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reoJiorirqecKa* M iierpTeiiociiasi oneiiKa rjryôoKoií CKiiawmibi CMHJIHOI 
(CeBepo BOCTOHHaa CIOB3KHH) 

rjiy60Kaa CKBa»nHa CMMJIHOI oucHMBajia Hajiuniie npupoflHbix ra30B 
M Hecb™ 36opoBCKoro aHTMKJiMHopna MarypcKoro noKpoBa. 

CKBa>KHHOM 6bijni onpeflejieHw yciiOBMa 3ajieraHna MarypcKoro cpjimucBo
ro noaca KaK 3KpaHa n reojioniHecKOHedpTflHbie ycjioBMa cpJiiiineBbix KOM
nJieKCOB TCKTOHimecKoťi e/iHHnn,M nnHafljie>Kameň BHeuiHeiviy cpjimiieBOMy 
noacy. Ha ccňcMOjionmecKOň BOJIHOBOM cxeMe 6MJIO onpeflejieHo nponcxo>K-
AeHHe fliiHaMMHccKMx pecpjieKCOB Ha rjiy6iiHy miace 4600 MeTpoB n npwHHHa 
JiMMHTMpyíomeii CKopocTii Br 6250 M/C. Ha 6a3e MarypcKoro nonpoBa 6WJIO 
HaňfleHo HecKO^bKO CTO MCTPOB MouiHoe onoji3HeBoe Tejio (apeKmieBii^-
Hoe), B noiBe KOToporo BCTpeqajwcb CMMJIHSHCKHC M nep ime tpJinmeBbie 
cjiow c nawaiviii cbjíHineBbix nejniTOB M CBCTJIMX KpeviHiiCTbix necnaHiiKOB 
cnocoĎHbix aKKyMyjiamiH npMpoflHbix yrjieBO;jopo,ziOB. n p o u e c c BO3HMKHO
BCHMH H MHrpauHH ra3a M Hecp™ npofloji>KaeTc» OT MHOuenHoro oporeHa 
ncnojib3ya ôojiee MOJiOAyio pa3pbiBHyio TCKTOHHKy, noHTM ^o HeTBepTim
Horo nepno^a. BejiOBOKCKiie CBHTM npcucTaBJíaioT ycoBepuieHCTBOBaHHbiii 
3KpaH y^eTyqnBaHHio MwrpyíomMx " 3 rJiy6nHw yrjieBOflopoflOB. 

Appraisal of geological s t ruc ture and condi t ions for na tu r a l hydrocarbon 
accumulat ion in the Smilno—1 deep dril l ing (NE Slovakia) 

The Smilno—1 deep drill ing was aimed at invest igat ion of natura l 
hydrocarbon occurrences in the Zborov ant ic l inor ia l zone of the Magura 
nappe. The drilling ascertained the geological s t r u c t u r e of the Magura 
flysch belt creat ing a seal ing horizon to deeper f lysch units . Conditions 
for accumulat ion of natura l hydrocarbons have been est imated also in 
under lying flysch units composing already par t of the outer flysch belt 
The drilling provided explanation to the geological na tu re of dynamic 
reflexes in the seismological wave pat te rn from depths below 4 600 m 
and explained the cause of 6,250 m . s e c  1 marg ina l velocities aš well . 
A tectonized submarine slump body has been found to occur at the 
base of the Magura flysch nappe . Below this n a p p e unit , the Smilno 
beds and sequences of black flysch with s i l iceous pel i te and light 
quar tz areni te seams create an appropr ia te envi ronment for hydrocarbon 
accumulat ions. 

The generat ion and migration of hydrocarbons was cont inuous from 
the time of last Miocene orogenic movements main ly along young dislo
cation tectonics reaching almost up to Q u a t e r n a r y levels. The Beloveža 
formation creates a perfect sealing horizon agains t the escape of migra
ting hydrocarbon from the depth. 
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Obr. 1. Hĺbkový rez seizmického profilu 4/72—76 po migrácii (Kadlečík, 1978) 
s geologickou interpretáciou (Leško, 1985). 1 — nevýrazné a predpokladané re
flexné plochy, 2 — dynamicky výrazné reflexy, 3 — násuvné a prešmykové plochy, 
4 — plocha tektonickej individualizácie zborovskej jednotky 
Fig. 1. Deep seismic profile No 4 72—76 after migration (compiled by J. Kadlečík, 
1978, geological interpretation by B. Leško, 1985J. 1 — non pronounced reflexion 
surface, presumed surface, 2 — pronounced dynamic reflexion, 3 — thrust and 
nappe basal s urface, 4 — basal surface of tectonic individualization of the Zborov 
unit 

lorn 4/72—76 situovať vrtný bod v optime 
elevácie flyšového podložia. 

Druhý variant riešenia spočíva na ove

rení tzv. ľahkých sedimentov (Tomek in 
Leško et al., 1979) pod flyšovými príkrov

mi. Tieto sedimenty s pórovitosťou asi 
15 % a hustotou 2,45 g . c m  3 signalizo

vala v okolí Regrtovky a pozdĺž česko

slovenská i '  i hranice gravimetr ická 
H . . . .  ■ • . ' ' ■ _ ' ' íycn polí 

(obr. 4). Geologicky sme ich výskyt spá

jali s usadeninami oligénnomiocénnej mo

lasy, pochovanej pod flyšovými príkrovmi 
Západných Karpát. Ak by tieto sedimenty 
patr i l i platformnej paleogeografickej pro

veniencii , potom by z ložiskovoprospekčné

ho hľadiska sľubovali pozitívne podmienky 
pre vznik a akumuláciu uhľovodíkov. Sle

dovanie tohto cieľa vyžadovalo zvoliť vrt

ný bod v okolí Regetovky, takmer 10 km 
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Obr. 2. Refrakčný seizmický profil 8R/74—70 
(Kadlečík) Vh — refrakčné rozhranie rých
losti, PV — odvodené reflexy z refrakčných 
vln 

Fig. 2. Refraction seismic profile No 8R 74—76 
(compiled by J. Kadlečík). Vh — refraction 
velocity boundary, PV — reflexion deduced 
from refraction wave 

od smilnianskeho tektonického okna. 
Avšak sús t redenie výskumu na tento cieľ 
nieslo príl išné riziko neúspechu, lebo hĺb

kové paramet re obrátenej gravimetr ickej 
úlohy sme zatiaľ nemali overené a tiež 
preto , že technická kapaci ta vrtnej sú

pravy do 6000 m by hĺbkovým dosahom 
sotva stačila na overenie naftonosnosti 
ľahkých sedimentov v pr ípade ich vý

skytu pod flyšovými príkrovmi. 
Na optimálne zabezpečenie výskumno

prospekčných cieľov mali vplyv aj mera

nia elektr ických potencií v zemskej kôre 
(Péčová — Petr — Praus, 1976; 1978; obr. 
5 j . Tieto merania poukázali na smerové 
rozloženie vektorových potenciálnych pre

javov v celom karpa tskom flyšovom oblú

ku. Hranica smerových premien vektoro

vých potencií v západnej časti Karpát ko

inciduje zhruba s lednickou zónou, ale na 
východnom Slovensku ustupuje k južné

mu okraju zborovského ant ikl inor ia lneho 
pásma. B. Leško et al. (1980) spája hrani

cu zmien vektorových potencií so zónou 
ulomenia granitovej vrstvy zemskej kôry, 
čiže s okrajom pod Karpatmi rozloženej 
južnej granitovej vrstvy, ktorá sa počas 
miocénneho orogénu alpínsky aktivovala. 
Severná časí granitovej vrstvy, ktorej juž

