
AZ OBORNAKI MÉLYFÚRÁSOK GEOLÓGIAI EREDMÉNYEI
KOCSIS ÁRPÁD

A dunántúli szénhidrogén telepek általában kétfélék :

1. Az enyhén felboltozott alsó pannon összlet egyes homokkrétegei.

2. Mészkrögök repedezett tetrésze, fiatalabb képzdményekkel lepelszeren

borítva.

Ezért valamennyi dunántúli szénhidrogén-kutatófúrásnak, így az obomaki terü-

leten telepítetteknek is, f feladata annak felderítésé, hogy a két fent említett tároló

szerkezet megvan-e az illet területen.
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Az obomaki terület kutatófúrásainak a következ kérdéseket kellett tisztázniok :

1. A graviméteres indikáció alapján feltételezett, Xy felé való szerkezeti záródás

igazolása, ami végs fokon azt is hivatott tisztázni, hogy területünk nem a budafai

boltozat fokozatosan lealacsonyodó keleti végzdése, hanem önálló szerkezet.

2. A Budafán olajat szolgáltató alsó pannóniai homokkösszlet megvan-e itt

is és tartalmaz-e olajat érdemes mennyiségben? '

3. A miocén képzdményeknek olajtartalmú volta.

4. Milyen mélyen van az alaphegység és annak tetrészében esetleges szénhidro-

géntartalom ?
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Felszíni viszonyok

Az obornaki területen általában a lösztakaró vékonyabb és hiányosabb, mint

a környez területeken. A keleti részeken majdnem teljesen hiányzik, fels pannon
homok van a felszínen.

Strausz megállapítása szerint a 15 km-re lév hahóti területhez hasonlóan,

a felszínen itt sincs pannóniai kavics, holott a két terület között 300 m körüli magas-

ságban is mindenütt megvan.

Alapozáskor a vékony erdei talajt az alatta fekv ugyancsak vékony lösztakaróval

együtt eltávolították, úgyhogy a fúrások rétegsorában csak fels pannóniai rétegek

szerepelnek.

»J Fels pannon
A fels pannóniai rétegösszlet az obornaki területen átlag 8—900 m vastag és

kb. 600 m tengerszint alatti mélységig tart.

Képzdményei: laza homok, lágy agyag és agyagmárga váltakozása, helyenként

kemény homokk vékony fás barnakszén csíkokkal.

A magfúrásokkal felszínre került jellegzetes fels pannóniai maradványok közül

Limnocardium desertum és Dreissénsia auricülaris voltak a leggyakoribbak.

Az alsó pannóniai tett, területünkön kzettani és slénytani alapon egyaránt

könnyszerrel megállapítottuk.

Dél-Dunántúl általában a laza homokból és lágy agyagos képzdményekbl álló

fels pannóniai összlet elég éles határral különül el az egységes agyagmárga összlettel

kezdd alsó pannóniai képzdményektl, ami az elektromos szelvényen is jól kitnik

és rendkívül megkönnyíti a két szinttáj elhatárolását.

E kzettani határ feletti egyik magból egy jellegzétesen fels pannóniai Limno-

cardium aperíum került el, majd egy 30 m-rel mélyebbi magból, már a fent említett

határ alatt egy Valenciennesia került felszínre.

Ilvmódon a kérdéses elkülönítés slénytani alapon is megersítést nyert.

b) Alsó pannon
Az alsó pannóniai rétegösszlet területünkön átlag 1 200 m vastag, 1 800 m körüli

mélységig tart és két elég jól elkülöníthet szintre tagolható.

Mintegy 800 m vastagságban • egységes agyagmárgaösszlet jelzi a fels részt,

helyenként egy-egy vékony homokkcsíkkal megszakítva.

Ez alatt átlag 400 m vastagságban van az a homokksorozat, amelybl Budafán
olajat termelnek. Területünkön a fels homokk vizes, míg az alsó olajat tartalmaz.

