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Összefoglalás. A dolgozat képet ad a Nagyalföldön jelenleg termelő földgáz- és kőolaj
mezőkről. Ezek a következők: Nagykőrös, Demjén, Mezőkeresztes, Hajdúszoboszló, 
Tatárülés—Kunmadaras, Szolnok, Szandaszöllős, Biharnagybajom, Pusztaföldvár, Puszta-
szöllős, Battonya. 

Mezőnkén ti részletezésben tárgyalja a szénhidrogén-telepek földtani felépítését, a 
csapda-jelleget, a telepek zárókőzeteit, fizikai paramétereit, a kőolaj jellegét, a földgáz 
összetételét, a telepek működési rendszerét, a telepek kezdeti rétegnyomását, rétegnő-
mérsékletét, a fázishatárokat, a rétegvizek sótartalmát. 

Az Alföldön 1918 óta folyik rendszeresebb kutatás. Az 1918 —1945 közötti években 
mélyítették le többek között a debreceni, tisztabereki, hajdúszoboszlói, karcagi, kőrös
szegapáti és tótkomlósi fúrásokat. 1945 után nagyobb mértékben indult meg a szénhidro
génkutatás. Ma már igen sok mélyfúrás teszi előttünk ismertté az Alföld földtani viszonyait 
és számos fúrás szolgáltat földgázt és kőolajat. 

A kutatási tevékenységet az Alföldön 1947-ben kísérte először komolyabb ered
mény, amikor Biharnagybajom közelében találtak kőolajat és földgázt. Az azóta eltelt 
15 év alatt, de különösen 1957 óta több földgáz- és kőolajmezőt fedeztek fel, melyeket 
egymásután kapcsoltak be a termelésbe. 1962 októberében ünnepelte az alföldi kőolaj
termelés fennállásának 15 éves évfordulóját. 

A megkutatott kőolaj- és földgázmezők közül jelenleg 11 mező termel, számos 
szénhidrogén előfordulásnak termelésbe-állítása pedig a közeljövő feladata lesz (1. ábra). 

A nagykőrösi kőolaj- és széndioxidos földgázelőfordulás 
A Nagykőröstől délre fekvő területen lemélyített fúrások jelentős kőolaj- és tekin

télyes széndioxidgáztárolók felfedezéséhez vezettek. A paleozóos és mezozóos medence
aljzatra települő tortonai üledékek az Nk.-4- és Nk. 6. sz. kút kivételével minden mélyfú
rásban kimutathatók. A szinte lépésről-lépésre változó fáciesviszonyok következménye
ként a tortonai emeletben a breccsától, konglomerátumtól és homokkőtől az agyagmár-
gáig és mészkőig a legkülönfélébb kőzettípusok megtalálhatók. 

A tortonai emelet legjellemzőbb kőzetei az ősmaradvány-törmelékes homokkő és 
konglomerátum, illetve homokos és kavicsos mészkő, továbbá a mészmárga és márga. 
A tortonai emelet alsó részén levő és az egykori szárazulatok partvonalait jelző lerakódá
sokban majdnem kizárólag csak az alapkőzetek felaprózásából származó törmelékdara
bok vesznek részt. A durva homokkő és aprószemű konglomerátum anyaga kvarc és 
kvarcit, ritkán metamorf pala. A kötőanyag finomhomokos, kaolinos anyag. Az emelet 
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középső részében az ősmaradvány-törmelékes konglomerátum és homokkő mellett leme
zes elválású márga és mészmárga betelepülések is előtérbe kerülnek. 

Az emelet felső részében ismét az ősmaradványokban gazdag, magas karbonát-
tartalmú, durva homokkő és aprószemű konglomerátum, illetve homokos-kavicsos mészkő 

I . ábra. A Nagyalföld kőolaj- és földgáztermelő területei. M a g y a r á z a t : i. Olaj, z. Egögáz, 
3. C0 2 ill. kevertgáz 

Рис. 1. Эксплуатируемые нефтегазовые промыслы Большой Венгерской Низменности. Л е г е н д а : 
1. Нефть, 2. Горючий газ, 3. С0 2 или смешанный газ 

uralkodik. Többnyire rétegzetten és gyakran tartalmaz likacsokat és különböző irányú 
hasadékokat. A kavicsszemek anyaga legtöbbször dolomit, dolomitos mészkő és mészkő, 
ritkábban finomszemű metamorf pala. A bőséges, gyakran uralkodó mennyiségű kötőa
nyag főleg ősmaradvány-törmelékből, annak finom zúzalékából áll. Mint általában az 
egész tortonai emeletben, úgy itt is elég gyakran lehet találkozni vulkáni tufaszórásból 
származó kvarc és biotit kristályokkal. 
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A tortonai emelet után az üledékképződés a szarmata emeletben is megszakítás 
nélkül folytatódott. Itt a litliothamniumok teljesen eltűntek, a Foraminiferák fajszáma 
erősen lecsökkent. A mészkővel szemben a pelites kőzeteknek a mennyisége megnöve
kedett. A szarmata emelet karbonátos kötőanyagot tartalmazó, repedésekkel átjárt, 
aprószemű homokkővel kezdődik. A homokszemcsék anyaga metamorf kvarc, kvarcit -
pala, mészkő. A homokkőre vékonyleveles vagy lemezes elválású agyagmárgarétegek 
települnek. 

Az alsópannóniai alemelet kőzetei szintén üledékfolytonossággal települnek a 
szarmata üledékekre. Legidősebb üledék a mészmárga. Ezt kalcitos kitöltésű hasadékok 
járják át. A mészmárga felfelé márgába megy át. A márga és agyagmárgaösszletet 10 — 50 
m vastagságú aprószemű homokkőréteg választja el egymástól. A homokkőrétegek jól 
azonosíthatók. 

A kőolaj az egymásra települő tortonai, szarmata és alsópannóniai korú kőzetekben 
helyezkedik el, egymással többé-kevésbé összefüggő litológiai csapdákban. A széndioxidos 
gáz részben a kőolaj felett helyezkedik el nagy gázsapka alakjában, részben az alsópannó
niai homokkőlencsékben található. A C02-gázos homokkőlencsék többszintes különálló 
telepek. 

A kőolaj és a gázsapka zárókőzete az alsópannóniai mészmárga feletti márga. 
A kőolajat tároló kőzetösszlet átlag porozitása laboratóriumi mérések szerint 

16,87%-nak, áteresztőképessége 64,5—97,2 md-nak, a homokkövek porozitása 26,8%-
nak, áteresztőképessége 270,5—414,2 md-nak adódott. 

A kőolajtároló működési rendszerét tekintve nagy gázsapkájú és aktív talpi, 
illetve peremi víznyomással működő telep. A gázt tároló homokkőlencsék részleges víz
benyomulással rendelkező telepek. Az olaj-vízhatár —1025 m-ben, a gáz-olajhatár 
—1000 m körül vonható meg. 

A kőolaj telített parafin, illetve parafin-intermedier jellegű. A kísérő gáz össze
tétele: C n H 2 n + 2 = 1,2 térf%, C0 2 = 96,84 térf.%, N 2 = 2,02 térf.%. A homokkőlencsék 
gázának összetétele: C n H 2 n + 2 = 10,07 térf.%, C0 2 = 82,8 térf.%, N 2 = 7,13 térf.%. 

A kezdeti rétegnyomás ismeretlen. A réteghőmérséklet 73° C. 
A kőolaj alatt elhelyezkedő telepvíz NaCl-ben kifejezett só-tartalma 15 g/l. 
A kőolaj anyakőzete valószínűleg a tortonai és szarmata tenger csendes részeiben 

lerakódott halmaradványos, lemezes agyagmárga, márga és mészmárga. Az igen tekinté
lyes C02-készletek eredete a többi magyarországi C0 2- előfordulásokhoz hasonlóan egye
lőre még tisztázatlan. 