ný okraj v tomto orogéne sčasti pohltila 
spodná kôra a vrchný plášť, ostala naďa

lej tektonickou súčasťou severoeurópskej 
platformy. Zóna ulomenia a pohltenia plat

formy zapríčiňuje podľa citovaných auto

rov zmenu smeru vektorov. Proces posu

nut ia a pohltenia severnej časti platformy 
na jednej s t rane a nasunut ia južnej časti 
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Obr. 3. Štruktúrna schéma (WoJas et al., 1977) zostrojená na základe seizmického 
vlnového pofa, získaného z refrakčných profilov a karotážnych meraní z vrtov, 
interpretovaná z hraničných rýchlostí 5500 — 5800 m s. (v hĺbkovom rozložení 
nezodpovedá jednotnej stratigrafickolitologickej skupine hornín ani autochtónnemu 
či paraautochtónnemu fundamentu flyšového a bradlového pásma). 1 — os depresií, 
2 — chrbát elevácií, 3 — interpretované zlomové línie, 4 — oporné a štruktúrne 
vrty 
E'ig. 3. Structural scheme compiled on the base of seismic wave pattern (A. Wojas 
et al., 1977) obtained from refraction profile measurements and drillhole logging. 
lhe structural scheme is intepreted from marginal velocities of 5,500 — 5,800 m . 
sec  1 . In depthward distribution the pattern does not correspond to a single 
stratigraphic and lithologic sequence nor to autochtonous or parautochtonous basement 
of flysch units and the Pieniny Klippen Belt. 1 — depression axis, 2 — Elevation 
axis, 3 — fault line interpreted, 4 — wildcat and structural drilling site 

platformy na druhej s t rane mohol v zbo

rovskej oblasti vyvolať vertikálny pohyb 
platformného fundamentu a flyšového 
pásma o 4 — 6 km. Dosiaľ vykonané seiz

mické sondovania a z nich vyplývajúci 
seizmologický obraz podporujú takúto geo

logickú intepretáciu skúmanej oblasti. 
Pri výbere lokality pre oporný vrt sme 

brali do úvahy všetky tieto kri tér iá . Roz

hodli sme sa pre kompromisné r iešenie 

s dôrazom na sledovanie flyšových sekven

cií vyskytujúcich sa pod magurským prí

krovom v oknovej elevácii. Okrajovo sme 
chceli sledovať aj ľahšie sedimenty. 

Litologickostratigrafický profil vrtu 

Oporný vrt Smilno1 odkryl nasledujúce 
horninové komplexy (obr. 6) . Od povrchu 
zemského reliéfu do hĺbky 2200 m sa zisti
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Obr. 4. Modelové riešenie tiažového poľa (Tomek, 1979) na profile Bardejovské Kú
pele — Zdynia (PĽR) 
Fig. 4. Model solution of the gravity field (C. Tomek, 1979) along profile Barde
jovské Kúpele (Czechoslovakia) — Zdynia (Poland) 

lo belovežské súvrstvie račianskej fácie 
magurského flyšového príkrovu. Keďže 
v tomto intervale sme z vrtného profi

lu neodobrali vzorky z počvy, prítomnosť 
belovežského súvrstvia predpokladáme na 
základe petrografických rozborov vrtných 
úlomkov a karotážnych meraní . V tomto 
súvrství sme prevŕ tal i veľmi jemnopiesči

té a sľudnaté íly a ílovce pestrých farieb. 
V niektorých h ĺbkových intervaloch pre

vládali červené a fialnvomodré ílovce nad 
modrosivými, zelenými a sivohnedými 
ílovcami. Posledná skupina vrstiev bola 
často dominujúcou zložkou súvrstvia. Do

mnievame sa, že tento jav svedčí o častej

šej tektonickej frekvencii v dôsledku na

hromadenia belovežského súvrstvia v zbo

rovskom ant ikl inoriálnom pásme než o 
l i tologickostratigrafickej postupnosti a 
sedimentárnej variabili te súvrstvia. 

Jemnosľudnaté a vápnité pieskovce sa 
vo vrtnej drvine vyskytovali len sporadic

ky. Preto sa domnievame, že podobne ako 
v povrchových odkryvoch, tak aj vo vrt

nom profile obsahuje belovežské súvrstvie 
psamitickú zložku len vo forme 2 — 10 cm 
hrubých lavičiek. Ale K. Telegdi Roth 
(1912) opisuje v okolí Smilna niekoľko 
polôh s nahromadením hrubých (7 —8 m) 
lavíc pieskovcov (obr. 7) v starom vrte 
z roku 1905 (Marta) , kde technika vŕta

nia umožňovala dôkladnejšie vert ikálne 
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Obr. 5. Význačné geofyzikálne anomálne zóny v Karpatoch (Péčová — Petr — 
Praus, 1978). 1 — schematické ohraničenie zápornej tiažovej anomálie v Karpatoch, 
2 — schematický priebeh osi zápornej tiažovej anomálie, 3 — priebeh bradlového 
pásma, 4 — zóna zvýšenej elektrickej vodivosti na kontakte Karpát a európskej 
platformy (zóna Je uvedená v priebehu Wíeseho vektorov), 5 — veľkosť úsečky 
je úmerná intenzite magnetovariačných anomálií, 6 — niektoré hlboké vrty 
Fíg. 5. Main geophysical anomalous zones in the Carpathians (J. Pfičová et al., 1978J. 
1 — schematic boundary of the Carpathian gravity low, 2 — schematic axis of the 
gravity low, 3 — the Pieniny Klippen Belt, 4 — zone of higher electric conductivity 
along the contact of Carpathians and the European Platform (deduced from Wiese's 
vectors), 5 — intesity of magnetic variation anomalies In proportion to the vector 
lenght, 6 — some deep drillings 

sledovať l i tologické premeny než v našom 
vr te . Prvá poloha s častou frekvenciou 
lavíc pieskovcov sa vo vrte Marta vysky

tovala v h ĺbkach 390 a 440 m, d r u h á v 
hĺbke 830 m. Ako uvádza citovaný autor , 
pieskovce boli nasý tené metánom a ro

pou, t akže v hĺbke 840 m došlo k erupci i 
plynu, ktorú vrtná osádka technicky zdo

lala. 

Odhadom určená hrúbka belovežského 
súvrstvia 700 — 900 m (Leško — Samuel , 
1968) sa zdá byť reá lna napr iek tomu, že 
vo vrtnom profile bolo toto súvrstvie v 
dôsledku t ek ton ického nah romaden ia 
2200 m hrubé . V tomto hĺbkovom inter

vale sa nevyskytovali mocné k r e m e n n é 
pieskovce v niekoľkostometrových polo

hách, ktoré spomína H. Swidzinski (1961) 
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Obr. 6. Profil hlbokého vrtu Smilno—1. 1 — pestré pelity, íly a ílovce s vložkami 
jemnozrnných, sľudnatých a glaukonitických pieskovcov — belovežské súvrstvie, 
2 — tmavosivé až čierne tvrdé ílovce s lavicami sivých siltovcov a konvolutne' 
zvrstvených drobnozrnných pieskovcov so žilkami kalcitu — inocerámové súvrstvie, 
3 — tmavosivé až čierne nevápnlté ílovce s polohami svetlosivých kremenitých 
pieskovcov so žilkami kremeňa a barytu, 4 — vložky — polohy tmavočiernych pelo
karbonátov, 5 — sedimentárne brekcie silne tektonizované, 6 — dislokačné plochy: 
a, b — násunového charakteru, c — vertikálne a subvertikálne germanotypného 
charakteru. 7 — percentuálny pomer pelitickej (ílovcovej) a psamitickej (pieskov
covej) zložky uríenej z vrtnej drviny 
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Fig. 6. Lithological profile of the Smilno—1 deep drilling. 1 — variegated pelite, 
claystone and clay with intercalations of finegrained micaceous and glauconitic 
sandstone, Beloveža formation, 2 — dark grey to black hard claystone with banks of 
grey stiltstone, interlayers of fine sandstone with convolute bedding and calcite 
veinlets, Inoceramus formation, 3 — dark grey to black, noncalcareous claystone 
with intercalations of light grey quartz arenite and quartzbaryte veinlets, 4 — 
seams and layers of dark to black pelocarbonate, 5 — sedimentary breccia, strongly 
lectonized, 6 — dislocation surface, a, b — thrust surface, c — fault, vertical to 
subvertical, 7 — share of claystone and psammite constituent in the borings (in per
cents) 

a J. Nemčok (1980) v okolí Bardejovských 
Kúpeľov z južnejších ant ikl inálnych pá