Sajnos áteresztképességük sokkal rosszabb, mint a budafai olajos szinttáj homokkövéé,

olajtartalmuk jelentéktelen és aszfaltszeren beszáradt, úgyhogy nem termelhet.

Az alsó pannóniai vezet alakok közül a magfúrásokkal felszínre kerültek Limno-
cardium lenzi és Congeria banatica lenyomatok.
I /

c) Szarmata
Ez a képzdmény a leüleped pelit srn váltakozó CaC0

3
-tartaima miatt söté-

tebb-világosabb szín vékony rétegekbl áll, igen jellegzetes képzdménye ennek az

idszaknak, úgyhogy, mivel a legtöbb fúrásunkból elkerült, a szarmata emelet tetejének

szintjelzjéül fogadták el.

Területünkön szintén elfordult, helye az elektromos szelvényen jól szembe-

tnik, úgyhogy kzettani alapon itt adjuk meg a szarmata határt-
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Az O— 1 sz. fúrásból a leveles márga fölötti vastag homokkpadból egy jelleg-

zetes fels pannóniai Limnocardium került felszínre, míg az O—3 sz. fúrásnál közvetlenül

a leveles márga alatt egy Ervilia podolica volt a magban, slénytani alapon is bizonyítva

a szarmata tet megállapításának helyes voltát.

A szarmata rétegösszlet területünkön átlag 400 m vastag és kb. 2200 m körüli

mélységig tart.

Sötétszín, helyenként kissé bitumenszagú márga és mészmárga váltakozik

kemény meszes kötanyagú tömött homokkpadokkal. Egyes homokkpadok az alsó

pannóniai homokkhöz hasonló beszáradt olajat tartalmaznak.

A szarmata rétegsoron belül 4—5 vékony radioaktív tufacsík volt.

d) Tortonai emelet

A tortonai rétegösszlet területünkön átlag 200 m vastag és kb. 2400 m mélységig

tart.

Egyes magokból Foramhiiferák is elkerültek, azonban a késbbi kzetekhez
hasonlóan megfelel laboratórium hiányában földolgozásra nem kerülhettek. így a tor-

tonai határt nem Foraminiferák alapján határoztuk meg, bár akkor lehetséges, hogy
' a határ feljebb kerül és a szarmata rétegsor vékonyabb lesz. Ennek hiányában kény-

telenek voltunk a határt az els litliothamniumos mészmárga megjelenésénél rögzíteni,

mert ez már kétségtelenül a tortonai emeletbe tartozik.

A tortonai rétegsor uralkodóan kemény márgából áll, ritkán vékony homokk-
csíkokkal és két-három lithothamnimnos mészmárga paddal. Említésre méltó, hogy a

tortonai márgák CaC03
-tartalma kisebb, mint a szarmata márgáké, úgyhogy itt is

megvan az a másutt is megfigyelt jelenség, hogy a rétegsor átharántolása könnyebben

ment, mint a szarmatában, ahol a magasabb CaC0
3
-tartalmuknál fogva a kzetek

általában keményebbek.

Szénhidrogén indikációkat a tortonai emeletben nem észleltünk.

A tortonai emelettel véget ért az slénytani alapon való szinttáj elkülönítés, a

továbbiak során kizárólag kzettani összehasonlításokra vagyunk utalva.

e) Helvéti emelet

A helvéti rétegösszlet területünkön kb. 200 m vastag és átlag 2600 m mélységig

tart.

A helvéti rétegsor, mint a Dél-Dunántúlon általában mindenütt, itt is sötétszürke

kissé homokos márgából, ún. helvéti slir-bl áll, helyenként vékony tufacsíkokkal meg-

szakítva. Ennek a kezdeténél vettük a helvéti határt.

Egyes shr magokban meredek dlés csúszási lapok vannak, amelyekbl nagy-

nyomású CH gázbeáramlásokat kaptunk.

A shr magokban Foraminifera héjakat, Corbula, Lucina és Dosinia sp.-eket talál-

tunk.

f) Alsó helvéti emelet?