A dem jeni kőolajmező 
Az Alföld északi szegélyén a Bükk-hegységtől délre harmadidőszaki üledékekkel 

fedett triász kori rétegekből álló rögsorozat húzódik a Bükk-hegységgel párhuzamosan. 
Ezen a területen 1949-ben kezdődtek a szénhidrogén kutatások, melyek eleinte felderítő, 
jellegűek voltak. A demjéni kőolaj előfordulás megtalálásával konkrét szénhidrogén 
kutatás és termelőfúrási tevékenység indult meg, mely tevékenység még ma is tart. 
A demjéni kőolajelőfordulás két területből, egy kisebb és egy nagyobból áll, a Dem-
jén-nyugati és a Demjén-keleti előfordulásból. Jelenlegi ismereteink szerint a két terü
let nem függ össze. 

Területünkön a triász aljzatra a paleogénben újabb tenger-előretörés következett. 
A mezozóos medencealjzatra települő középső- és felsőeocén üledékeket csupán néhány 
fúrás érte el, illetve harántolta át. A középsőeocén kőzetei a miliolinás márga, homokos 
márga és meszes agyag, a felsőeocént briozoás márga és Uthothamniumos mészkő alkotja. 
Feltűnő különbség, hogy a fedőhegységi kifejlődéstől eltérő kifejlődésű az alsóoUgocén 
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a durva homokkő és konglomerátum hiányzik. Az eocén — oligocén település módja 
területünkön kérdéses az eocént elérő kevés számú fúrás miatt. 

A medencebeli oligocén összlet szintekre tagolása, elsősorban a Foraminifera-íélék 
alapján, egyes alakok vagy faunatársaságok jelenléte vagy hiánya szerint történt. Az egyes 
szintek elhatárolásából kitűnik azok nagyon változó vastagsága. Az alsóoligocéu (lattorfi 
emelet) M a j z o n 5. sz. ,,foraminiferamentes" szintjével kezdődik. Ez sötétszürke 
agyag-, agyagmárgaösszlet tufarétegekkel. Növény- és halmaradványokat tartalmaz. 

2. ábra. Földtani szelvény a Demjén-keleti kőolajterületen. Szerkesztette: K o r i m K. M a g y a 
r á z a t : I. Olajos réteg, 2. Vizes réteg; а—к: a megkülönböztetett homokkőrétegek jelölései 

Рис. 2. Геологический разрез через восточный участок нефтепромысла Демйен. Л е г е н д а : 
1. Нефтеносный слой, 2. Водоносный слой; а—к: обозначения выделенных песчаниковых слоев 

Ezekből sekélyvízi, a partoktól nem nagy távolságú üledékképződésre következtethetünk. 
Az 1 — 4 szintek foraminiferás agyagos, agyagmárgás, homokköves rétegei a rupéli eme
letbe tartoznak. Ezekre a rétegekre jellemző gazdag F oraminif era-taxtahnvik.. A rupéli 
emelet alsó tagozatában sok a homokkőbetelepülés (3/b szint). 

A homokkőrétegek agyagos, ritkán meszes kötőanyagúak, közép- és finomszeműek, 
többnyire rétegzetlenek, tömöttek, anyaguk főleg kvarc, ritkán glaukonit. A gyakori 
homokkőrétegek anyaga a partok hem nagy távolságát bizonyítja. A rupéli emelet jel
lemző képződményei a mangános agyagcsíkok. Ezek a mangános agyagrétegek karboná
tosak, alárendelten oxidosak. Mindezek az üledékkőzettani jellegek kétségtelen sekély
tengeri keletkezésre utalnak, a mangánkiválás időnkénti redukciós közegével. A rupéli 
emelet felső tagozata egységes agyagmárgaösszlet (3/a szint) (2. ábra). 

A kőolaj és a kis mennyiségű földgáz mindkét területen az oligocén — rupéli 3/b 
szintbe tartozó homokkőrétegekben helyezkedik el. Az egyes homokkőrétegek viszonylag 
nagy területen át szinttartók, azonosíthatók és az egyes szelvényekben kimutatható 
réteghiányok nem a diszkordancia és nem az üledékképződési hiány következményei, 
hanem a tektonikai mozgások okozta rétegkimaradás, vetődések következménye. A terü-
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let földtani felépítésére jellemző az a rendkívül gazdag, ÉÉK — DDNy és K—Ny-i irányú 
törésrendszer, mely sok rögre tagolja a telepeket tartalmazó oligocén rétegsort. A kőolaj-
és földgáztároló homokkőrétegeket vékony agyagmárgarétegek különítik el, tehát több
szintes telepeket képeznek, ilyenformán a tárolórétegek különálló hidrodmamikai rend
szerek. A rétegtelepeket töréses-gyűrt csapdák zárják. 

A kőolaj- és földgáztelepek zárókőzete az oligocén — rupéli 3/a szint egységes 
agyagmárgaösszlete. 

A szénhidrogént tároló homokkövek átlagporozitása 25%; az áteresztőképesség 
vízszintes irányban átlagosan 100 md, maximálisan 846 md, függőleges irányban pedig 
átlagosan 80 md, maximálisan 411 md. 

A telepek a Demjén-nyugati területen és a Demjén-keleti terület nagy részén sem 
gázsapkával, sem jelentősebb mennyiségű oldott gázzal nem rendelkeznek, sőt számottevő 
talpi, vagy peremi víznyomással sem, hanem a termelés egyedül a kőzet- és folyadékrugal
masság, a gravitációs és kapilláris erők hatására történik. A Demjén-keleti előfordulás 
keleti részén a kőolajtelepek olaja már jelentős oldott gázzal rendelkezik. Ezekben a 
telepekben az olaj kitermelésekor a telep rétegnyomása, a telep térfogati tényezője csök
ken. A rétegnyomás fenntartására másodlagos termelési módszereket kell alkalmazni. 

A kőolaj telítetlen. A Demj én-nyugati olaj parafin, a Demjén-keleti olaj interme
dier jellegű. A gáz összetétele: Cj — C4 = 97,8%, C0 2 = 0,2%, N 2 = 2,0%. 

A kezdeti rétegnyomás rögönként más és más p r i (hidrosztatikus) + 0 , 8 . Réteg
hőmérséklet 250 m-ben 30 —35 0 C, 500 m-ben 42 0 C, 750 m-ben 5 1 0 C. 

A telepyizek sótartalma a mélységgel növekszik, a maximális NaCl-ban kifejezett 
sótartalom 10,4 g/l. *' 

A kőolaj és földgáz anyakőzete valószínűleg az oligocén lattorfi emelet „forami-
niferamentes" agyagmárgaösszlete. 

A mezőkeresztesi kőolaj és földgázmező 

A mezőkerésztesi terület mélyfúrásokkal való megkutatása 1950-ben indult meg 
és kőolaj- és földgázelőfordulás feltárására vezetett. 

A feltárt területen a triász túlnyomórészt alsótriász, alárendeltebben középsőtriász 
képződményekkel képviselt. Az alsótriász főképpen agyagpala és mészpala, a középső
triász mészkő és dolomitrétegek formájában jelentkezik. A triász erősen denudálódott 
felszínére települnek a paleogén üledékciklus képződményei. 

Az eocén alsó rétegei főképpen agyagos, terresztrikus lerakódások, melyekre a felső
eocén tengeri képződmények, agyagmárga, lithothamniumos mészkő és foraminiferás 
márga, mészmárgarétegek települnek. A mészköves és márgás kifejlődés részben egymást 
heteropikusan helyettesíti, mely ténynek az eocén mészkő-csapdák kialakulásánál van 
nagy jelentősége. A triász és eocén karbonátos tárolókőzetek nagyjából azonosak, hasa
dékos, repedéses jellegűek. 

Az eocénre üledékfolytonossággal települő oligocén rétegösszlet a lattorfi és rupéli 
emelet képződményeiből áll. 