šem. 
Spodnú hranicu belovežského súvrstvia 

vo vrtnom profile nevieme presne určiť, 
pretože belovežské súvrstvie pest rého pe

lit ického zloženia ako nadmieru plast ické 
a nekompetentné voči podložným flyšo

vým vrstvám vrchnej kriedy a spodného 
paleocénu sa do podložného súvrstvia pri 
t ranspor te príkrovu mohlo zvrásňovať. Ta

káto situácia sa vyskytuje napr . v pásme 

Miková — Snina. Zamieňanie belovežských 
vrstiev s rovnovekovými pestrými pelitmi 
eocénu dukl ianskej jednotky na násunovej 
ploche magurského príkrovu viedlo v pr

vej polovici nášho storočia k nesprávnej 
geologickej , a tým aj ložiskovej in terpre

tácii pri vyhľadávaní ropy a zemného ply

nu. 
Výrazná litologická zmena vo vrtnom 

profile nasta la v hlbke 2200 m, kde z vrt

nej drviny postupne vymizli pestré čer

vené, zelenkastosivé a sivomodré ílovce 

a častejšie sa objavovali úlomky pieskov

cov. Vo vr tných jadrách , ktoré sme od 
tejto h ĺbky častejšie odoberal i , sme zisti

li flyšové sekvencie v al teráci i tmavosi 
vých nevápni tých ílovcov, siltovcov a jem

nozrnných si lne sľudnatých pieskovcov. 
Pieskovce sa vyznačovali konvolutným 
zvrstvením a sieťou kremenných a kal

citových žiliek. Tmavosivé až čierne ne

vápni té ílovce v s t r iedaní s ostatnými fly

šovými litotypmi prevládal i . Niektoré la

vice pieskovcov konvolutného zvrstvenia 

sú vápnité, čím vytvárajú l i tologický typ 
drobnozrnných laminovane zvrs tvených si

vých pieskovcov inocerámového súvrstvia, 
známych z povrchových odkryvov. Pomer 
pieskovcov k ílovcom je premenlivý od 
1 : 3 do 2 : 3. Miestami sme v j ad rách 
zistili aj hrubšie lavice pieskovcov (40 — 
120 cm) . Hieroglyfy vyskytujúce sa na 
spodnej ploche lavíc boli prevažne mecha

nického pôvodu. Úklon prevr távaných vrs

tiev bol od 20° do 85°, s pr iemernou hod

notou 50 — 53°. Podľa analýzy T. Ďurko-

• 
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Obr. 7. Geologický rez vrtmi Marta a Otto zo 
západného okraja obce Smilno (podlá Teleg-
diho Rotha, 1912, upravil Leško, 1985). 1 — 
výrazné plynové prejavy počas hlbenia, 2 — 
prejavy metánu doprevádzané stopami ropy, 
3 — výrazné výrony oleja a ropy, 4 — čer
pacie skúšky. 5 — plastické pestré íly a ílov
ce s vložkami a lavicami pieskovcov — belo
vežské súvrstvie. 6 — tmavosivé pevné ílovce 
— inocerámové súvrstvie magurského príkrovu 

Fig. 7. Geological profile accross drillings 
Marta and Otto in the western margin 
of Smilno village (compiled by K. Teleg
di Roth, 1912, modified by B. Leško, 1985J. 
1 — pronounced gas inflow in the cour
se of drilling. 2 — methane inflow fol
lowed by oil traces, 3 — pronounced oil 
inflow, 4 — pumping test, 5 — variegated 
plastic clay and claystone with arenite inter
calations, Beloveža formation, 6 — dark grey 
massive claystone and silstone — Inoceramus 
formation, Magura nappe 

viča (in Leško et al., v t lači) v pieskov

coch dominuje kremeň, obsah živcov je 
2 — 9 % a muskovitu 5 — 18 %. Spodnú 

hran icu súvrstvia vo vrtnom profile asi 
v úrovni 3650 m určuje sedimentárna brek

cia (pravdepodobne podmorský zosuv), 
miestami silne tektonizovaná. 

Vek prevr távaného súvrstvia v intervale 
2200 m (2000 m) — 3650 m určil na zá

klade biostrat igrafických analýz malých 
foraminifer O. Samuel (ib.) . V tomto sú

vrství zistil rody Hormosina a Rzehakina, 
a to predovšetkým druhy Hormosina ovu

lum ovulum (Grzybowski) , H. ovulum 
gigantea (Geroch) a Rzehakina epigóna 
(Rzehak) . V niektorých vzorkách tohto 
h ĺbkového intervalu sa však našli aj aso

ciácie s dendrophryami , hyperaminami a 
rhabdaminami , ktoré poukazujú na paleo

cénny vek prevr távaného súvrstvia. Tieto 
asociácie sú podľa O. Samuela (ib.) cha

rak te r i s t i cké pre vrchný senón až paleo

cén. 
V in tervale 3650 — 4600 m sme zistili na

hromaden ie takmer os t rohranných angu

lá rne nedosta točne opracovaných úlomkov 
pieskovcov a siltovcov v čiernom ílovco

voílovitom prost redí . Psamitickú zložku 
tohto telesa (pravdepodobne podmorské

ho zosuvu) tvoria jemnozrnné vápnité 
pieskovce a siltovce sivočiernych odtie

ňov s jemne roztrúseným muskovitom na 
odlučných plochách. Psamitické a pelitic

ké 2 — 15 cm veľké klasty v brekcii dru

hotne spevňuje čierna ílovitá hmota. Ob

sah klastov je monomiktný a rovnakého 
s t ra t igraf ického postavenia ako tmeliaca 
hmota . Ani petrograficky sa klasty ničím 
nelíšia od nadložných flyšových hornín. 

Litologický cha rak te r klastov a ílovi

tého tmelu poskytol len veľmi skromné 
dôkazy o strat igrafickom postavení tohto 
chaot icky uspor iadaného hĺbkového inter

valu. Foraminiferová asociácia sa nenašla. 
Mikroflóra (peľové zrná zo skupiny Nor

mapolles) poukazujú podľa P. Snopkovej 
(ib.) na paleocénny až vrchnokriedový 
vek. 