—2600 m körül a tengeri slir-kifejldés hirtelen átmegy egy színes kvarcszemek-

bl, agyag és agyagos tufitból álló meszes kötanyagú konglomerátumba, amely a

mecseki édesvízi alsó helvéti kifejldéssel azonosítható.

Az elektromos szelvényen is jól kitnik a hirtelen változás a helvéti slir után,

amikor a kis ellenállású kevés CaC0
3
-tartalmií képzdmény átmegy egy ersen meszes,

nagy ellenállású új összletbe.
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Területünkön az alsó mediterránt csak a három O jelzés fúrásban értük el és a

3. sz. fúrás —3330 m mélységben minden valószínség mellett ebben a szinttájban

ért véget.

A színes kvarcszemekbl álló konglomerátumon kívül még harántoltimk mészk-
padokat és dolomitos mészkbreccsiákat, melyeknek repedéseibl szénhidrogéngáz

kíséretében forró sósviz tört be.

A konglomerátumban a szarmata idszakiakhoz hasonló radioaktív tufarétegek

is voltak és az ibolyántúli fény hatására sárgán és kékeszölden fluoreszkáltak.

A dolomitos mészk repedéseibl a forró vízzel együtt egy kis fajsúlyú zöld szín
olaj is felszínre került. Még nem tisztázott, hogy ugyanonnan jön-e, ahonnan a víz

vagy más helyrl szivárog és a víz csak magával hozza?

Szénhidrogénnyomok
Az obomaki területen két, egymástól jól elkülöníthet, olajnyomokat tartalmazó

szint van. Egyrészt az alsó pannóniai emelet alsó részének és a szarmata emelet fels

részének tömött homokkövei, másrészt az alsó mediterrán (?) repedéses breccsiái.

A rétegvizsgálatok során a fels szintbl csekély mennyiség, a budafaihoz ha-

sonló, fekete olaj került felszínre. Egyrészt a homokkövek rossz áteresztképessége,

másrészt az olaj beszáradt volta miatt, ez az olajos szint mre nem érdemes.

Az alsó mediterrán repedéses breccsiáiból világoszöld szín fehér származékok-

ban dús olaj került felszínre a sósvízzel együtt, nyitott szakaszban vizsgálva. Sajnos

az alsó mediterránt harántoló három fúrásunk mszakilag mind elszerencsétlenedett,

lecsövezni nem tudtuk, úgyhogy ezt a gyakorlati szempontból legértékesebb szakaszt

nem tudtuk rétegenként elkülönítve vizsgálni.

Az olajon kívül nagynyomású gázbetörések voltak a slir repedéseibl, valamint

az alsó mediterránból a sósvizekkel együtt, de a nagy O

—

3. sz. fúrásból —3200 m mély-

ségbl sósvíz nélkül is.

Vízbetörések
Az O—2 és O—3 sz. fúrásokban nagy ervel felszínre tör forró sósvizeket kap-

tunk, az alsó mediterrán (?) repedéses breccsiáiból. Az O—2sz. fúrásnál a kitörés olyan

heves volt, hogy a fúrás továbbmélyítését megakadályozta. —2700 m mélység elérése-

kor a lyuk lökésszeren eruptált, kidobta az összes fúróiszapot és naponta átlag 4—500 m3

94°-os sósvizet termelt, gzfúvás kíséretében. A víz sótartalma 1
1

g/l volt, oldott alkat-

részei közül leginkább számottev magas jód- és brómtartalma. Jódtartalma oly nagy,

hogy a belle naponta kinyerhet jód (kb. 30 kg) felülmúlja az ország szükségletét.

Az O—3 sz. fúrásból két helyen is volt vízbetörésünk. Az els —2670 m körül,

mintegy napi 100 m3 hozammal, 40 C fok hmérséklet volt, de a második —2900 m
körül föltör víz, napi 200 m3 hozam mellett 84 C fokos volt. Sótartalmuk nagyjából

megegyez, jód- és brómtartalmuk azonban csak mintegy fele volt az 0—2 vizének.

