
Szénhidrogén-telepek túlnyomásána к 
O R előrejelzése a Dél-Alíöldön —

földtani módszerrel1"

Bevezetés Történeti áttekintés

Az 1970-es évek elejétől — külföldi példák 
alapján — hazánkban is m egkezdődtek a tech
nikai (saját elnevezés) jellegű túlnyom ás-előre
jelzés bevezetésének elm életi kutatásai és üzemi 
kísérletei. A kutatófúrás gazdaságos tervezése, 
kivitelezése, ma m ár indokolttá teszi a tú lnyo
másos tárolók fedőjének előrejelzését. A kútki- 
képzési szempontok, a lyukm élyítés biztonsága 
megkövetelik (kiegyensúlyozott fúrás mellett) a 
kitörések elkerülését szolgáló védő béléscső
oszlopok helyének minél pontosabb m eghatáro
zását. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, szük
ség van olyan túlnyom ást előrejelző módszerre 
(akár technikai, akár földtani), amely lehetővé 
teszi a túlnyom ásos formáció közelségének fel
ismerését, azaz a fúrás fedőkőzetben való leállí
tását.

A feladat összetett. A m űszaki param éterek 
műszeres mérése, regisztrálása m ellett a föld
tani, szénhidrogén-földtani ism eretek m eghatá
rozó tényezői mind a kísérleti, m ind az üzemi 
gyakorlati kivitelezésnek. Pontos m unkára van 
szükség, m ert egy téves param éter, számítási 
érték, helytelen földtani értékelés nem adhat 
előrejelzést, s bekövetkezhet a katasztrófa, a kút 
kitörése. A kísérleti szakaszban félvett előre
jelző jelleggörbéknek a tényleges értékre  kell 
támaszkodni, m ert csak így érhető el a m egala
pozott üzemi kísérlet sikere. A rétegtani viszo
nyok mellőzése téves irányba viheti az értelm e
zést, m int ahogy ezt eddig több esetben a tú l
nyom ás-előrejelzéssel kapcsolatban tapasztaltuk. 
Az irodalomban m egjelent tanulm ányok á tte 
kintése felveti azt a kérdést, hogy geológus 
szemmel kritikusan, újból m egvizsgáljunk m in
den az elm élethez lényegileg kapcsolódó új meg
állapítást, és az átértékelés tükrében bizonyít
suk, módosítsuk vagy elvessük a korábbi néze
teket, következtetéseket, s a bevezetésre ajánlott 
módszereket. A technikai értékeléshez kapcsolni 
kell a földtani értékelést. Ezt csak a geológus és 
m űszaki szakem berek együttm űködése hozhatja 
létre, vagy egyik vagy másik fél önmagában 
csak részfeladatot oldhat meg.

A tanulm ány első részében — mivel a kísér
letek zöme a Dél-Alföldön zajlott le — a tech
nikai előrejelzés földtani ism eretekkel kiegészí
te tt tényleges eredm ényeit és a levonható kö
vetkeztetéseket tárgyaljuk, míg a második rész
ben a földtani előrejelzés alapjait vázoljuk fel 
kutatási területként. *

Az 1960-as évek elején az Alföldön bekövet
kezett több gázkitörés (pl. Szánk, Üllés) a szak
emberek figyelm ét a túlnyomásos tárolók biz
tonságos fúrására irányíto tta. A nem általáno
sítható földtani előrejelzés bizonytalanságának 
(kevés fúrás volt még) ellensúlyozására a fúrás 
biztonságát nagyfajsúlyú iszap alkalmazásával 
érték el. Ezt a gazdaságtalan m ódszert egy-egy 
terü let földtani m egismerésével egyidőben már 
m egváltoztatták, mivel kialakult az a földtani 
modell, amely a biztonságos kútkiképzés terve
zését és gyakorlati kivitelezését is lehetővé 
tette. A fúrások számának növekedése — az 
egyenlőtlen felfúrtság ellenére is — általános, 
elfogadható képet nyú jto tt a földtani felépítés
ről és a szénhidrogén-telepek rétegtani és 
nyomásviszonyairól. Bebizonyosodott, hogy az 
Alföldön az alsópannóniai és idősebb rétegek
ben levő olaj- és gáztelepek túlnyomásosak. A 
túlnyom ás kialakulásának elm életi kérdéseit, 
a tárolók térbeni elterjedését és a túlnyomásos 
zónák típusait Som fai A. (1976) tisztázta. A felső 
túlnyom ásos zóna az alsópannóniai homokkőso
rozatban, az alsó túlnyom ásos zóna az alsó
pannóniai alapkonglom erátum ban, s az alatta 
levő miocén vagy idősebb (mezozóos, esetleg 
paleozóos) telepekben van. Som fai (1976) részle
tes elemzése terem tette  meg a túlnyomásos 
tárolók előrejelzésének földtani alapjait is. A 
fúrás megkezdése előtti előrejelzést a szeizmikus 
sebességadatokra, a fúrás közbeni előrejelzést a 
fúrási param éterek változására, a fúradék vizs
gálatára (földtani módszer) és a közbenső elekt
romos lyukszelvényezésre alapozza. Fedőkőzet 
(pannon mészmárga) vizsgálatának eredm ényei 
tisztázták az ásványos összetételt és azt, hogy e 
sorozat megjelenése jelentős üledékföldtani vál
tozást jelent, amely makroszkóposán is felis
m erhető; azaz a partm enti sárgásszürke, bar
nássárga m észm árgát m ár fúradékban is észlel
jük  és elkülönítsük a fölötte levő sekélytengeri 
sötétszürke agyagmárgától. A mészmárga azon
ban az Alföldön nem  általános elterjedésű, vas
tagsága is változó.

