštin9, 10 môžeme sledovať spo

jitý nárast celkovej mineralizácie. Hori

zontálnu distribúciu znižovania hodnôt 
celkovej mineralizácie môžeme sledovať 
v smere od Borského Jura cez Saštín 
a Koválov. Tento charakter rozdelenia je 
v súlade aj s výsledkami faktorovej ana

lýzy. V oblasti Borského Jura má pozi

tívne hodnoty faktorového skóre morský 
faktor a metamorfný faktor II. v oblasti 
Saština metamorfný faktor II a pre ob

lasť Koválova je charakteristický meta

morfný faktor II a I. Geotermálne vody 
v oblasti Borského Jura sa svojim chemic

kým zložením aj pozitívnym zastúpením 
faktorov podobajú vodám závodskostu

dienskeho poklesnutého pásma. V oblasti 
Saština sú geotermálne vody metamorfo

vané hlavne stykom s anhydritovými vrst

vami, na čo poukazuje metamorfný fak

tor II. V oblasti SV priľahlého poklesnu

tého pásma šaštínskej elevácie sú geoter

málne vody značne metamorfované jednak 
stykom s anhydritovými polohami (meta

morfný faktor II) a jednak interakciou 
voda — hornina, resp. degradáciou (meta

morfný faktor I). Možno teda usudzovať 
na rôzny stupeň degradácie morských vôd 
a charakter metamorfózy v smere J Z—SV, 
ktorý prebiehal pravdepodobne v geolo

gickej minulosti. 

Lakšárska elevácia 

V tejto štruktúre sa nachádzajú dva 
typy geotermálnych vôd. Pre najvyššie 
časti vnútrokarpatských jednotiek a bazál

ne klastiká egenburgu sú charakteristické 
nátriovochloridové vody so zastúpením 
zložky S2(SO/,), (16.7—24,2 mval %) a zlož

ky A2 nad 5 mval %. Ich celková minera

lizácia sa pohybuje od 5 g . 1"' do 1 g . 1"'. 
Pozitívne hodnoty faktorového skóre tu 
nadobúdajú metamorfný faktor II a I. 

Druhým typom sú marinogénne vody, 
zistené vo väčších hlbkach v profile vrtu 
LNV7. Sú výrazného nátriovochlorido
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vého typu s mineralizáciou 34.7—43.8 
g . I - 1 . Pozit ívnymi hodnotami faktorové
ho skóre morského faktora sa vyznačujú 
len vody s mineralizáciou 34.6—36.8 g . I  '. 
Zastúpenie všetkých troch faktorov majú 
vody s mineralizáciou nad 37 g . I  1 . Ma

rinogénne vody sú tu uchované pod neprie

pustnými lunzskými vrstvami, ktoré ich 
izolujú od vôd prvého typu — s nižšou 
mineralizáciou (5—7 g . I  1 ) . 

Záver 

Uplatnenie matematickoštat ist ických me

tód v hydrogeochémii má široké použitie. 
Ich aplikácia pomáha pri interpretácii 
chemického zloženia a genézy prírodných 
vôd. Treba však zdôrazniť, že rozhodujúci 
je súbor geologických, tektonických, hydro

geologických a geochemických poznatkov 
v kontexte s analýzou vývoja oblasti. 

V práci je použitá Q technika faktoro

vej analýzy s ortogonálnou rotáciou typu 
VARIMAX. Jej výhoda pri interpretácii 
genézy spočíva v hľadaní hypotetic

kých, zatiaľ nedefinovaných premenných, 
v ktorých sa odzrkadľujú ich vzájomné 
vzťahy a kombinácie. Na základe defini

t ívnej faktorovej š t ruk tú ry (obr. 3) boli 
vyčlenené t r i faktory: morský, metamorf

ný II a metamorfný I. Faktory zároveň 
predstavujú procesy tvorby a zmien che

mického zloženia geotermálnych vôd 
v čase. Priestorová distribúcia pozitívnych 
hodnôt faktorového skóre je aplikovaná 
v súčinnosti s ostatnými poznatkami na 
štyroch vyčlenených š t ruktúrach geoter

