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Z O Ž I V O T A S G S 
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Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii 

V dňoch 13.—14. apríla 1989 sa uskutočnilo v Zlatej Idke 
II. geofórum na vyššie uvedenú tému. Organizátori seminá

ra RNDr. Pavol Grecula. DrSc. a RNDr. Petr Jakeš. CSc. 
chceli zostavou prednášok našich popredných špecialistov 
dokumentovať súčasné možnosti použitia týchto metodík 
a poukázať na výhody a úskalia interpretácie výsledkov 
jednotlivých geotermometrov a geobarometrov. Prinášame 
krátke výťahy z niektorých prednášok: 

M . S u k : Termometrie a barometrie v geológii 

Do termometrie a barometrie patrí: a) zjišťování teplôt 
a tlaku v plášti a spodní kúre. b) zjišťování distribuce teplôt 
a tlaku ve svrchní kúre. c) určení teplôt a tlaku vzniku 
minerálu a hornin. 

Teploty a tlaky v plášti a spodní kúre jsou študovaný 
jednak vypočtenými geofyzikálními modely, jednak petro

logickv . rozborem polí stability minerálu o nichž se 
predpokladá, že v téchto hloubkách pŕevládají. 

Distribuce teplôt a tlaku ve svrchní kúre má mimofádný 
praktický význam, mérí se prístroji ve vrtech a v hlubšich 
hornických dílech. Významné jsou také údaje o teplote láv 
a distribuci teplôt v činných sopkách. 

Mineralogická termometrie a barometrie se uplatňuje pfi 
vvzkumu podmínek vzniku hornin (vyvŕelých. metamorfo

vaných i sedimentárních). pri výzkumu vzniku ložisek 
i studiu polí stability jednotlivých minerálu (Ca/Na 
v plagioklasech. Sc v Biotitu). strukturního stavu minerálu 
(krystalinita illitu. kíemene. grafitu, zmeny strukturního 
stavu mŕĺžky — napr. muskovit. vysokoteplotní živce, 
tlakové lamely a undulozita). univariantní reakce (typu 
grafitdiamant. polymorfy AI2SÍO3). rovnovážna distribuce 
prvku nebo izotopu mezi koexistujícími minerály (napr. 
granátpyroxen. granátbiotit. muskovitparagonit). 

Jako termometry a barometry mohou sloužit též barva 
minerálu a horninových složek (pylová zrna. amfiboly), 
rozpustnost fázi (solvus. napr. silikátovosulfidický termo

metr). která závisí hlavné na teplote, a tzv. saturační 
povrchy na nichž se tavenina stáva saturovanou pro určitou 
fázi (jsou stanovený pro apatit. zirkon. plagioklas. olivín). 
Dúležitou metódou je určovaní homogenizace plynokapal

ných uzavŕenín. 

K Z á k : Stabilní izotopy v geotermometrii 

Izotopická geotermometrie je založená na výrazné závis

losti frakcionace stabilních izotopu O, C a S mezi koexistu

jícími minerály na teplote. Vliv tlaku je pritom zpravidla 
zanedbatelný. Nejdúležitéjším pŕedpokladem úspešné apli

kace je dosažení a udržení izotopické rovnováhy mezi 
študovanými minerály. Byly diskutovaný možnosti užití 
izotopických termometrú uhlíku (grafit — karbonát, dolo

mit — kalcit, kalcit — CO :) a izotopických termometrú síry 
(sulfid — sulfid. sulfid — sulfát). 

V. Š ú c h a : Význam ílových minerálov ako indikátorov 
tepelnej histórie sedimentámych hornín 

ílové minerály sú citlivými indikátormi zmien prebieha

júcich v ich okolí. Pravdepodobne najviac sa v súčasnosti 
využíva závislosť medzi rastom teploty a premenou smekti

tov na illit a ďalšie následné zrenie illitu. t. j . zvyšovanie 
jeho kryštalinity. Sledovanie tejto premeny poskytuje veľa 
informácií predovšetkým o tepelnej histórii postsedimen

támvch procesov, ale aj o hydrotermálnych procesoch, 
ktorých produktom sú dioktaedrické sľudy. 

Š. D á v i d o v a : Živcový termometer v minerogenéze 

Prednáška sa zaoberala faktormi, ktoré podstatne vplý

vajú na určovanie teploty kryštalizácie metódou dvojživco

vého termometra. Prepočty podľa rôznych autorov sa 
aplikovali na teploty vzniku pegmatitov a muránskych 
žulorúl. Autorka sa zaoberala aj výslednými rozdielmi 
získanými prepočtami zohľadňujúcimi faktory, ktoré určujú 
koeficient distribúcie koncových členov ternárneho systému 
živcových minerálov. 

M . K o v á č i k : Muskovitovoparagonitový geotermome

ter, problémy a prednosti aplikácie na svoroch zo strednej 
časti subzóny Kohúta 

Mspar teplomer poskytuje okrem iného jednu z mala 
možností študovať podmienky retrográdnych reakcii 
v pôvodne vyššie metamorfovaných horninách. Priemerná 
teplota exp. odvodená na základe výmennej distribúcie Na 
a K mspar páru vychádza okolo 380—420 °C (krajné 
hodnoty 340 a 460 °C) a tlak podľa IMg + Fe, prepočíta

nej na K, možno odhadnúť na 4 až 5.5 Kb. Je veľmi 
pravdepodobné, že uvedené hodnoty náležia paleoalpín

skemu tektonometamorfnému cyklu. IMg + Fet a Na/ 
Na + K javí v širšom diapazóne negatívnu koreláciu. Oba 
parametre budú do určitej miery navzájom späté, a preto 
nemusia jednoznačne vyjadrovať p. príp. aj T. Priemerova

nie výsledkov a odlíšenie jednotlivých mspar reakcií 
(4) je v súčasnej etape výskumu najschodnejším výcho

diskom. 

M . J a n á k : Geotermometria a geobarometria metapeli

tov a ich aplikácia na kryštalinikum Západných a Vysokých 
Tatier 

Metamorfóza kryštalinika Západných a Vysokých Tatier 
zodpovedala strednotlakovému kyanitovosillimanitovému 
typu. PT podmienky stanovené na základe geotermomet

rie a geobarometrie dosiahli teploty 530—700 °C pri tla

koch 450—700 MPa. PTt trend metamorfózy zodpovedal 
počiatočnému vzostupu teploty a tlaku, pričom metamorfó

za kulminovala počas vzostupu teploty a za poklesu tlaku 
v súvislosti s výzdvihom a granitoidným magmatizmom. 


