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tvorby uhľovodíkov je aj relatívne najpriaz
nivejšia porozita a permeabilita. 

Aby sme poznali vznik, migráciu a akumu
láciu uhľovodíkov v podmienkach vysokých 
tlakov, výskum treba orientovať na štúdium 
teplotných a tlakových podmienok v panve, 
na štúdium zlomovej tektoniky a ťyzikálnych 
vlastností hornín, na organickú geochémiu 
(pôvod a korelácia uhľovodíkov), ílovú mine
ralógiu a sedimentárnu petrológiu (cementá
cia pórov a kapilár, jej vplyv na kolektorské 
a tesniace vlastnosti). 

Oblasti a hĺbkové zóny s nadhydrostatic
kými tlakmi ťluíd predstavujú nádejnú sféru 
podnikania v USA, ktorá pre technologické 
prekážky nebola v minulosti dostatočne pre
skúmaná a zužitkovaná. 

J. F r a n c ú, J. M i 1 i č k a : Podmienky pre 
tvorbu uhľovodíkov vo viedenskej a východo
slovenskej panve (Bratislava 17. 12. 1987) 

Geochemické štúdium vzniku ropy a zemného 
plynu si kladie za cieľ zodpovedať na otáz
ky: 1. ktoré sedimenty majú najlepšie lát
kové predpoklady na tvorbu uhľovodíkov, 
2. V akých hĺbkach a oblastiach sú optimálne 
podmienky pre tvorbu ropy a plynu, 3. kedy 
a kde sa nádejné horniny dostali do optimál
nych podmienok tvorby („kuchyne") prírod
ných uhľovodíkov. 

Geochemický výskum, ktorý vykonáva Geo
logický ústav SÄV Bratislava v spolupráci 
s ÚÚG Praha (pobočka Brno) a s Moravský
mi naťtovými dolmi v Michalovciach a Ho
doníne rieši túto problematiku jednak ana
lýzou organických látok (paralelne tiež ílo
vých minerálov), a jednak historickogenetic
kým modelovaním. 

Z geochemických analýz vyplýva, že mater
ské horniny tak vo východoslovenskej, ako 
aj vo viedenskej panve obsahujú plynonosný 
typ kerogénu. Diagenetická a katagenetická 
premena organických látok prebieha v obi
dvoch panvách s nápadne odlišnou intenzi
tou, resp. hĺbkovým gradientom. Dobrými 
indikátormi stupňa zrelosti kerogénu sú od
raznost vitrinitu a teplota Tm a x pyrolýzy 
RockEval. Podľa nich je organická hmota 
vo východoslovenskej panve v hĺbke 2 km 
v takom štádiu premeny ako vo viedenskej 
panve v hĺbke 4 km. 

Pomocou pyrolýzy RockEval je určený ob
sah viazaných uhľovodíkov, ktorý predstavuje 
dosiaľ nezužitkovaný materský potenciál, 
a obsah voľných uhľovodíkov, ktoré sa pri 
zrení kerogénu „vypotili". V hĺbkovej zóne, 
z ktorej sa vo východoslovenskej panve in
tenzívne vyčerpáva materský potenciál kero
génu, je v ílovcoch relatívne najväčšia kon
centrácia produktov zrenia — volných bitú
menových uhľovodíkov. Daný hĺbkový inter
val označujeme ako hlavnú zónu tvorby 
uhľovodíkov. Jej hranice zhruba zodpovedajú 
aj kritickým hodnotám odraznosti vitrinitu 
a teploty Tmax pyrolýzy udávaným pre mno
hé plynonosné panvy sveta. 

Vo východoslovenskej panve je zóna tvor
by medzi 2 až 3,5 km, vo viedenskej panve 
je od 4 km hlbšie a triasové lunzské vrstvy 
v podloží neogénu v hĺbke 5 km (vrt Kuk
lov3) ešte nie sú vo vrcholnom štádiu tvorby. 
Obdobný výskum v rakúskej časti viedenskej 
panvy zistil, že autochtónne mezozoikum sva
hov Českého masívu je v zóne tvorby až do 
6 km, t. j . pod príkrovovým podložím neo
génnej viedenskej panvy. 

Hlavnú zónu tvorby kvapalných uhľovodí
kov alebo následnú zónu krakovania, kde 
vzniká vlhký a napokon až suchý plyn, mož
no vymedziť aj pomocou matematického mo
delovania. Ako vstupné údaje slúžia mocnosti 
litostratigraťických jednotiek, paleogeografia, 
absolútne veky, kompakcia (porozita), his
torický a recentný geotermický gradient. Naj
skôr sa zostroja krivky rýchlosti akumulácie 
a prekrytia sedimentov. Vypočíta sa celková 
tepelná expozícia každého horizontu (index 
TTI), ktorá číselne vyjadruje stupeň katage
netickej premeny sedimentárnej horniny. 
Veľmi dôležité je analytickými údajmi ove
rovať, či vymedzený stupeň premeny súhlasí 
s geochemický zistenou skutočnosťou. Vo väč
šine vrtov z východoslovenskej a viedenskej 
panvy bola zhoda modelu a analýz potvrdená. 
Rozporné prípady naopak upozornili na eró
ziu súvrství, ktoré dnes v proťiloch chýbajú. 

Kritické hodnoty indexu TTI (empiricky 
overené) umožňujú hĺbkovo ohraničiť zóny 
tvorby a krakovania nielen v súčasnosti, ale aj 
v rôznych etapách vývoja panvy a určiť tak 
geologické obdobie, keď v nádejnom súvrství 
prebiehali procesy vzniku uhľovodíkov a keď 
sa mohla začať ich migrácia z materských do 
kolektorských hornín. 