A lattorfi emelet a jellegzetes „foraminiferamentes" agyag- és márgaösszlettel, 
valamint az ebbe települő, igen változó vastagságú homokkőösszlettel, az un. Me-5-ös 
szinttel képviselt. A lattorfi rétegek sekélyvízi, partközeli lerakódások, amellyel a nagy
mértékű fáciesváltozás megmagyarázható. A homokkő aprószemű, néhol kavicsos, kar
bonátos kötőanyagú. A kötőanyag nagy mennyisége következtében a lattorfi homokkő-
összletre az áteresztőképesség igen alacsony értéke, valamint a porozitás lecsökkent volta 
jellemző. A betelepült márgás, agyagos rétegek több részre tagolják a lattorfi homokkő-
•..összletet. 
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A rupéli emelet hasonlóan a demjéni és egyéb bükkaljai területekhez, két fő szintre 
osztható. Az alsórész túlnyomóan homokkőrétegekből áll, közbetelepült vékonyabb — 
vastagabb agyagmárgarétegekkel, a felső rész túlnyomórészt agyagmárgából áll, alá
rendelten homokkő és vulkáni tufa közbetelepülésekkel. A demjéni területre jellemző 
mangánkarbonátos rétegek nem fejlődtek ki a mezőkeresztesi területen. Helyi elnevezéssel 
lencsés szinttel illették a rupéli összlet alsó, homokos részét. 

A rupéli emelet alsó részének homokkőrétegeire általában jellemző, hogy az egyes 
rétegek csak korlátozott távolságra követhetők, így az egész területre érvényes korreláció 
nem hajtható végre. A homokkő finom és aprószemű kőzet, közepes mennyiségű karboná
tos kötőanyaggal, melynek következtében a kőzetfizikai állandók lényegesen kedvezőb
bek, mint a lattorfi homokkőösszletben. 

A felsőrupéli és katti rétegek hiányoznak. 
A miocén rétegösszlet a burdigalai emeletbe sorolható agyagos, homokos, kavicsos 

terresztrikus rétegekkel kezdődik. Ezekre az üledékekre települ a túlnyomórészt száraz
földi képződésű miocén szórt vulkánitok sorozata. Ez a vulkanittufás összlet a burdigalai 
emelettől a szarmata emeletig bezárólag képviseli a miocént. A vulkáni összlet túlnyomó
részt riolittufából áll, alárendeltebben az összlet középső részén dacit és dacittufa is 
jelentkezik. A szarmata csökkentsósvízi tufitos rétegekből áll. 

A pannóniai rétegek részben üledékfolytonossággal, — ahol a szarmata rétegek 
jelentkeznek — részben pedig eróziós diszkordanciával települnek a miocén sorozatra. 
Az alsópannóniai alemelet főképpen agyagmárgarétegekkel képviselt, a felsőpannóniai 
alemelet agyag, homok és lignitrétegek váltakozásából áll. 

A terület tárolókőzetei a triász, eocén és oligocén rétegek. 
A mezőkeresztesi szerkezet csapdáinak kialakulása tisztázottnak tekinthető. Ezek 

túlnyomórészt tektonikailag határoltak, illetve az eocén mészkőcsapda esetén a litológiai 
változások is jelentősek a csapda kialakulásában. A triász —eocén rétegekben az olajte
lep létrejötte elsősorban a fáciesviszonyok kedvező [alakulása következtében vált 
lehetségessé. 

Az eocén rétegekben a telep kialakulásához minden valószínűség szerint szükséges 
a fekvőben levő triász rétegnek jó áteresztőképessége, mert feltételezhető az egy hidrodi
namikai rendszerbe való tartozás. A lattorfi emeletben jelentkező szeszélyes kifejlődésű, 
szinte minden fúrásban kimutatható homokkőösszlet a mezőkeresztesi terület fő tároló
rétegét képezi. A csapda jellege hajlitott-töréses kombináció. Teleptípus: törésekkel 
kialakított különálló telepek. A rupéli emelet homokkőtárolóira jellemző a töréses, litoló
giai csapdajelleg. 

A triász dolomit eocén mészkőrétegekben kialakult olajtelep zárókőzete az 
eocén rétegösszlet legfelső része, a „6. sz. foraminiferás" szint, mely általában márga, 
mészmárga kifejlődésű. A lattorfi emelet homokkőtárolóinak, az un. Me-5 szintnek a 
zárókőzetei a lattorfi emelet agyagos-márgás rétegei. A rupéli homokkőösszlet kőolaj-
és földgáztelepeinek zárókőzetét a felsőrupéli agyagmárgaösszlete alkotja. 

Triász dolomit és eocén mészkő porozitás és permeabüitás adatok nem állnak ren
delkezésünkre. A lattorfi homokkövek átlagporozitása 18,5%, áteresztőképessége 2,5 md, 
a rupéli homokkövek átlagporozitása pedig 23%-nak adódott. 

A triász—eocén tároló rétegenergiáját aktív talpi, ületve peremi víznyomás bizto
sítja. Emellett az olajban oldott, túlnyomórészt CO^-ből álló gáz is bizonyos szerephez 
jut termeléskor. A kutak rétegvizsgálati és termelési adatainak alapján a triász dolomit — 
eocén mészkő —1365 m felett bizonyult olajtárolónak. Ez a mélységérték azonban nem 
jelenti a telep olaj — víz határának pontos értékét, tekintve, hogy az ilyen jellegű telepekre 
vonatkozóan a meglevő rétegvizsgálati adatok nem elégségesek az olaj—víz határ helyze
tének pontos megállapításában. 

4 Földtani Közlöny 
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A lattorfi homokkőtárolót egy vető két, hidrodinamikailag elkülöníthető részre 
osztja, nyugati és keleti telepre. A két terület különbözik egymástól úgy az olaj—víz 
határ mélységében, mint a rétegtartalmak tekintetében. A nyugati kőolajtelep gázsapka 
nélküli, az olajban széndioxid — szénhidrogén kevertgáz van oldva, melynek szénhidro
gén tartalma 34 — 46% között ingadozik. A tároló működési rendszere oldott gázkihaj-
tású. Az olaj—víz határ —1235 m-ben vonható meg. A keleti telep működési rendszerében 
az oldottgázos tároló mellett a gázsapka kiszorító hatása döntő jelentőségű. A telepek 
felett kialakult gázsapka túlnyomórészt széndioxid gázt tartalmaz, a szénhidrogén kom
ponens csupán 7%. Míg a nyugati részen egy viszonylag egységes olaj—víz, illetve gáz
olaj határ volt kimutatható, addig a keleti részen több, a rétegvizsgálatok szerint eltérő 
víz—olaj, illetve gáz—olaj határ adódik, tehát több telep alakult ki. Az olaj—víz határ 
a következő mélységekben helyezkedett el: —1255 m, —1280 m, —1340 m. A gáz—olaj 
határ pedig —1210—1220 m és —1270 m-ben vonható meg. 

A rupéli homokkőösszletben a kőolaj és földgáztelepek három szintben helyezked
nek el. A homokköves rész középső részén kialakult kőolaj telepek működési rendszere 
oldott gázkihajtású. Az olaj —víz határ kb. —970 m mélységnek adódik. Az olajjal együtt 
elég magas GOV mellett jelentkező gáz éghető, széndioxidos, kevert gáz, összetételében 
átlagosan 34% a szénhidrogén gáz. A homokköves összlet felső részén kialakult olajtelep 
szintén oldott gázkihajtású, az olaj—víz határ —1220 m-ben van. A homokkőösszlet 
felső részén kialakult földgáztelepekkel esetlegesen összefüggő olajfelhalmozódás kérdése 
nincs eldöntve. A homokkőlencsék részleges vízbenyomulással rendelkező telepek. A gáz 
C02-tartalma átlagosan 94%. Az eocén—triász, a Me-5-ös és a lencsés szint kőolaja 
parafin—intermedier jellegű. 

A kezdeti rétegnyomás azonos volt a hidrosztatikus nyomással. A réteghőmérséklet 
1000 m-ben 70 0 C, 1500 m-ben 90—95° C. 

A kőolaj alatt elhelyezkedő telepek vizének sótartalma NaCl-ben kifejezve : eocén — 
triász rétegvíz, 0,45 g/l, a Me-5 szinté 2,64 g/l, a lencsés szinté 1,5 g/l NaCl. 