Na základe makroskopického štúdia 
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petrograficko-l i tologického zloženia a 
s tupňa diagenézy klasty pieskovcov, sil

tovcov a čiernych ílovcov pripomínajú fly

šové sekvencie inocerámové súvrstvie. 
Báza zosuvného brekciovitého telesa vo 

vrte končí asi v h ĺbke 4600 m. Presná hra

nica bázy sa ťažko určuje, lebo v tomto 
telese sa vyskytujú súvislé polohy akoby 
nenarušených flyšových sekvencií . Do

mnievame sa, že reprezentujú ucelené vrst

vové bloky ponorené do zosuvného tele

sa. V úrovni 3650 — 4600 m sa vyskytla 
sed imentárna brekcia, čo vysvetľujeme 
príslušnosťou celého inocerámového sú

vrstvia k magurskému príkrovu aj napriek 
tomu, že pri opise povrchovej stavby tek

tonického okna pri Smilne sme (Leško — 
Samuel, 1968) podobné súvrstvie paleo

cénu a vrchnej kriedy z podložia belovež

ského súvrstvia včlenili do skupiny duk

lianskej jednotky. 
Treba uviesť, že ani v povrchovej stav

be širšieho okolia tektonického okna pri 
Smilne, ani pri vonkajšom okraji magur

ského nasunut ia na dukliansku jednotku 
sa podobne sedimentárne a tektonicky po

st ihnuté brekciovité telesá nenachádzajú. 
Domnievame sa, že vrtom sme odkryli 
úložné pomery plochy nasunutia južných 
častí magurského príkrovu na čiastkové 
jednotky vonkajšieho (krosnianskeho) fly

šového pásma Karpát. 
V hĺbkovom in tervale 4600 — 5150 m 

vrt zistil flyšové sekvencie tmavosivých 
až čiernych nevápnitých ílovcov, konvo

lutne zvrstvených siltovcov s vložkami 
ílovcov a lavice drobnozrnných kremeni

tých pieskovcov s hojne roztrúsenou sľu

dou. Od tejto hĺbky do 5380 m sa vo vrt 
nom profile vyskytovala hrubá sedimen

tá rna brekcia. Petrografické zloženie klas

tov psamitov a pelitov tejto brekcie je 
rovnaké ako l i tologické zloženie bezpro

s t redného nadložia pod 4600 m. Popri 
pomerne veľkom množstve organických 
zvyškov sme tu našli (Snopková in Leško 

et al., v tlači) ojedinelú mikrofóru s druh

mi charakter is t ickými pre eocénne se

dimenty: Plicapollis pseudoxalsus (W. Kr.,) 
W. Kŕ., Subhiporopollenites cf. constans 
(R. Pot.) Th. et Pf., Triatriopollenites bi-

tuites (R. Pot.) Th. et Pf. 
V intervale od 5380 m do konečnej hĺb

ky vrtu 5700 m sa opakovali flyšové se

dimenty zložené z čiernych a tmavosivých 
nevápnitých ílovcov a konvolutne zvrstve

ných svetlých (krištáľovosvetlých) pies

kovcov s kremennými žilkami a s hojne 
roztrúseným muskovitom. Tento typ pies

kovca na našom území na povrchu ne

poznáme. T. Ďurkovič (ib.) ich cha rak te 

rizuje ako psamity s dominujúcim kreme

ňom a sporadicky cu vyskytujúcimi živca

mi (0,4 — 1,9 % ) , úlomkami vápenca a ro

hovca. Základnú hmotu tohto typu pies

kovca tvorí íl s kalcitovým tmelom. V mno

hých čr tách by azda pripomínali pieskov

ce od Mzsanky, ktoré >v synklinalnqni pás

me Revejky zasahujú na naše územie se

verne od Kalinová. Okrem siltovcov a 
svetlých drobnozrnných pieskovcov v hĺb

kovom intervale pod 5380 m boli aj la

vice tvrdých pelokarbonátov (15 — 20 
cm) . 

Presné strat igrafické zaradenie prevr tá 

vaného súvrstvia od 4600 m do konečnej 
hĺbky nám sťažuje nedosta tok paleonto

logických dát. Väčšina vzoriek bola ste

rilná, zistilo sa iba niekoľko foriem na

noflóry z rodu Coccolithus sp. a Chias-

molitus sp. reprezentujúcich všeobecne 
paleogén. Vedľa organických zvyškov 
okrem už vyššie spomínanej mikroflóry 
našla P. Snopková peľové zrnká druhov 
reprezentujúcich čiastočne paleocén až 
spodný eocén ako: Laeviporupollis laevi-

gatus (W. Kr.) W. Kr., Plicapollis pseu-

doecxcelesus (W. Kr.) W. Kr., Plicapollis 
plicatus (R. Pot.) W. Kr., Stephanoporo-

pollenites cf. Vacuopnllis a pod. 
Z litologického hľadiska sme flyšové 

horniny prevr távané v hĺbkovom in tervale 
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4600 — 5700 m porovnávali s flyšovými sek-
venciami vystupujúcimi na zemský po
vrch v smilnianskom tektonickom okne. 
Snažili sme sa takto určiť ich faciálno

stratigrafickú a tektonickú identitu vo 
vzťahu k litologickým zoskupeniam v duk

lianskej jednotke a v tektonickom okne 
pri Smilne, vystupujúcim na povrch. Nie

ktoré tmavosivé až čierne nevápnité ílov

ce z vrtu sú popretkávané hrubostopovými 
fukoidmi. Tieto ílovce majú po narušení 
odlučnej plochy sivý vryp. Takéto znaky 
v duklianskej jednotke javia vápnité ílov

ce cisnianskej a lupkovskej vrchnej krie

dy, menilitovým a cergowským pelitom 
vrchného eocénu až spodného oligocénu 
tieto črty chýbajú. Na druhej strane pa

leontologické nálezy z tohto hĺbkového 
intervalu vylučujú vrchnokriedový rozsah 
tohto prevažne čierneho flyšového súvrst

via menilitového typu. 
Od hĺbky asi 5100 m sa v profile vrtu 

vyskytovali lavice drobnozrnných krištá

ľovobielych pieskovcov s kremennou, kal

citovou a barytovou výplňou puklinovej 
siete. Možno ich petrograficky porovnávať 
s pieskovcami od Mzsanky z podložia me

nilitovocergowských vrstiev, ale tam tie

to pieskovce tvoria kompaktnú stabilnú 
spodnú časť týchto vrstiev. Vo vrtnom 
profile pri normálnom stratigrafickom ulo

žení flyšových sekvencií sa vo vertikál

nom smere nepravidelne a roztrúsené vy

skytovali svetlé kremenité pieskovce, pri

čom ich sprevádzali lavice hnedočiernych 
pelokarbonátov. 

Na základe tejto analýzy sa domnieva

me, že hĺbkový interval 4600 m a hlavne 
5380 — 5700 m reprezentuje spodnú časť 
čierneho flyšového (čiastočne cergowské

ho) súvrstvia menilitového typu s polo

hami pieskovcov mzsanského petrografic

kého typu vrchného eocénu, prípadne až 
spodnej časti oligocénu. Flyšové súvrst

vie v intervale od 4600 m do 5380 m, kto

rý reprezentujú čierne pelity s hrubosto

povými fukoidmi a sivým vrypom a la

vice hnedočiernych pelokarbonátov, zná

mych z vrstiev podmenilitového eocénu duk

lianskej jednotky, reprezentuje eocén. Zo 
stratigrafického hľadiska by mohli azda 
zastupovať hieroglyfové vrstvy (Sla.czka, 
1971) alebo vrstvy podmenilitového eocénu 
(Leško — Samuel, 1968) v rozpätí eocénu. 