málnych vôd mezozoického podložia slo

venskej časti viedenskej panvy. 
Podľa výsledkov štúdia môžeme v tejto 

oblasti vyčleniť tieto genetické typy vôd: 
— soľanky (M = 86.8—129,7 g . I"1), 

viazané na karboná ty lábskomalackej ele

vácie s priľahlými poklesnutými kiyhami , 
ktoré vznikli evaporáciou morskej vody 

a jej následným zasiaknut ím a uzavret ím 
do tr iasových karbonátov, kde ich pôvod

né chemické zloženie bolo zmenené pro 

cesmi iónovýmeny a interakciou s okoli

tým horninovým prostredím. 
— infiltračné nedegradované mar ino

génne vody (M = 34.7—43,8 g . l ~ J ) , od

kryté v jednotl ivých intervaloch vr tu 
LNV7 v h ĺbke od 4510 m, 

— marinogénne vody do rôzneho s tupňa 
infiltračné degradované, viazané na kar 

bonáty závodskostudienskeho poklesnu

tého pásma (M = 8,9—22,8 g . I"1) a oblasť 
šaštinskej elevácie s priľahlým juhozá

padným a severovýchodným pásmom 
(M = 2,8—15.6 g . I  1 a obsahom H.S do 
207,4 m g . l " 1 ) . 

— petrogénne geotermálne vody, viaza

né na bazálne klastiká egenburgu a karbo

náty najvyššej časti vnút rokarpa tských 
jednotiek lakšárskej elevácie (M = 5,4— 
6.8 g . I"1 a obsahom H,S až do 478.8 mg . 
.11). 
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Application of factor analysis for solution of the genesis 
of geothermal waters 

Q-technique of the factor analysis with 
the orthogonal rotation of VARIMAX type 
has been used in this work. Its advantage 
for the interpretation of the genesis is 
based on searching of hypothetical, for 
the moment non-defined variables, in which 
mutual relations and combinations are 
reflected. Three factors have been defined 
on the basis of definitive factor structure 
(Fig. 3): marine, metamorphic II and meta
morphic I factor respectively. At the same 
time these factors represent the processes of 
formation and change of geochemical water 
composition in time. The spatial distribution 
of positive values of factor score has been 
applied in correspondence with other know
ledge (Fig. 1) on four defined structures of 
geothermal waters in the Mesozoic basement 
of the Slovakian part of the Vienna basin. 

According to results of investigation, we 
can define the following types of waters in 
this area: 

— brines (M = 90,0—129.7 g . l - 1 ) bound on 
carbonates of the Láb — Malacky elevation 
with adjacent down-dip blocks, which origina
ted by the evaporation of sea water and its 
subsequent percolation and enclosure into 
the Triassic carbonates. Their original che
mical composition was changed by processes 

of ion exchange and by the interaction with 
surrounding rocks, these waters are charac
terized by the marine factor and metamorphic 
factor I respectively, 

— waters of marine origin, non-degraded 
by the infiltration (M = 34.7—43.8 g . l - 1 ) , 
discovered in individual intervals of the 
LNV-7 borehole, at a depth below 4.510 m; 
these waters are characterized by the marine 
factor, 

— waters of marine origin, degraded by 
the infiltration into various levels, bound on 
carbonates of the Závod-Studienka down-dip 
zone (M = 8.9—22.8 g . l - ' , these waters are 
characterized by the occurance of the marine 
factor and metamorphic factor II) and the 
Saštín elevation with adjacent south, western 
and northeastern zones (M = 2.8—15.6 g . l - 1 

and with the content of HjS to 207.4 m g . l - 1 , 
these waters are characterized by all three 
factors in dependence on the paleohydrogeo-
chemical development of this structure), 

— petrogenetic geothermal waters, bound 
on the Eggenburgian basal clastic rocks of 
the top part of the Inner Carpathians units 
of the Lakšár elevation (M = 5.4—6.8 g . l - 1 

and with the content of H,S to 478.8 m g . l - 1 . 
with positive values of metamorphic factor II 
and I scores). 