A hajdúszoboszlói földgázmező 
A területen az első eredményes fúrás, aHsz.-2. sz. volt, mely 1958-ban tárta fel 

a gázelőíordulást. 
A területen a paleozóos aljzatra a mezozóos képződmények diszkordánsan települ

nek. Idősebb mezozóos képződmények az erősen gyűrt, palás szerkezetű márgapala-
összlet, a tűzköves mészmárga, tűzköves mészkő, tűzköves homokkő és kovás, oolitos 
mészkő. A kréta képződményeket kemény homokkő, homokos agyagmárga és konglo-
merátumrétegek képviselik. A homokkövek általában rosszul szortírozottak, anyaguk 
igen változatos, főleg metamorf kvarc és kvarcit. Kötőanyaguk kissé karbonátos. A kong-
lomerátumkavicsszemeinek anyaga főleg tömött forarruniferás mészkő, csillámpala, 
gneisz, metamorf kvarc és kvarcit. K ö r ö s s y L. szerint a tiszántúli medencealjzat 
flisképződménye ősföldrajzilag a Kárpátok kréta geoszinklináHsának messze délnyugatra 
benyúló öble, amelyben a közvetlen környezet lepusztulási területéről származó, a kárpáti 
fliskőzetektől eltérő anyagú kőzetek vannak. 

A paleogén képződmények valószínűleg folytonos átmenettel, szorosan kapcsolód
nak a mezozóos képződményekhez. Az eocén és oligocén képződményeket homokkő és 
agyagmárga képviseli. 

A miocént a paleogén üledékekre diszkordánsan települő torton és szarmata réte
gek képviselik. A tortont hthothamniumos mészkő és a tufa alkotja. A szarmata korú 
üledékek diszkordánsan települnek a paleogén—kréta összletre. Ezeket Mollusca-héjtöie-
déket tartalmazó foraminiferás, néhol tömött, kemény, máshol puha, laza kötésű, mor-



Vándorfi: Az alföldi szénhidrogén-telepek 171 

zsolódó oolitos mészkő, homokos mészkő, finomszemű, helyenként agyagmárga közbete-
lepüléses homokkő és mészmárgarétegek képviselik. 

A miocén képződményekre diszharmonikusan települnek az alsópannóniai üledékek. 
A z alsópannóniai medence üledékekre jellemző a márga, homokos márga, agyagmárga 
váltakozása, muszkovitcsillámos finom és középszemű, meszes kötőanyagú kvarchomok
kővel. A homokkőrétegeket 5 —75 m vastag agyagmárga, márgarétegek választják el 
egymástól, így azok rétegtartalma egymással nem közlekedik, a szarmatára települt 

3. ábra. A hajdúszoboszlói terület (izometrikus projekció). Szerkesztette: V á n d o r f i R. 
M a g y a r á z a t : 1. Olajos réteg, 2. Száraz gázos réteg, 3. Nedves gázos réteg, 4. Vizes réteg 

Рис. 3. Площадь месторождения Хайдусобосло (изометрическая проекция). Л е г е н д а : 1 . Неф
теносный слой, 2. Слой со сухим газом, 3. Слой с влажным газом, 4. Водоносный слой 

nagy vastagságú márgaösszlet nyugodt, csendesvízi, rosszul szellőzött, süllyedő meden
cerészben rakódott le. A terrigén eredetű növénymaradványok a szárazföld közellétét 
jelzik. 

Folyamatos üledékképződéssel települnek az alsópannóniai összletre a felsőpannó
niai alemelet általánosan ismert kifejlődésű képződményei (3. ábra). 

A területen hét gáztároló szint van: a paleogén—kréta korú „Alsó-Hajdú" 
szint, a szarmata „Felső-Hajdú" szint, az alsópannóniai V. és IV. ,,Szoboszló" szintek és 
a felsőpannóniai korú III., II. és I. „Szoboszló" szintek. 

Az Alsó-Hajdú szintet a fúrások különböző vastagságban tárták fel, de seholsem 
fúrták át. Rétegtani, szerkezeti és hidrodinamikai viszonyai tisztázatlanok. Feltételez
hető, hogy a flisen belül az egyesgáztároló rétegek gyűrt vagy litológiai csapdában helyez
kednek el halmaztelepek alakjában. Az „Alsó-Hajdú" szint gáza teljesen megegyezik 
a szarmata korú „Felső-Hajdú" szintével. A terület nagy részén a flisösszletre diszkordán
san szarmata üledékek települnek. A nyomásmérési adatokból arra lehet következtetni, 

4* 
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hogy a flisösszlet és a felette elhelyezkedő szarmata „Felső-Hajdú" szint kapcsolatban 
van egymással. 

A „Felső-Hajdú" szint a flisösszletre diszkordánsan, gallérszerűen települő s 
szarmata korú képződményeket foglalja magába. A földgáz a különböző áteresztőképes
ségű kőzetösszletben helyezkedik el litológiai csapdában, halmaztelep alakjában. 

A „Szoboszló" szintek csapdajellege hajlított, litológiai kombináció. 
A flis kőzetösszletben kialakult gáztelep zárókőzete, ott ahol a szarmata üledékek 

hiányoznak, a tortonai tufa vagy az alsópannóniai agyagmárga. A szarmata emelet táro
lóinak zárókőzete az alsópannóniai agyagmárga. Az alsó- és felsőpannóniai alemelet 
homokkő tárolóinak zárókőzete a homokkőlencsék közé települt alsó- és felsőpannóniai 
agyagmárga. 

A paleogén —kréta korú „Alsó-Hajdú" szint tároló összlete tömött homokkő, 
és konglomerátum. A szint porozitása a kőzet minőségtől függően 0,5 — 20% között 
váltakozik. A szintre vonatkozóan áteresztőképesség mérés nem volt. A szarmata korú 
„Felső-Hajdú" szint kőzete porózus, laza szerkezetű mészkő, tömöttebb mészkő és mész-
márga. 

A porozitás értékek 18 — 36% között változnak. A szint tároló rétegeinek áteresz
tőképessége vízszintes irányban 200 — 800 md között változik. Függőleges irányban cse
kély eltérés van a vízszintes irányú áteresztőképesség értékektől. 

Az alsó- és felsőpannóniai „Szoboszló" szintek gáztárolói laza homokkövekből 
állnak. A porozitás 15 — 36% között váltakozik. A „Szoboszló" szintek homokkövei igen 
jó áteresztőképességűek. A vízszintes áteresztőképesség 100 — 800 md. között változik. 
A függőleges irányú áteresztőképesség kb. fele a vízszintes irányban mért értékeknek. 

A paleogén—kréta korú tároló hidrodinamikai viszonyai még tisztázatlanok. 
Rétegenergiáját aktív talpi, illetve peremi víznyomás biztosítja. Az eddig legmélyebben 
feltárt gáztelep a HSZ . -13. sz. kútban —1317 m-ben található. így a szint hidrodinamikai 
viszonyainak tisztázásáig —1317 m-ben vettük fel a gáz—víz határt. 

A „Felső-Hajdú" szint délen a flisre támaszkodóan kiékelődik. Ennek megfelelően 
a tároló aktív talpi és 3oo°-os ívben aktív peremi víznyomással rendelkezik. A szint 
gáz —víz határát —1212 m-ben vették fel. 

A gázmező nyugati részén észak—déli irányban mélyített kutak (HSZ.-29., 31., 32.) 
kapacitás-vizsgálatai során az előző vizsgálatokhoz képest nehezebb komponensekben 
dúsabb folyadékot kaptak. Ez alapján a „Felső-Hajdú" szint teleprendszerét illetően két 
feltételezés alakult ki: 

1. A „Felső-Hajdú" szint nyugati szegélyén egy vékony olajtest húzódik. 
2. A másik feltételezés az, hogy a „Felső-Hajdú" szint teleprendszerét tekintve 

gázcsapadékrendszer. A gázcsapadékrendszerre jellemző, hogy a rétegben bizonyos meny-
nyiségű folyadék is lehetséges, túlnyomó azonban a gázfázis. 

A rétegvizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a rendszer háromfázisú. Ha a 
Hsz-29. sz. kút két rétegvizsgálatából származó olajelemzést összehasonlítjuk, akkor azt 
láthatjuk, hogy nem ugyanazon tulajdonságú olajról van szó. A mélyebb szerkezetből 
kapott olaj fajsúlya nagyobb, az összetételben a maradék, a felsőbb szerkezeti helyzetből 
kapott olaj összetételében a benzintartalom dominál. A további általánosítás céljából 
megvizsgáltuk a gázösszetétel és a párlat, illetve olajfajsúly alakulását a mélység függvé
nyében. Az látható, hogy magasabb szerkezeti helyzetben könnyebb fajsúlyú gáz, illetve 
párlat helyezkedik el. A mélység növekedésével nő a gázfajsúly, illetve a párlat (olaj) 
fajsúlya. Ebből arra következtethetünk, hogy a szénhidrogén telep képződésétől kezdve 
a szénhidrogén a gravitáció hatására fajsúly szerint rendeződött. 

Az alsópannóniai agyagmárga- és márgaösszleten belül több, egymással szorosan 
összefüggő homokkőlencséből áll a „Szoboszló V." szint. A szint délen elmárgásodik. 
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Rétegenergiáját aktív talpi, és 2oo°-os ívű aktív peremi víznyomás biztosítja. A szint 
gáz —víz határát —990 m-ben állapították meg. 

Az alsópannóniai ,,Szoboszió IV." szint egy közel vízszintes fekvésű homokkőréteg
ből áll. A réteg kelet—délkelet felől elmárgásodik. Aktív talpi és 270°-os ívű peremi víz
nyomással rendelkezik. A szint gáz —víz határa —915 m. 

A felsőpannóniai „Szoboszió III." szint két, helyenként három homokkőrétegből 
áll, amelyek dél felé elmárgásodnak. A gázos terület aktív talpi és 27o°-os ívben aktív 
peremi viznyomással rendelkezik. A szint gáz—víz határát —880 m-ben állapították meg. 

A felsőpannóniai „Szoboszió II." szintet három laza, finomszemű homokréteg 
alkotja, közöttük 2 —5 m vastag márgabetelepülések vannak, amelyek a peremeken két 
réteggé olvadnak össze. Egységes tárolónak tekintjük. Rétegenergiáját aktív talpi, és 
29o°-os ívben aktív peremi víznyomás biztosltja nyugat, észak és kelet felől. A gáz—víz 
határt — 836 m-ben állapították meg. 

A felsőpannóniai,,Szoboszió I." szint a mező egész területén megtalálható. A gázos 
terület aktív talpi víznyomással működik. A gáz —víz határ —762 m-ben van. 

Tatárülés—kunmadaras! földgázmező 
A karcag—bucsai maximumtól ÉNy-ra az utóbbi években mélyült kutatófúrások 

gáztartalmú rétegeket harántoltak. 
A területen a kréta aljzatra a paleogén transzgresszió a felsőeocénban ért el. A kréta 

képződmények agyagmárgából és homokkőből állnak. 
A felsőeocén agyagmárga, mészmárga és homokkőrétegeivel partközeli és a sekély

tengeri övön belül kifejlődött fáciest képvisel. 
A tortonai vulkánosság nyomai tufa alakjában mutatkoznak, mely távolabb 

működő vulkánokból származik. 
Néhány fúrásban a kréta korú agyagmárga és homokkőrétegek felett durvaszemű, 

laza kötésű konglomerátum települ és a rétegek felett következik az alsópannóniai réteg
összlet. A konglomerátum aprószemű, laza kötésű. A kavicsszemek anyaga homokkő, dia-
báz, porfir, vagy porfirit és kvarcit, amelyek általában jól koptatottak. Az erodált felszínt 
csak fokozatosan öntötte el a tenger. A tektonikailag erősen igénybe vett homokkő, agyag
márga és mészkonkréciós agyagrétegek szárazföldi, illetve partközeli fáciesre utalnak. 

A tortonai emelet végén bekövetkezett általános regresszió után a szarmata eme
let tengere csökkentsósvízi jellegű, helyenként szárazulatok lepusztult törmelékanyagá
val jelentkezik. A szarmata tengert sekélyvízi, partközeli képződmények, homokos 
mészkő rögzíti a területen. 

A földgáz az alsópannóniai korú három homokkőrétegben helyezkedik el sztratig-
ráfiai, litológiai csapdákban. 

Az i. számú gáztároló homokkő a mező földgázkészletének számottevő részét 
tárolja. Dőlése enyhe, nem haladja meg a 2 — 3°-ot. A homokkőréteg egy ENy—DK 
irányú vonal mentén elmárgásodik, kiékelődik. A tatárülési mezőrészen sűrűn váltakozva 
vékony, néhány cm vastagságú agyagmárgacsíkok tagolják a homokkövet. A tatárülési 
terület északi részén és a kunmadarasi területen ez a jelenség nem figyelhető meg. Az 
első kunmadarasi kutak lefúrásakor a tatárülési és kunmadarasi mezőt két különálló 
egységként kezelték. A Tü-13. sz. kút azonban a kunmadarasi és tatárülési gáztelepek 
összefüggését kimutatta. 

A 2. számú gáztároló homokkő a terület gázkészletét tekintve a második szénhid
rogéntelep. 

A 3. számú gáztároló homokkőrétegek földgáz készlete nem jelentős. A homokkö
vek lazakötésűek, az 1. és 2. sz. gáztároló homokkövekkel azonos dölésűek. 
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Az I . számú homokkő porozitása 19,75 — 35,43%, vízszintes áteresztőképessége 
267,3 md. 

A 2. sz. gáztároló homokkő porozitása 29,42 — 33,96%. 
A tároló rendszer aktív peremi és talpi víznyomással rendelkezik. Az 1. sz. homokkő 

gáz—víz határa —1040 m-ben, a 2. sz. homokkő gáz—víz határa —1084-ben, a 3. sz. 
homokkő gáz—víz határa pedig — 1152,5-ben van. 

A mérési eredmények alapján a telepek nyomása a hidrosztatikus nyomással 
közel azonos. Az 1. sz. gáztároló homokkő kezdeti telepnyomása 115 att, a 2. sz. 118 
att, a 3. sz. 126 att. 

4. ábra. Tatárülés —Kunmadaras. Rétegtérkép az 1. sz. homokkő tetején. Szerkesztette: 
F á b i á n Gy. M a g y a r á z a t : 1. Gáz —víz határ, 2. Rétegvonalak, 3. I<encsehatár 

Рис. 4. Татарюлеш —Кунмадараш. Карта изогипс кровли песчаникового горизонта № 1. Л е-
г е н д а : 1. Граница газа и воды, 2. Изогипсы, 3. Граница линзы 

Az I. sz. homokkő átlaghőmérsékletét 7 9 0 С, а 2 sz. 81° С, а 3. sz. 86° C-ban álla
pították meg. 

Az I, 2, 3. sz. homokkőből termelt rétegvizek NaCl-ben kifejezett sótartalma a 
következő: az 1. sz. homokkőből termelt víz: 4,5 — 7,07 g/l, a 2. sz. 4,38 — 5,3 g/l, a 3. sz. 
6,2 — 7,66 g/L' 

A szolnoki kőolajelöfordulás 
Szolnoktól délre, a város szélén 1953-ban mélyült Szolnok-i. fúrás az alsópannó

niai homokkőrétegekből vizes kőolajtermelést eredményezett, ami az Alföldön az első 
pannonkori kőolajelőfordulás volt. 

A területen a krétakorú diabáztufás és agglomerátumos, durva homokköves réteg
sorozatra tortonai mészmárga és riolittufa települ. Erre a rétegösszletre vastag alsópannó
niai agyagmárgás, homokköves rétegsorozat következik. 
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A kőolaj a települt boltozat rossz permeabilitású, aprószemű homokkőrétegeiben 
található, litológiai csapdákban. Zárókőzetek, a homokkőrétegek között települt alsó
pannóniai agyagmárgák. 