Geologické a plynonosné aspekty vrtu 

Napriek tomu, že oporný vrt nedosia

hol projektovanú hĺbku 6000 m, pomohol 
objasniť geologické, geofyzikálne a nafto

voložiskové pomery flyšového pásma se

verovýchodného Slovenska. Vrtom dosiah

nuté výsledky upresňujú niektoré ciele vy

týčené v projekte, mnohé otázky sú však 
naďalej nezodpovedané alebo na úrovni 
hypotézy. 

Belovežské súvrstvie sa v seizmologic

kom obraze prejavuje ako chaoticky roz

ložené, krátke a navzájom nesúvislé re

flexné plôšky. Predstavuje ich vrchná 
chaoticky usporiadaná časť reflexného pro

filu 4/72—76 a 34/81. Pretože súvrstvie je 
intenzívne prevrásnené a naviac v ňom 
chýbajú súvislé polohy alebo lavice pies

kovcov, nemožno na týchto profiloch vy

hľadať také tektonické formy, ktoré by 
poukazovali na úložné pomery celého 
2200 m hrubého súvrstvia. Ani seizmo

karotážne merania vo vrte (Filková, ib.) 
neumožnili urobiť geologickú interpretá

ciu úložných pomerov súvrstvia vo vrch

nej časti oporného vrtu. 
Belovežské súvrstvie pôsobilo ako do

konalý tesniaci plášť proti komunikácii a 
úniku plynných a ropných uhľovodíkov z 
hlbokého podložia na zemský povrch. Vy

skytujú sa v ňom rozsahom malé ložiská 
ropy a plynu, bez hospodárskeho význa

Ďakujem prof. dr. A. Sluczkovi z Jagielow
skej univerzity v Krakove za spoluprácu pri 
vyhodnocovaní jadrových vzoriek z vrtu. 
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mu. Ich výskyt sa viaže na sieť puklín v 
ílovcovom prostredí a v rud imen tá rne sa 
vyskytujúcich pieskovcoch. Takéto ložiská 
sme prevrtávali v celom intervale 2200 m, 
o čom svedčí skutočnosť, že obohatil i vý

plachovú suspenziu až na 4 °/o. Aj vrtné 
diela z rokov 1905 — 1912 (obr. 7) pouká

zali na výskyt ropy a zemného plynu so 
silným výronom, napr . v h ĺbkach 830 m 
a 1190 m (Marta) a 430 m (Otto). Viac 
nádeje vkladal Telegdi Roth do výsled

kov z druhého vrtu (Otto), ktorý situo

val ešte južnejšie od obce Smilno. Uvá

dza, že prvé stopy oleja vo vrte Marta sa 
objavili až v 840 m, kým v druhom vrte 
už v hĺbke 80 m, pričom plynové výrony 
sa počas vŕ tania nepre t rž i te opakovali . 
V hĺbke 430 m nastala erupcia plynu. Me

dzi 450 — 460 m sa hojne objavovali sto

py nafty. V hĺbke 590 m sa v tomto sú

vrství nachádzal prvý mäkký pieskovec 
nasýtený ropou. Žiaľ čerpacia skúška zisti

la len slabý prítok ropy. Podobné prejavy 
ropy, sprevádzané výronmi zemného ply

nu, sa zaznamenal i až do konečnej hĺbky 
vrtu. Autor poznamenáva, že v prevažne 
ílovcovom litologickom komplexe sa vy

skytovali len tenké vložky pieskovcov. 

V hĺbke 1100 m sa vr tné práce pre ne

dostatok finančných prostr iedkov zasta

vili, hoci K. Telegdi Roth predpoklada l 
v hĺbke 1200 m hospodársky využiteľné 
ložisko ropy. Správne odhadol geologické 
pomery, pretože v posledných desia tkach 
metrov vrtného profilu zistil zmenu flyšo

vej litológie — výskyt inocerámových vrs

tiev, ktoré mali hojnejší vývoj pieskovco

vých lavíc než belovežské súvrstvie, preto 
mohli vytvárať kolektorské prost redie pre 
uhľovodíky. 

Z geochemického hľadiska je belovež

ské súvrstvie vo vrte Smilno1 chudobné 
na organickú hmotu (Širáňová In Leško 
et al., v t lači) , preto sa domnievame, že 
bohatý puklinový výskyt uhľovodíkov v 
ňom je alochtónneho pôvodu, migrovaný 

z hlbších flyšových a podflyšových úrov

ní. Od 2200 m do 4600 m sú reflexné 
záznamy relat ívne lepšie než v nadložnom 
belovežskom súvrství. Ale ani tam sa ne

vyskytujú zvlášť plynulé reflexné plôšky 
na čase 1,5 — 1,9 s., na základe ktorých 
by bolo možné predpokladať úložné pome

ry inocerámového súvrstvia. Príčinou je 
fakt, že aj hĺbková úroveň s brekciou od 
3650 m do 4600 m sa prejavuje ako seiz

mický šum bez akýchkoľvek reflexných 
záznamov. Seizmokarotážny diagram šíre

nia vrstvových rýchlostí zaznamenal ná

padný útlm rýchlostí seizmickej vlny v 
hĺbke 2850 — 3150 m, a to z 5000 m/s. na 
3700 m/s. 

Zistili sme, že toto podstatné zníženie 
rýchlostí šírenia seizmickej vlny nezaprí

čiňuje technické vybavenie vrtnej t rasy ani 
t r i úhybové stvoly, ale priečne karpatsky 
orientovaná mladá tektonická zóna, ktorá 
slúži ako prívodný (migračný] kanál plyn

ných uhľovodíkov z hlbokého podložia. 
V reliéfe zemského povrchu sa drvená 
zóna neprejavuje, lebo ju zakrýva a re

tušuje vyše 2000 m hrubé belovežské sú

vrstvie. Jej povrchový priebeh by sme 
mohli viazať na dolinu Chmeľovského po

toka. Úklon drvenej zóny v hĺbke 3000 m 
v okolí t rasy vrtu určuje dĺžka [vertikál

na) asi 300 m dlhého záznamu zníženej 
rýchlost i seizmickej vlny, čo predstavuje 
asi 80° — 85° úklon tejto plochy smerom 
na západ. 

Z hľadiska výskytu uhľovodíkov sa ino

cerámové súvrstvie, podobne ako belovež

ské súvrstvie, vyznačuje malou koncen

tráciou rozptýlenej organickej hmoty (Ši

ráňová, ib .) . Nemôžeme v nich vyčleniť 
žiaden litologický komplex, ktorý by spĺ

ňal kr i tér iá ropomaterskej horniny. Za

to však je v nich dosť puklinových vý

skytov zemného plynu, chemicky čistého, 
bez sprievodných ložiskových produktov. 
Preto sme toho názoru, že plynové ložis

ká v tomto horninovom prostredí sú aloch
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tónneho pôvodu, ktoré z hĺbok migrovali 
po zlomových plochách posledných geolo

gických pohybov. Také je aj dlhodobo od

skúšané malé ložisko zemného plynu z hĺ

bok 2990 — 3012 m. Podľa karotážnych 
meraní horninové prostredie drvenej zó

ny predstavuje poróznopuklinový kolek

tor od 10,9 do 15,4 °/o, sýtenie 25 — 55 % 
s priepustnosťou 4,19 darsy a s tlakom na 
ústí vrtu 8 — 9 MPa (Rudinec — Smeta-

na, Ib.), čo názorne dokazuje vlastnosti 
tektonického kolektora. Chemické zlože

nie plynu je veľmi kvalitné: metán 98,2 °/o, 
etán 0,5 °/o, propán 0,1 %, vodík 0,1 °/o 
a dusík 1,1 °/o, výhrevnosť je 32,755 Mj. 

