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

O. L i n t n e r o v á : Geochémia karbonátov: 
porovnávacie štúdium hornín z Malých Kar
pát a z predneogénneho podložia viedenskej 
panvy (Bratislava 12. 3. 1987) 

Od roku 1983 sa v rámci spolupráce s naf
tovým a plynárenským priemyslom podieľame 
(GÚ CGV SAV) na komplexnom vyhodnoco
vaní vrtných jadier z vrtov, ktoré prenikli do 
podložia viedenskej panvy. Zároveň s tým 
sme dostali úlohu preskúmať priľahlé oko
lie viedenskej panvy, príkrovových častí Ma
lých Karpát. Okrem hlavného záujmu — vy
hľadávania ropy a zemného plynu — sa vo 
viedenskej panve kladie dôraz na koreláciu 
alpských a karpatských jednotiek. 

Geochemické štúdium v Malých Karpatoch 
sa sústredilo na charakteristiku triasových 
vápencov a dolomitov z vyšších subtatran
ských prikrovov v Bielom pohorí Malých 
Karpát (oblasť medzi Sološnicou a Smoleni
cami). Vzorky sme odoberali z litostratigra
fických profilov, ktoré mali ujasniť stratigra
fiu a tektoniku týchto prikrovov. Z vieden
skej panvy sme komplexne vyhodnotili vrty: 
Borský Jur16, 17, Kuklov3, Senica1 a 2. 
Uvedené vrty zachytili v predneogénnom 
podloží len vrchnotriasový dolomit (hauptdo
lomit), len vrt Kuklov3 (hĺbka 5502 m) ho 

prevŕtal a prešiel cez oponické a lunzské 
vrstvy do reiflinského vápenca (vrchný anis). 
Podobný vrstvový sled okrem hlavného dolo
mitu sa navŕtal v Malých Karpatoch vo vrte 
Dobrá Voda1. 

Pri geochemickej charakteristike karboná
tových hornín sme zohľadňovali % kalcitu, 
dolomitu a NZ, obsah SiO., TiO,, Al.Os, Fe.O,, 
CaO, MgO, K.O, Na.O, B,~Ba, f i, Mn, Co, Cr, 
Ni, Pb, Cu, V, U a f h. Tieto údaje nám slúžia 
na klasifikáciu horniny, posúdenie zdroja NZ, 
dynamiky sedimentačného prostredia a post
diagenetických procesov. Obsah Sr. Na, (K), 
Zn, Mn, Fe (metóda AAS) využívame na 
určenie podmienok vzniku a diagenézy kar
bonátových hornín. Okrem toho zisťujeme mi
neralogické zloženie NZ. Geochemické štú
dium má za ciel: 1. vytvoriť základný po
rovnávací súbor s detailnou charakteristikou 
študovaných karbonátových hornín, 2. posúdiť 
možnosti využitia Na (K) ako indikátora pa
leosalinity, 3. určiť podmienky vzniku a dia
genézy karbonátov (faciálna analýza), 4. na 
základe geochemických charakteristík posú
diť, prípadne doplniť prepracovanú koncepciu 
príkrovovej stavby vyšších subtatranských 
prikrovov v Malých Karpatoch. 5. porovnať 
karbonátové horniny z vrtov z podložia vie
denskej panvy a z vyšších prikrovov. 