A homokkőrétegek átlagporozitása 25%, vízszintes áteresztőképesség 7,8 md, 
a függőleges 6,3 md. 

A kőolaj tároló homokkőrétegek aktív talpi és peremi víznyomással rendelkeznek. 
A kőolaj parafin jellegű. 
A kezdeti rétegnyomás a hidrosztatikus nyomással azonos volt, kb. 170 att. 

Ä réteghőmérséklet 1900 m-ben 109 0 C. 
A kőolaj alatt elhelyezkedő telepvíz sótartalma, NaCl-ben kifejezve 3,9—9,7 gfi. 

Szandaszöllősi földgázmező 

A szolnoki olajos területtől DK-re telepített Szandaszőllős-i. sz. kutatófúrás 
alsó- és felsőpannóniai korú homokkőből gáztermelést adott. 

A területen a mezozóos kréta alapra (diabáz, szerpentínes diabáz) települő neogén 
rétegsor tortonai agyagmárga, agyag és riolittufa képződményekkel kezdődik. 

Az alsópannóniai korú rétegösszletet márga és homokkőrétegek képviselik. 
A fúrások 5 gázos szintet harántoltak, az 5., 4., 3. és 2. szint alsópannóniai, az 1. 

szint felsőpannóniai korú. A földgáz litológiai csapdákban helyezkedik el. A homokkövek 
finom- és középszeműek, agyagos-, meszes kötőanyagúak, jól tagoltak és főleg kvarc
szemekből állnak. Az 5. és 4. gázos telep földgázkészlete nem jelentős. Az 5. szint egy 
vékony, a 4. szint két homokkőrétegből áll. A 3. szint több homokkő és agyagmárga-
rétegből áll és a mező földgázkészletének jelentős részét tárolja. A homokkőlencsék közül 
csak a két legfelső gáztároló. A szint a mező egész területén megtalálható. A 2. gázos 
szint a mező földgázkészletét tekintve nagyságrendileg a második telep. A homokkőréteg, 
egyes kutakban egészen laza kötésű, más kutakban viszont változó mértékben agyagos, 
vastagsága pedig nagyon változó. A szint a szerkezet nyugati és keleti szárnyán meredek 
dőlésű és elmárgásodik. Az x. gázos szint nagyságrendileg a mező harmadik földgáztelepe. 
A szint közép- és finomszemű, lazán összeálló, csillámos kvarchomokkőből áll vékony 
finomhomokos agyagmárgabetelepülésekkel. Ennek a vastag összletnek a legfelső sza
kasza jó tároló tulajdonságokkal rendelkezik. A szint a mező egész területén megtalálható, 
települési formája enyhe felbőltozódást mutat, melynek hossztengelye nagyjából É —D-i 
irányú. 

Biharnagybajomi kőolaj- és földgázelőfordulás 

A biharnagybajomi területen az előkutatási tevékenység 1941-ben kezdődött meg. 
A felboltozódás tetőrészére telepítették 1946. X. 24-én a Biharnagybajom-1 mélyfúrást, 
mely fúrás kivizsgálásának eredménye azt mutatta, hogy a tortonai korú rétegek ipari 
mennyiségű kőolajat és földgázt tárolnak. 

A medencealjzat opaleozóos csillám- és kloritpalából áll. Ez a kristályos tömeg 
a harmadidőszak végéig a felszínen volt, ezért felszíne lepusztult, mélyreható repedések 
járják át, ezek mentén a kőzet elváltozott. 

Az opaleozóos aljzatra a neogén transzgresszió a tortonai korszak végén ért el. 
A tortonai üledékek minden mélyfúrásban kimutathatók, a konglomerátumtól és homok
kőtől az agyagmárgáig és mészkőig a legkülönfélébb kőzettípusok megtalálhatók. 

A tortonai emelet talpi részén levő és az egykori szárazulatok partvonalait mutató 
.alapkonglomerátum összetételében kizárólag csak az alapkőzetek felaprózásából származó 
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törmelékdarabok vesznek részt. A különböző szemcsenagyságú törmelékes kőzetekből 
álló szint összefüggő sztratigráfiai egység. A kisfokú szortírozottság arról tanúskodik, 
hogy a szemcsék nagyobb arányú szállítást nem szenvedtek. A kőzetek kötőanyagának 
a karbonáttartalma szeszélyesen változik, törvényszerűséget megfigyelni eddig még nem 
lehetett. A konglomerátum-darabok sok helyütt homokos, agyagos alapanyagba ágya
zódnak és a laza, valamint kemény kőzetrészletek váltakoznak. Kőzetszöveti szempont
ból tehát meglehetősen inhomogén képződménnyel állunk szemben, jellemzője a lencsés-
ség és kiékelődés, s ennek következménye az egyeséges szénhidrogén-tárolás hiánya. 
A szerkezet déli oldalán az alapkonglomerátumra tortonai hthothamniumos mészkő 
telepedett. Ez a mészkőzátony-képződmény minden irányban elvékonyodik, kiékelődik. 
A szerkezet tetején már csak nyomai vannak. A Hthothamniumos mészkő változatos 
kifejlődésű, homokos-agyagos anyagú, néhol vékony, nagyon finomszemű riolit- dacittufa-
rétegekkel váltakozik. 

A szerkezet többi részén az alapkonglomerátumra foraminiferás agyagmárga, 
márga, mészmárga és tufás-homokos agyag, valamint homokkő települt: A szerkezet 
tetőrészén csak konglomerátum és homokkő található, a szerkezet szárnyain pelites kifej
lődésű tortonai rétegek ülepedtek le. A hthothamniumos mészkőre, homokkőre is jellemző 
a lencsésség, a kiékelődés és a sűrű fáciesváltozás. A tortonai üledékekre helyenként 
nagy vastagságú dacittufa rakódott. 

A változatos kifejlődésű tortonai rétegeket egyhangú kifejlődésű vastag pannóniai 
rétegek fedik, amelyek a szerkezet tetején közvetlenül az alapkonglomerátumra települ
nek, a szerkezet déli részén tortonai mészkő- és tufarétegek vannak alatta. Az alsópan
nóniai alemelet alsó agyagmárgás része eróziós diszkordanciával települ a tortonai 
rétegekre. Az alemelet felső része homokos,, lignites rétegsorozat. A felsőpannonban 
nagyon sok a homok és a homokrétegek vékonyabb homokos agyagrétegekkel sűrűn 
váltakoznak. 

A biharnagybajomi szerkezet fő szénhidrogén-tároló kőzete a tortonai alapkong
lomerátum, de a tortonai homokkő, mészkő, sőt a tufa is tároló helyenként. A szénhidro
génelőfordulás zöme a szerkezet tetővidékére szorítkozik, ahol a konglomerátumban sztra
tigráfiai és litológiai csapdában helyezkedik el a kőolaj és földgáz. 

A déli szárnyon a tortonai mészkőben mutatkozó kisebb kőolaj felhalmozódás 
litológiai csapdában van. Ezek mellett a szerkezet szárnyán még két helyen tártak fel 
kis mennyiségű, rétegtani csapdában akkumulálódott kőolajat. 

A mező közepén az olajtesttel érintkező gázsapka gáza szénhidrogénekben gazda
gabb, mint a peremi, rétegtani csapdákban levő gázoké. 

A biharnagybajomi kőolaj parafin jellegű. 
A szénhidrogének alatt elhelyezkedő telepvíz sótartalma NaCl-ban kifejezve 

8 - 1 2 g/l. 

Pusztaföldvári kőolaj- és földgázmező 
A Nagyalföld délkeleti részén, Tótkomlós és Nagyszénás között egy szeizmikus 

mérésekkel kimutatott szerkezeten települt Pusztaföldvár-1. sz. felderítő — kutató
fúrás 1958. évben nagy jelentőségű szénhidrogén előfordulást tárt fel. 