Podľa pôvodných projektových zámerov 
sme pod 4600 m na základe seizmologic

kého vlnového obrazu odlišného od vrch

nej flyšovej časti komplexu belovežského 
a inocerámového súvrstvia hypoteticky 
očakávali neflyšové horninové prostredie. 
Predpokladali sme to na základe analý

zy obrátených gravitačných polí s výsky

tom más s hmotnosťou 2,45 g . c m  3 v hĺb

kach pod 5000 m a relatívne výrazný seiz

mologický vlnový obraz širšieho územia 
zborovskej oblasti. Preto bolo treba geo

logicky určiť pôvod hraničnej rýchlosti 
6200 m/s., kolidujúcej s reflexnou plochou 
PV93 na profile 8 R/76, ako aj geologický 
pôvod dynamických reflexov na profile 
4/72—76, vyskytujúcich sa v hĺbkach pod 
4600 — 4800 m. Počas hĺbenia vrtu sa v 
tejto oblasti reflexnou metódou odmerali 
ďalšie seizmické profily, avšak ich kva

lita, až na profil 34/81 vedený v smere 
S — J cez vrtný bod, zaostáva za skôr 
odmeranými seizmickými profilmi. Po 
ukončení vrtného diela môžeme konštato

vať, že dynamicky sa prejavujúce refle

xy z profilu 4/72—76 a hraničná rých

losť 6200 m/s kreslia na profile 8R/72—76 
reliéf čierneho, prevažne ílovcového sú

vrstvia v podloží sedimentárnotektonic

kej brekcie. Seizmický šum patrí tejto nie

koľľfosto metrov hrubej chaoticky usporia

danej mase, naopak, dynamický prejav re

flexov a hraničnej rýchlosti 6200 m/s. ná

leží rozhraniu solídne uložených eocén

nych čiernych flyšových sekvencií. V seiz

mokarotážnom vlnovom obraze [obr. 8) 
tento reflex nie je taký presvedčivý a vý

razný. Lepšie sa prejavuje reflexná plo

cha litologického rozhrania medzi inoce

rámovým súvrstvím a chaotickou masou 
brekcie v hĺbke okolo 3650 m na čase 
1,9 s. (Filková, ib.). 

Od hĺbky 4600 m do konečnej hĺbky 
5700 m sa prevrtávané čierne flyšové sú

vrstvie a súvrstvie menilitového typu veľ

mi pozitívne prejavovali z hľadiska vý

skytu zemného plynu, a to jednak vyso

kou frekvenciou kremenitých drobnozrn

ných pieskovcov v laviciach hrubých vy

še 100 cm v úlohe kolektorov, jednak nie

koľkými ílovcovými polohami s vyššou 
koncentráciou organickej hmoty (Sírano

vá, ib.), ako je v menilitových vrstvách 
karpatského flyšu (Šimánek, 1967). Z tech

nických príčin sa nepodarilo ani jeden z 
týchto plynom sýtených hĺbkových obzo

rov dokonale vyskúšať. Zistili sme, že lo

žiskový tlak je takmer o 42 % vyšší ako 
hydrostatický tlak a ložisková teplota v 
hĺbkach pod 5000 m je asi 180 °C (Rudi

nec, ib.). Testerovacia súprava overila v 
intervale 5639 — 5680 m ložiskový tlak 
zemného plynu až 82,75 MPa a teplotu 
182 °C (Smetana, ib.). 

Diskusia 

Predpokladaný výskyt oligomiocénnej 
molasy a starších sedimentov platform

nej paleografickej proveniencie v hĺbko

vom podloží vrtu Smilno1 sme do hĺbky 
5700 m nedokázali, ale domnievame sa, že 
by sa to nepodarilo, ani keby bol vrt 
dosiahol projektovaných 6000 m. 

Hypoteticky však možnosť výskytu 
týchto sedimentov pretrváva, a to na zá

klade výsledkov gravimetrického rie
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šenia obrátenej úlohy, ďalej na zá

klade možnosti interpretovať vlnový seiz

mologický obraz z refrakčných profilov, 

zvlášť profilu 4/72—76 a profilu 34/81, 
ako aj zo seizmokarotážneho vlnového 
obrazu (obr. 8), v ktorom sa na čase 

J 1 2 1 4 S 6 H ^ - * ' iiJ^-rt. 

í 
t. 

j. i 

300 -

600 -

900 -

1200 -

1500 -

1»00 -

1 I I I 1 I 1 I 1 I I I I 1 I I I 1 I I 

Ľ 

t 2-D0 -
'133/8 

v = 

Obr. 8. Schéma vlnového obrazu zo seizmokarotážneho merania vo vrte Smilno—1 (Fil
ková, 1985). 1 — priama pozdĺžna vlna, 2 — odrazená vlna, 3 — rušivé vlny, 4 — 
pásma silnej interferencie rôznych typov vln, 5 — vrstvová rýchlosť v km/s 
Fig. 8. Scheme of wave pattern obtained from seismic logging data in the Smilno—1 
deep drilling (V. Fiľková, 1985). 1 — longitudinal direct wave, 2 — reflected 
3 — interfering wave, 4 — zone of strong interference of various wave typ< -
5 — bedding velocity in km . s e c - 1 
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3.2 — 3,3 m/s objavuje dynamicky vý
raznejší reflex, zodpovedajúci hlbkam 
6700 — 7000 m. Z geofyzikálnych výsled
kov sa dá predpokladať, že tieto reflexy 
v okolí vrtu náležia litologickým a snáď 
aj tektonickým plochám, ktoré predsta

vujú hranicu medzi čiernym flyšovým sú

vrstvím a súvrstvím menilitového typu, 
overovaným od úrovne 4600 m, a horni

novým komplexom pod 6700 — 7000 m. 
Tieto reflexy dosahujú v kulminačnom 
úseku elevácie smilnianskeho tektonic

kého okna hlbku len 5 — 6 km. 
M. Mofkovský et al. (1982) hodnotí 

seizmologické výsledky na profiloch 34, 
35, 36, 37/81 ako nepresvedčivé, lebo po

skytujú nemenný vlnový obraz až do ča

su 6 m's. Podlá názoru autorov nemô

žeme do hĺbky 15 000 m očakávať výraz

nú zmenu litologického prostredia. Tieto 
seizmické profily sú však príliš krátke pre 
náročný obraz, ktorý poskytuje flyšové 
prostredie s komplikovanou tektonikou 
vefkých úklonov jednotlivých litologic

kých celkov. Predsa však priečne orien

tovaný profil 34/81, dokumentovaný vrt

ným horninovým rezom a seizmokarotáž

nym meraním, poskytuje obmedzenú, ale 
zaručenú možnosť geologickej interpre

tácie. Z tejto možnosti vychádzame aj 
my, keď výraznejšie reflexy na čase 3,2 — 
3.3 m/s (6700 — 7000 m) hypoteticky po

važujeme za bázu čierneho flyšového sú

vrstvia menilitového typu, oddeleného od 
podložných sedimentov tektonickou plo

chou násunového charakteru. Predpokla

dáme, že násunová plocha vznikla v dô

sledku vyzdvihnutia platformy ako rigid

nej prekážky transportu molasových plas

tických a flyšových más, pozdĺž ktorej 
sa ešte v miocéne tektonicky diferenco

vali a individualizovali južné pásma fly

šových príkrovov (obr. 9). 
Elevovaný chrbát platformy je vo vl

novom seizmologickom obraze dobre sle

dovatelný v hĺbkach 6 — 10 km od čes

skoslovensko-poľskej hranice pri Rege

tovke smerom na východ a juhovýchod 
priestoru Cerniny. Nazývame ho makovický 
chrbát (podfa vrchu Makovica v severový