Szerkezeti megállapítások
1 . A budafai és újudvari mélyfúrásokat is figyelembe véve megállapíthatjuk,

hogy a Dél-Dunántúl Ny-i részén kb. a D 1-es vonaláig a pannóniai rétegsor nyugatról

kelet felé vastagszik, míg a mediterrán üledéksor ezzel ellentétesen keletrl nyugat felé.

2. Területünkön a lithothamniumos mészmárga megjelenése alapján azonosítva,

a mediterrán rétegsor teteje keletrl nyugat felé kb. 2 fokos dléssel lejt. így a szerkezet

nyugat felé miocén rétegsorral záródik, annál is inkább, mert az elz pontban ismer-

tetett megállapítás szerint a mediterrán tetnek nyugat felé emelkednie kellene.

Megjegyezhetjük, hogy ezt a fenti megállapításunkat egy mindössze három-
négy m vastag és kiterjedését illeten nem eléggé megismert képzdményre vonatkoz-

tattuk.
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3. A terület keleten a zalai 4-es számú meridionális árok felé lépcss vetdéssel

zárni, a miocén tetnek az O— 1, S—2 és D— 1 fúrások közötti ugrásszeren nagy szint-

különbségei alapján feltételezve. Nyugat felé szintén vetvel zárul, az O—3 és B—64

fúrások. közötti zalaegerszegi meridionális völgy által a felszínen is érzékelhet módon.
Csakis így érthet, hogy míg a miocén az O területen nyugat felé lejt, a tle nyugatra

fekv D területen jóval magasabb szerkezeti helyzetben található.

F ü g g b e n maradt kérdések.

Mivel mindhárom O jelzés fúrás mszakilag elszerencsétlenedett, az S jelzés

fúrások pedig nem hatoltak le elég mélyre ahhoz, hogy nagyobb arányú összehasonlí-

tást lehetvé tennének, ezért az els fejezetben felsorolt pontok közül, melyek a fúrás

célját hivatottak rögzíteni, valamint a fúrás közben felmerült új kérdések közül is,

néhányra nem sikerült választ kapni. Ezekrl a mintegy függben maradottaknak

•tekinthet kérdésekrl csak további alkalmasabban telepített mélyfúrások vüágosít-

hatnak fel bennünket. Ezek a megoldásra váró feladatok a következk :

1. Az O jelzés fúrások eddigi eredményei nem igazolták szerkezetünk nyugat

felé záródását a pannóniai rétegsorra vonatkozóan is.

2. Nem sikerült kivizsgálni, hogy az alsó mediterrán zöld olaja elkülönülve

vagy vízzel együtt .található-e?

3. Az O—3 számú fúrásban —3200 m mélységben feltárt nagynyomású CH-
gázos réteg kiterjedését és hozamát nem sikerült megismerni, bár elsrend fontosságú

lenne. •

4. Milyen természet, felszín és milyen mélyen van az alaphegység ?

reoJiornqecKHe pe3yjibTaTbi rjiyöOKHx ypeHHü b c. OöopHaK

A. K o M h m

B K>ro-3anaaHOH nacra BeHrpHH, okojio r. HaabKaHHHíá, HaxoflírrcH caMbie rnyoKne
öypeHHn CTpaHbi. TnyHHa oflHoro H3 hhx — 3622 m. C reojiornnecKOH tomkh 3peHHH caMbi.M

anaMHTejibubiM ycnexOM sthx ypeHuti HBjinercH oHapyweHHe CTpararpaíjmqecKoro h cTpyn-
TypanbHoro nojioweHHH oJiacra, HaxogHmeHcn Me>Kay BemepcKHMH CpeaHHMH TopaMn h

JfHHapHaa.MH. BbincHHJiocb, nro Ha stoh TeppHTopmi — cBHTa HeoreHa — 3000 m MOinHOCTbK).

npeflnonoweHHe, no KOTopoMy MepnflHOHajibHbie aojimhu b KOMHTaTe 3ajia cTpyKTypanbHO
npeijjopMHpoBaHbi, noAtBepAHJiocb. •

.