A pusztaföldvári területen az ópaleozóos metamorf kőzetekből álló medencealjzatra 
lapos álboltozat formájában közvetlenül pliocén üledékek települnek. Csupán a terület 
DK-i részén ékelődik a pannóniai és ópaleozóos képződmények közé a mezozóos üledék-
összlet. 

A kristályospalából, gneiszből, fillitből, kvarcporfirból álló medencealjzatra 
a Kárpát-medence erőteljes süllyedésével kapcsolatos neogén transzgresszió az alsópannó-
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niai korszak elején ért el, és az egész pannóniai emeletben folyamatosan leülepedő rétegek 
nagy vastagságban borítják be a medencealjzatot. Az abráziós törmelékből és az egykori 
térszínt beborító szárazföldi törmelék újrafeldolgozott anyagából keletkezett az a bazális 
összlet, amely az alsópannóniai alemeletet bevezeti. Kőzettanilag ez az összlet nem egysé
ges. Felépítésében vízszintes és függőleges irányban is sűrűn váltogatják egymást a legszél
sőségesebb partközeli üledéktípusok: igen tág határok között mozgó szemcsenagyságú, 
szortirozottságú és karbonáttartalmú breccsia, konglomerátum és homokkő, továbbá 
kis mennyiségben homokos mészmárga és márga is. A breccsiák törmelékszemcséinek 
az anyaga csillámpala, metamorf kvarcit és földpátos fillit, a kavicsszemeké, főleg meta
morf kvarcit és kvarc, a homokszemeké pedig metamorf kvarc és muszkovit. 

Szénhidrogén-tárolás szempontjából legkedvezőbb tulajdonságokkal a terület 
DK-i részén aránylag vastag, összefüggő rétegek alakjában jelentkező, jól szortírozott, 
laza kötésű, porózus, aprószemű homokkövek rendelkeznek. A középső, nyugati, különö
sen pedig az í$K-i részek képződményeinek litológiailag és kőzettanilag folytonosan, 
változó tulajdonságai a felhalmozódás, tárolás és a leművelés szempontjából rendkívül 
kedvezőtlenek. 

Amikor a legalsó u. n. „Békés szint" durva törmelékanyagát szolgáltató, a terület 
nyugati részén levő kisebb szigetek — a lepusztító erők tevékenysége, s a Kárpát-medence 
további süllyedése következtében — eltűntek, a pusztaföldvári területen is megkezdődött 
azoknak a magas karbonáttartalmú pelites üledékeknek a lerakódása, amelyek a medence 
legnagyobb részében az alsópannóniai alemelet alsó szakaszára annyira jellemzőek. Az alsó
pannóniai alemelet középső része vékonyabb-vastagabb, finom és aprószemű homokkő
rétegek és lencsék, agyagmárgás homokkő- és homokos agyagmárgarétegekből áll. Az 
alsópannóniai homokkőrétegek a szerkezet ÉNy-i szárnyán olaj- és gáztárolók, a 
tetővidéken gáztárolók. Az alsópannóniai alemelet legfelső része többnyire homokos, 
agyagmárgacsíkokkal tarkított, vastag homokkőösszletből áll. A homokkő közép-
és finomszemű, agyagmárgás és meszes kötőanyagú. A homokkőösszleteket bizony
talanul elhatároló vékonyabb-vastagabb homokos agyagmárgaösszletek választják el 
egymástób 

A két pannóniai alemelet határán, a szerkezettető vidékén néhány homokkőlencse 
földgáztároló („Puszta szint") (5. ábra). 

A mezőben tehát négy szénhidrogéntároló szint van: a földgázt és kőolajat tároló 
alsópannóniai alapkonglomerátum, az un. „Békés szint", a kőolajat és a földgázt tároló 
alsópannóniai homokkőlencsék, az un. „Földvár-alsó" szint, a földgázt tároló alsópannó
niai homokkőrétegek, az ún. „Földvár-felső" szint, és a felső- és alsópannóniai aleme
let határán, s a felsőpannóniai alemelet alján levő igen változékony kifejlődésű földgázt 
tároló homokkőlencsék, az ún. „Puszta szint". 

A „Békés tároló" hajlított és litológiailag kialakult rétegtelep. „A Földvár-alsó" 
szint telepei típusukat tekintve boltozatszárnyon litológiailag záró rétegtelepek. A „Föld
vár-felső" szint telepei hajlított és litológiailag zárt rétegtelepek. A „Puszta szint" gáz
telepei a boltozat tetőrészén kifejlődött, litológiailag határolt rétegtelepek. Összesen 27 
telepet ismerünk a területen, ezek többszintes, különálló telepek. 

A „Békés szintben" a konglomerátum átlagporozitása 7%, a homokkőé 21%. 
A tároló kőzet áteresztőképessége 5 — 540 md között változik. 

A „Földvár-alsó" szint 1. sz. homokkőtárolójának az átlagporozitása 20%, áte
resztőképessége 5 — 32 md. 

A „Földvár-felső" szint „ A " sorozat telepeinek átlagos porozitása 23%, áteresztő
képessége pedig 50 — 450 md között változik. 

A „Puszta szint" homokköveinek átlagporozitása 25%. 
A „Békés szint" működési rendszerét tekintve nagy gázsapkájú és aktív talpi 
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víznyomással működő telep. Az átlagos gáz —olajhatár —1668 m-ben, az olaj—vízhatár 
— 1685 m-ben vonható meg. 

A „Földvár-alsó" szint kőolaj- és földgáztárolói a telepfolyadékok és a kőzet 
xugalmas kiterjedésének, valamint a peremi víz kiszorító hatására termelnek. A kőolaj
telepekben az olaj—vízhatárkb. — 1640 m, a földgáztelepekben a gáz—vizhatár —1576 m. 

A „Földvár-felső" szint földgáztárolói főleg a peremi víz kiszorító hatására ter
melnek. 

5. ábra. Pusztaföldvári terület (izometrikus projekció). Szerkesztette: V á n d o r f i R. M a 
g y a r á z a t : I . Olajos réteg, 2. Egőgázos réteg, 3. Kevertgázos réteg, 4. Vizes réteg 

Рас. 5. Месторождение Пустафёльдвар (изометрическая проекция). Л е г е н д а : 1. Нефтеносный 
слой, 2. Слой с горючим газом, 3. Слой со смешанным газом, 4. Водоносный слой 

A „Puszta szintbe" tartozó gáztelepek aktív talpi víznyomással rendelkeznek. 
A „Békés szint" olaja parafin jellegű, a kísérő gáz összetétele: C0 2 = 66%, összes 

éghető = 30,5%. N 2 = 3.5%-
A „Földvár-alsó" szint olaja intermedier jellegű. 
A „Földvár-felső" szint gáza 95 — 97% metánt és kb. 2% N2-t. tartalmaz. 
A „Puszta szint" gáza 97% metánt, és kb. 1,5% N2-t tartalmaz. 
A szintek réteghőmérséklete: „Békés szint" = i25°C, a „Földvár-alsó" szint 1. 

sz. = 1 2 2 0 С, a „Földvár-felső" szint = 115° C. 
A szénhidrogének alatt elhelyezkedő telepvíz sótartalma NaCl-ben kifejezve: 

„Békés szint" = iö —21 g/l, a „Földvár-alsó" szint 1. sz. homokkövében 0,5 — 5,0 g/l, 
a „Földvár-felső" szint 1,5 — 4 Sß-
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A pusztaszőllősi kőolaj- és földgázelőfordulás 
Az 1960-ban mélyült I . sz. kutatófúrás eredményei azt mutatták, hogy a területen 

a felső- és az alsópannóniai képződmények kőolaj- és földgáztárolók. 
A pusztaszőllősi-1. sz. fúrásban az alsópannóniai alapkonglomerátum és triász 

dolomittörmelék alatt 1811—2361 m között márgapalát harántoltak, melynek kora 
felsőjúra—alsókréta lehet. Tehát az alsópannóniai üledékek valószínűleg a mezozóos 
medencealjzatra transzgressziós konglomerátummal települnek. Igen fontos ez a képződ
mény szénhidrogéntárolás szempontjából. Az alapkonglomerátumra a süllyedés állan
dósulásával a kiemelt részeken nyugodt, csendesvízi, finomszemű mészmárga települ. 
Ez a fácies azonban eltérő kifejlődésként helyettesítheti is az alapkonglomerátumot a 
nyiltabbvízi viszonyok esetében. 