chodnej časti východného Slovenska). 
Podľa povahy reflexov a gravimetrických 
kritérií usudzujeme, že makovický chr

bát tektonicky patrí okraju južnej časti 
platformy, ktorú pohyby bádenského 
orogénu, ale aj neskoršie v pliocene až 
pleistocene aktivizovali pri dotváraní 
germanotypného systému flyšových prí

krovov. 
Litologický obsah a stratigrafický roz

sah makovického chrbta zatial nepozná

me. Analogický geologický obsah a lito

logický charakter platformných útvarov, 
vystupujúcich na zemský povrch v Poľ

sku a na Ukrajine, dovoľuje však pred

pokladať, že makovický chrbát je okrem 
kryštalických bridlíc a granitov od hĺbky 
10 — 12 km do hĺbky 5 — 6 km zložený 
7 terciérnych sedimentov karpatskej pred

hlbne a z komplexov mezozoika a paleo

zoika platformy. Navyše litologickofa

ciálne, ale predovšetkým štruktúrne po

znatky z vrtu spochybňujú od úrovne 
4600 m a nižšie príslušnosť flyšových 
komplexov k duklianskej jednotke. Tre

ba tu pripomenúť, že už jej južná čiast

ková jednotka (pásmo Miková — Snina) 
má od vrchnej kriedy po vrchný eocén 
faciálne znaky odlišné od severnejších 
pášem v duklianske' jednotke [Leško — 
Samuel, 1968; Koráb — Ďurkovič, 
1978; Slaczka, 1971). V profile vrtu od 
hĺbky 4600 m sme prevrtávali také fly

šové sekvencie, ktoré sú v celom strati

grafickom rozsahu ťažko porovnateľné s 
niektorými na povrch vystupujúcimi fly

šovými zoskupeniami v duklianskej jed

notke. Vo vrte Smilno1 sme ich pred

bežne oznažili ako vrstvy menilitového 
typu a čierne flyšové vrstvy, lebo ich 
niektoré litologické polohy pripomínajú 
smilnianske a menilitové vrstvy z tekto
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nického okna v okolí Smilna. 
Tektonický štýl flyšových komplexov 

pod úrovňou 4600 m sa odlišuje od tek

tonických čŕt dukl ianskej jednotky, a to 
ich nedovoľuje spájať so zväzkom duk

l ianskych vrás a pášem. Predovšetkým 
je to šupinovitý (bradlový) štýl stavby 
s množstvom násunových plôch, z kto

rých sa zvlášť výrazne prejavuje tekto

nická plocha pri južnom okraji mako

vického chrbta . Domnievame sa, že z uve

dených dôvodov možno včleniť flyšové 
komplexy so svojskými l i tologickotekto

nickými čr tami v podloží magurského 
príkrovu a v nadloží makovického chrbta 
do samosta tného tektonického a litologic

Smitno 

Obr. 9. Geologický profil širším okolím vrtu Smilno—1. 1 — zlínske súvrstvie, 2 — 
súvrstvie kremenitých pieskovcov, 3 — belovežské súvrstvie, 4 — inocerámové sú
vrstvie, l a ? " — ma^vrské flyšové pásmo, 5 — čierne flyšové súvrstvie menilitového 
lypu zborovskej jednotky, 6 — flyšový komplex duklianskej jednotky, 7 — molasy 
a sedimenty vrchr4ho paleogénu až spodného miocénu, 8 — sedimenty alpínsky 
aktivizovanej platformy v rozsahu predkambrium — paleogén, 9 — kryštalinikum 
platformy, 10 — zosuvné telesá, 11 — plocha nasunutia magurského príkrovu, 12 — 
druhoradé tektonické línie, 13 — úsek hypotetickej interpretácie 

Fig. 9. Geological profile in wider surroundings of the Smilno—1 deep drilling 
(compiled by B. Leško, 1985). 1 — Zlín formation, 2 — complex of quartz arenite, 
3 — Beloveža formation, 4 — Inoceramus formation, 1 — 4 — Magura flysch belt' 
5 — black flysch and Smilno formation of the Zborov unit, 6 — flysch complex 
of the Dukla unit, 7 — molasse and sediment of Upper Paleogene to Lower Miocene 
age, 8 — sediment of the alpinotype activized platform cover, Precambrian to 
Paleogene, 9 — crystalline of the platform, 10 — slumping body, 11 — nappe thrust 
surface of the Magura nappe, 12 — tectonic line of second order, 13 — area of 
hypothetical interpretation 
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ko-strat igrafického celku. Seizmologický 
vlnový obraz (Wojas et al., 1977) a roz
loženie gravi tačného poľa v podloží ma

gurského príkrovu, dukl ianskej jednotky 
a pribradlového pásma (Leško et al., 
1979) signalizujú „plytkosť" (6 — 8 km) 
r igidného podložia, čo sa odráža na po

vrchových stavebných formách flyšových 
komplexov a spôsobuje ich tektonickú 
individualizáciu. Flyšové sekvencie v pod

loží magurského príkrovu pri južnom 
okraji makovického chrbta so svojským 
l i tologickostratigrafickým obsahom a 
tektonickou individuali tou voči duklian

skej jednotke vyčleňujeme z vonkajšieho 
flyšového pásma ako druhoradú zborov

skú jednotku. Nachádza sa južnejšie a 
š t ruk tú rne vyššie ako dukl ianska jednot

ka. Tento názor vychádza z počiatočných 
a obmedzených pozorovaní. Je potrebný 
ďalší výskum, aby tieto údaje preveri l , 
doplnil a prípadne opravil . 
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Appraisal of geological structure and conditions for natural 
hydrocarbon accumulation in the Smilno1 deep drilling (NE Slovakia) 

The Zborov area in northwestern Slovakia 
has been target of hydrocarbon exploration 
already in the beginning of this century, na
mely due to surficial occurrences of outer 
(Krosno) flysch unit amidst sequences of the 

Magura nappe. With similar ideas in mind, 
renewed investigations touched the area when 
the Smilno — 1 deep drilling has been pro
posed. The aim of the drilling was to solve 
several questions of geological structure and 
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answer the conditions for natural hydrocarbon 
accumulation as well as to gather basic 
knowledge for the interpretation of geophy
sical and geochemical data. Analysis of seis
mic wave pattern allowed to presume a high 
elevation (4 — 6 km) of underlying flysch 
and sub-flysch units. Moreover, the reverse 
problem of gravimetric criterions signalized 
the presence of low-density sediments (2.45 g . 
cm _ : ) in depths below 5 km which could have 
been interpreted as molasse sequences of Oli-
gocene to Miocene age buried by flysch nap
pes. This led to the presumption that con
sumption of lower crustal layers in the cour
se of Miocene orogenic processes and the 
subsequent nappe thrusting may have create 
exceptionally favourable conditions for ge
neration and accumulation of natural hydro
carbons. 

The drilling traversed the following geolo
gical units. The Beloveža formation deve
loped in Rača facies and of Lower Eocene 
to Upper Paleocene age composed the drill
hole profile from the surface to 2,200 m depth. 
Lithological change in this depth Introduced 
riysch sequences of darkgrey colour, noncal
careosu claystone, siltstone and fine, rich mi
caceuos. arenite displaying convolute bed
ding (Lower Paleocene to Senonian). This 
flysch sequence composes the profile down 
to 4,600 m depth with the only exception 
between 3,650 — 4,600 m interval, where 
single lithological members are chaotically 
arranged. It is presumed that a tectonically 
disturbed submarine slump body was traver
sed there. Angular fragments of nonrounded 
sandstone, siltstone and claystone are con
tained there in a claystone to argillaceous 
matrix. From petrographical point of view, 
clasts are monomict and of the same strati
graphic value as are the overlying flysch 
sequences. Due to an average 50 — 55° dip 
of flysch beds between 2,200 and 3,650 m, a 
considerably lesser thickness than the 1,000 
drilled one of this sedimentary breccia may 
be substantiated. Based on data, both petro
graphic and paleontological, the entire se
quence between 2.200 and 4,600 m may be 
interpreted as part of the Inoceramus for
mation of the Magura nappe. 

