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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 
J. F r a n c ú , V. Z a t k a 1 í k o v á, V. S u 
c h a : Premena ílových minerálov a tepelná 
história sedimentov vo viedenskej a výcho
doslovenskej panve (Bratislava 17. 12. 1987) 

Na nedávnej konferencii o ílovej mineraló
gii v Seille sa skonštatovalo, že za posledných 
10 rokov bolo vo svete zverejnených 20 000 
prác na tému ílový minerál vo vzfahu 
k tvorbe, migrácii a akumulácii ropy a zem
ného plynu. 

ílový materiál pri týchto procesoch adsor
buje organické látky pri transporte a sedi
mentácii, chráni ich pred rozkladným pôso
bením kyslíka a mikroorganizmov v pripo
vrchových hĺbkach, katalyzuje zrenie kero-
génu a jeho konverziu na uhľovodíky, pri 
svojej dehydratácii uvolňuje medzivrstvovú 
vodu a uvádza tak do pohybu fluidá z ílov
cov do pieskovcov; vynášané minerálne látky 
pritom spôsobujú cementáciu pórov v pies
kovcoch. Charakter ílových minerálov v peli
tických vrstvách určuje ich schopnosť utesniť 
vznikajúcu ložiskovú pascu. 

Jedným z najsledovanejších procesov je 
diagenetická transformácia smektitu (skupi
ny napučiavajúcich ílových minerálov, hlav
ne montmorillonitu) na illit, ktorá je spojená 
s uvolnením medzivrstvovo viazanej vody. 
V súvrstviach pobrežia Mexického zálivu sa 
zistilo, že percentuálny obsah smektitu 
v zmiešanovrstvových mineráloch illit smektit 
(IS) je dobrým indikátorom miery diagene
tickej premeny. Klúčom k interpretáciám 
zložitých rôntgenovodifrakčných záznamov 
I/S minerálov sa stalo počítačové modelova
nie difrakcií medzičlenov radu smektit — illit. 
Ich porovnávaním s difrakciami skúmaných 
vzoriek sa určuje percentuálny obsah smekti
tových vrstiev v I S mineráloch. 

Systematická premena smektitu na illit bola 
zistená pri štúdiu jadier hlbokých vrtov vo 
východoslovenskej a viedenskej panve. Uká
zalo sa, že v závislosti od rastúcej hĺbky, 
a teda aj litostatického tlaku, prebieha vo 
východoslovenskej panve premena smektitu, 
ako aj premena organických látok oveľa rých
lejšie ako vo viedenskej panve. Ak však úda
je z obidvoch panví vynesieme v závislosti 
od tepelnej expozície (index TTI) alebo od 
niektorého parametra stupňa diagenézy orga
nickej hmoty (odraznosti vitrinitu, teploty 
Tmax pyrolýzy RockEval), hodnoty vytvárajú 
jeden súvislý trend. 

Obe neogénne panvy majú veľmi podobný 
vek sedimentov, ako aj gradient litostatic
kého tlaku, ale veľmi odlišný geotermický 
gradient. Potvrdzuje sa teda, že transformá
cia smektitu na illit koreluje so zrením kero
génu (organickej hmoty), že oba procesy sa 
dajú opísať pomocou zákonov chemickej ki
netiky a citlivo odzrkadľujú tepelnú históriu 
sedimentov, v ktorých sú obsiahnuté. 

Zreteľný je vzťah medzi premenou ílových 
minerálov, zrením kerogénu a anomálne vy
sokými vrstvovými tlakmi, ktoré sa vo vý
chodoslovenskej panve začínajú vyskytovať 
v hlbkach hlavnej dehydratácie smektitu. 
Maximálne odchýlky od hydrostatického tla
ku však siahajú o kilometer hlbšie, do 
hlavnej zóny tvorby uhľovodíkov, resp. ich 
krakovania, kde dehydratácia smektitu už 
doznieva. 

Prínosom pre ropnú a plynovú prospekciu 
v budúcnosti môže byť ďalší výskum ílových 
minerálov zameraný najmä na určovanie 
znosových oblastí sedimentov, stanovenie 
stupňa diagenetickej a katagenetickej pre
meny materských hornín a miery cementácie 
pórov v kolektorských a krycích horninách 
priľahlých k ilovcovým súvrstviam. 
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