A CaC03-tartalom az alsópannonban alulról felfelé haladva csökken és a rétegek 
márgába, majd agyagmárgába mennek át. Erre a rétegösszletre, az alsópannóniai aleme
let középső és felső szakaszára, vastag agyagmárga és homokköpadok települnek. 

A pusztaszőllősi területen 3 szintben fordulnak elő szénhidrogének: 
1 . Gáz- és olajtároló mészmárga—konglomerátumösszlet az alsópannóniai aleme

let alján („Szöllős szint"). 
2. Gáztároló homokkőlencsék az alsópannóniai alemelet középső szakaszán („Csa

nád szint"). 
3. Gáztároló homokkőlencsék az alsó- és felsőpannóniai alemelet határán, 

s a felsőpannóniai alemeletben („Komlós szint"). 
Az alsópannon legalján a márgapalára települt konglomerátum—mészmárgaössz-

letben a kőolaj- és földgáz gyűrt és litológiai csapdákban gyűlt össze, a „Csanád"- és 
„Komlós" szinti tárolók boltozaton kőzettanilag zárt rétegtelepek. 

A „Szöllős szint" működési rendszerét tekintve nagy gázsapkájú és aktív talpi-, 
illetve peremi víznyomással működő telep. A „Csanád" és „Komlós" szintek termelési 
szempontból részleges vízutánáramlással rendelkező telepek. 

A kőolaj a mező keleti részén parafin, a mező nyugati részén intermedier jellegű 
(PSZ .-12. sz. kút). A kísérőgáz összetétele: C± — C4 komponens = 54,73%, C0 2 = 37,99%, 
N 2 = 7,28%. 

Kezdeti rétegnyomás a „Szöllős" szintben 180 att, a réteghőmérséklet 1750 m-ben 
120° C. A „Komlós szint" réteghőmérséklete 1150 m-ben 82 0 C, 900 m-ben 66° C. 

A „Szöllős szint" rétegvizének NaCl-ben kifejezett sótartalma: 7 — 16 g/l, a 
„Csanád" szinté 2,5 g/l, a „Komlós" szintben 0,2 — 0,4 Sß-

A battonyai kőolaj- és földgázmező 

Battonyán a fúrási tevékenység 1959-ben a Battonya-i. sz. fúrás mélyítésével 
indult meg. 

A battonyai területen a kristályos medencealjzat tulajdonképpen egy nagykiter
jedésű ópaleozóos gránittömzs, melynek lepusztult felszínét, a terület egy részén, vé
kony kvarcporfir lávatakaró borítja be. A terület keleti részén az elvékonyodó kvarc-
porfir takarónak csak a roncsai maradtak meg, a fúrások az alsópannóniai üledékek 
alatt itt többnyire gránitot találtak. A terület nyugati részén az eddig lemélyített fúrá
sok mindegyike kvarcporfirban ért véget. 

A neogén transzgresszió a Tiszántúl déli részét csak az alsópannóniai korszak elején 
érte el. A pannóniai emelet általában magas karbonáttartalmú pelites kőzetekkel, fakó 
mészmárgával, homokos, márgával kezdődik. Ahol azonban a süllyedő medencefenék 
legmagasabb részei egyideig még szigetekként emelkedtek ki a transzgredáló tengerből, 
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ott a pelites kőzeteket részben, vagy egészen durva partközeli üledékek, konglomerá
tum- és homokkőrétegek helyettesítik (6. ábra). 

A battonyai területen az alsópannóniai alemelet alsó része, az un. konglomerátum-, 
homokkő-, mészmárgaösszlet a legfontosabb szénhidrogéntároló szint. Az összlet túl
nyomó része különböző szemnagyságú, szortírozottságú és cementáltsági fokú konglomerá
tum- és homokkőlencsékből, rétegekből áll. A durvább homok és a kavicsszemek anyaga 

6. ábra. Rétegtérkép a „Battonya-szint" tetején. Szerkesztette: S z a l ó k i I . M a g y a r á z a t : 
I . Rétegvonal, 2 . A tároló feltételezett határa, 3. Homokkő, konglomerátum kiékelődésének határa 

Рис. 6. Карта изогипс кровли горизонта «Баттонья». Л е г е н д а : 1. Изогипсы, 2. Предположенная 
граница коллектора, 3. Граница выклинивания песчаников и конгломератов 

többnyire kvarcporfir, a finomabb szemeké gránitból származó kvarc- és földpát. A kötő
anyag mennyisége és minősége lencsénként és rétegenként a legszélsőségesebb határok 
között változik. A konglomerátumoknál leggyakoribb a homokos kötőanyag, változó 
karbonáttartalommal. Általában a konglomerátum az összlet alsó, a homokkő a felső 
részében gyakoribb. A mészmárga- és homokos márgarétegek az összlet felső részében 
fordulnak elő, majd a karbonáttartalom csökkenésével márga- és agyagmárgarétegekbe 
mennek át. 

A battonyai területen két tárolórendszerben fordulnak'elő szénhidrogének. Egy 
nagy kiterjedésű, hidrodmamikailag összefüggő, egységes, szabad gázsapkával rendelkező 
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tároló alakult ki a kristályos medencealjzat szerkezetileg legmagasabban fekvő részében 
és az arra települő alsópannóniai konglomerátum-, homokkő- mészmárgaösszletben, 
vékony olajos sávval (,,Battonya szint") sztratigráfiai és litológiai csapdában. A másik 
tárolórendszer az alsópannóniai alemelet felső és a felsőpannóniai alemelet alsó részén 
található gáztároló homokkőlencsék („Battonya-felső" szint), ahol a gáz litológiailag 
záró rétegtelepekben gyűlt össze. 

A konglomerátum —homokkőösszlet porozitása 24 — 35% között ingadozik, a víz
szintes áteresztőképesség 400 — 1300 md, a függőleges áteresztőképesség 330 — 1680 md 
között változik. A „Battonya-felső" szint homokköveinek porozitása 32 — 33%. 

A „Battonya szint" nagy gázsapkával és aktív peremi és talpi víznyomással 
működő tároló, a „Battonya-felső" szint talpi víznyomással rendelkezik. 

A „Battonya szint" olaja parafin jellegű, gázának összetétele: Cx — C5komponens 
= 55.4%. C0 2 = 40,2%, N 2 = 4,2%. A „Battonya-felső" szint gázának összetétele: 
Cj —C 4 komponens = 97%, C0 2 = 02 — 2,05%, N 2 = I > 8 4 — 2 . 5 2 % -

A statikus nyomásmérések alapján megállapítható, hogy a „Battonya szint" 
egységes Mdrodmarnikai rendszert alkot. Az olaj — vízhatáron a tároló statikus nyomása 
108 att. Átlagos réteghőmérséklete 7 5 0 C. 

Rétegvizeinek NaCl-ben kifejezett sótartalma: 9,16 — 11,92 g/l. 
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Месторождения углеводородов на Большой Венгерской Низменности 
и их геологическая характеристика 

Д-Р. Р. ВАНДОРФИ 

В статье рассматриваются нефтегазовые промыслы, эксплуатируемые в настоящее 
время на территории Большой Венгерской Низменности, а именно месторождения Надь-
кёрёш, Демйен, Мезёкерестеш, Хайдусобосло, Татарюлеш—Кунмадараш, Сольнок, Сан-
дасёллёш, Бихарнадьбайом, Пустафёльдвар, Пустасёллёш, Баттонья. 

При этом для каждого месторождения в отдельности рассматриваются геологи
ческое строение, характер ловушки, непроницаемые вмешающие породы пластов, их 
физические параметры, характер нефти, вещественный состав природного газа, система 
срабатывания пластов, начальное пластовое давление, температура пород, фазовые гра
ницы и соленость пластовых вод. 