Flysch sequences composed of dark grey 
and mostly noncalcareous to siliceous silt
stone, light grey siliceous siltstone and quartz 
arenite with convolute bedding occur in 
4,600 — 5.700 m depth interval. Beside rich 
organic remnants, microflora assemblages are 

generally characteristic for Eocene. Beside the 
light grey siltstone and quartz arenite layers 
containing quartz—baryte veinlets, hard brow
nishblack pelosiderite seams (15 — 20 cm 
thin) occur below 5,380 m depth. A sedimen
tary breccia has been traversed between 5,150 
and 5,380 depths. 

Flysch sequences in 4,600 — 5,700 m depth 
interval are hardly comparable with surficial 
flysch lithologies of the Dukla unit. However 
the drilled sequence has some common fea
tures with the lithological content of beds 
creating the Smilno tectonic window. The light 
quartz arenite would therefore be compared 
with the Mazanka sandstone with the excep
tion that this variety creates a firm underlier 
to menilite beds in the Cergov formation 
on the surface at the Mazanka locality. To 
the contrary, light quartz arenite is irregu
larly repeated in the Smilno — 1 drilling. 

Black noncalcareous claystone in the dril
ling profile is characterized by the content 
of thick worm traces (fukoids) known from 
the Lupkov and Ciszna formations in the 
Dukla unit, which have Lower Paleogene to 
Upper Cretaceous ages. To the contrary, such 
lithologies are missing from the Menilite and 
Cergov formations. The presumed age of sequen
ces found between 4,600 and 5,700 depths in 
the drilling is Eocene to Lower Oligocene. 

Geological and hydrocarbon prospection re
sults 

The Beloveža formation has been proved 
to represent a perfectly sealing mantle pre
venting communication and escape of gaseous 
and liquid hydrocarbons from the underlier. 
In the formation proper, accumulations of 
natural hydrocarbons are of but small size 
and without economic value. Occurrences are 
restricted to fissure networks in claystone en
vironment and rudimentarily present arenite 
seams. Similarly, rocks of the Inoceramus for
mation are characterized by only slight 
amounts of disseminated organic matter. No 
lithological complex may be assigned in this 
formation which would satisfy the criterions 
of hydrocarbonbearing, or collector, mother 
rock. To the contrary, small economic accu
mulations may occur in the formation con
centrating hydrocarbons in fissured tectonic 
collector environment following crushed zo
nes of Transcarpathian orientation which ge
nerated in the course of latest orogenic mo
vements. 



212 Mineralia slov., 18, 1986 

Attention was exceptionally concentrated to 
depths below 4.600 m where a non-flysch 
environment has been expected on the base 
of the seismological wave pattern. Moreover, 
analysis of the Inverse gravimetric problem 
signalized possible presence of rock masses 
having 2,45 g . c m - 1 density in depths below 
5,000 m. Neither molasse sequences of Oli-
gocene to Miocene age nor non-flysch se
quences occur down to 5,700 final depth. In 
spite of that, the black flysch sequence with 
light quartz arenite intercalations supplied 
very positive data for the forecast of hydro
carbon occurences. Such deduction is substan
tiated by the frequent presence of quartz 
arenite collector layers in banks exceeding 
100 m thickness and the numerous claystone 
levels with high content of disseminated or
ganic matter. 

Obtained parametres of hydrocarbon re
servoir conditions point to reservoir pressures 
of the environment higher by 42 °'o than the 
hydrostatic pressure whereas temperatures 
below 5,000 m are higher by 170 — 182 °C 
Collector properties of the flysch environment 
are Indicated by 10 — 15,4 °/o porosity and 
the methane content is as high as 98,2 °/o. 

The expected presence of molasse sequences 

of Oligocene to Miocene age as well as of 
older sediments of the platform cover was 
not proved by the Smilno — 1 drilling down 
to its 5,700 m final depth. However the 
possibility remains that such sequences do 
occur in the flysch belt. Such expectation may 
be deduced from the solution of the reverse 
gravimetric problem as well as form the 
seismic wave pattern along seismic profiles 
No 4 72—74 and 34 81. This presumption is 
substantiated also by the wave pattern inter
pretation obtained from seismic logging in 
the Smilno — 1 drilling where a pronounced 
dynamic reflexion is indicated on 3.2 — 3.3 
m s e c - 1 time corresponding to 6,700—7,000 m 
depths. It may be presumed also from geo
physical data that these reflexes indicate 
a lithological boundary between the black 
flysch unit and lithologies of non-flysch de
velopment below 6,700 depth. These reflexes 
elevate to —5 km in the summit of the Smilno 
tectonic window creating here an elevation 
followable from the Czechoslovak Polish fron
tier of Regetovka eastward to southeastwards 
into Cernina area. The elevation is named the 
Makovica elevation and Its name is deduced 
from the name of area in this northeastern 
part of Slovakia. 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

J. J a n o č k o : Kvartérne sedimenty severnej 
časti Košickej kotliny a Slanských vrchov 
(Košice 16. 12. 1985) 

Územie severnej časti Košickej kotliny a 
Slanských vrchov možno podlá výskytu jed
notlivých genetických typov kvartérnych se
dimentov rozdeliť na časť tvorenú dolinou 
Torysy a časť tvorenú Slanskými vrchmi a 
Toryskou pahorkatinou. 

V doline Torysy prevládajú fluviálne sedi
menty, ktoré tu v pleistocene vytvorili päť
stupňový terasový systém, v holocéne dvoj
stupňovú riečnu nivu. Podľa výšky eróznych 
báz. zachovania a stupňa zvetrania fluviál
nych štrkov jednotlivých terasových stupňov a 
na základe ich korelácie s proluviálnymi se
dimentmi potoka Delňa a Šebastovka sme ich 
stratigraficky zaradili do staršieho a mlad
šieho mindelu, staršieho a mladšieho risu 
a wurmu. 

V Slanských vrchoch a Toryskej pahorka
tine prevládajú deluviálne a proluviálne se
dimenty, na strmých svahoch neovulkanitov 
aj gravitainé sedimenty. Vývoj sedimentov 
v pleistocene kontrolovala periglaciálna klí
ma, panujúca na študovanom území. Kryogén
ne procesy spôsobili rozsiahlu deštrukciu neo
vulkanitov, ich následný transport a akumu
láciu. Podľa prevládajúceho transportného či
niteľa rozlišujeme gravitačné sedimenty, aku
mulované v tvare osypových kužeľov, sufo
vých polí a kamenných morí, deluviálne se
dimenty, vytvárajúce na úpätí svahov mocný 
deluviálny plášť a proluviálne sedimenty, tvo
riace niekoľko generácií rozsiahlych nápla
vových kužeľov Delne a Šebastovky. 

Na plochých chrbtoch neovulkanitov sa za
chovali eluviálne sedimenty. V doline Torysy 
sme vymapovali eolické sedimenty — spraše, 
ktoré sme na základe výskytu malakofauny 
zaradili do wiirmu. 