Ez a földtani előrejelzési módszer m ár az 
1960-as évektől kezdve kezdett kialakulni, s 
egyes területek  esetében önállóan, biztonságosan 
alkalmazható volt, így pl. Algyőn is.

A technikai módszerek kísérleteit az 1970-es 
években az OGIL kezdte meg. Az elm életi ala
pokat Csaba J. (1975) vezetésével terem tették  
meg. Az első műszercsoportos üzemi kísérletre a 
komádi kutatási terü leten  1976-ban, a Komá-

*Előadva Szegeden, a MFT A lföldi Területi Szervezet 1979. m árcius 21-i ülésén.
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di— 10. sz. fúrásban került sor (Csaba J.— Ma
gyar M. 1977). A kísérlet a várakozással ellen
tétben — a rossz kiválasztás m iatt — nem iga
zolhatta a miocén tárolóban levő túlnyom ás 
előrejelzését, mivel a kútban a pannon alatt a 
felsőkréta (nem tároló) képződményeket ér
ték el.

Az üzemi kísérletek azóta is folytatódnak, fő
leg a Kőrös—Berettyó vidék kutatófúrásainál. 
1978-ban a Dél-Alföldön is sor került a techni
kai jellegű túlnyom ás-előrejelzés további kísér
leteire. Ezek közül a felgyői és üllési előrejelzési 
kísérletek vegyes képet m utatnak.

A fúrás mélyítésekor a felső túlnyomásos zó
na (5—10%-os túlnyomás) előrejelzése nem 
szükséges, különösebb fúrástechnikai problémát, 
nem okoz. Meg kell oldani viszont az alsó tú l
nyomásos zóna előrejelzését (a túlnyom ás a 
30%-ot is meghaladhatja), m ert a biztonsági 
béléscsőoszlopot legtöbbször a túlnyomásos telep 
fölött kell elhelyezni, s a túlnyom ásra fúrás- 
technikailag is fel kell készülni. A továbbfúrást 
már a rétegnyom ásnak megfelelő iszapfaj súllyal 
és technológiával kell folytatnunk

teken kerültek sorra. Egy-egy fúrásban általá
ban a külföldön alkalmazott módszerek közül a 
fúrási sebesség (m/óra), a módosított ,,D” ténye
ző, és az itthon kialakított fúrhatósági ténye
ző (ßfa) jelleggörbéinek megszerkesztésére ke
rü lt sor. Természetesen még egyéb módszerek 
is vannak, pl. karbonáttartalom , hőmérséklet, 
ellenállásmérés stb., de ezeket csak ritkán alkal
mazzák. A jelleggörbéknek a fedőben három 
szakasza különböztethető meg, ezek közül a leg
alsó adja az ún. „átm eneti zónát” .

A Dél-Alföldön, Szegeden, Ferencszállás-Ke- 
leten és Kiszomboron került sor előrejelzési 
kísérletekre (Csaba J. 1976., Alliquander Ö.— 
Csaba J. 1976). A bem utatott példák más értel
mezést nyernek, ha a technikai szelvényt össze
hasonlítjuk a rétegsorral, valam int az elektro
mos szelvény porozitás és ellenállás értékeivel. 
Vizsgáljuk meg pl. a Szeged— 1. sz. fúrás (Csa
ba J. 1976) technikai előrejelzését (1. ábra). A 
közölt ábra a 2545—2584 m közötti szakasz 
technikai szelvényeit tartalm azza. Az intervallu
mon belül a rétegsor a következő:

A túlnyomásos előrejelzés technikai módszerei, 
eredm ényei

A  kísérletek a Dél-Alföldön m ajdnem  kivétel 
nélkül a földtanilag, teleptanilag ism ert terü le

alsó-
pannóniai

1 2534—2556 m sötétszürke agyag- 
m árga

I 2556—2571 m barnásszürke m ár- 
ga, mészmárga

mV

Jelmaavarazab 
| t  - r j  agyagmárga

Yr  *1 mészmárga 

hom okkő

t ]  agyag mar да es ale úrit 

konglomerátum

20

1. ábra: A Szeged—1. sz. fúrás túlnyomás-előrejelzésé
nek technikai és földtani szelvénye.



miocén

2571—2582 m szürke agyagmárga, 
aleurit

2582—2590 m szürke homokkő és 
konglomerátum 
(túlnyomásos 
tároló)

A kút fúrása közben a 2582—2583 m-es sza
kasz lefúrásakor m éter/perc csökkenés követ
kezett be, s az iszap erősen gázosodott (beleér
tek a tárolóba). Ezután 2583—2585,5 m között 
m agfúrásra került sor. A 2,05 m-es mag, amely 
homokkövet és konglomerátumot tartalm azott, 
igazolta, hogy a fúrás elérte a túlnyomásos tá 
rolót. Az elektromos szelvények is ezt m utat
ják. Ha a görbesereg alsó pár m éterét elhagyjuk 
(magfúrás esetén még nem megoldott a szer
kesztés, számítás), nincs előrejelzés. A tároló 
elérése után kaptuk csak meg a túlnyom ásra 
jellemző görbeegyüttes kirajzolható tenden
ciáját.

A FK—2. (Ferencszállás—Kelet) fúrásnál 
(Csaba J. 1976) is hasonló a probléma. Az alsó- 
pannóniai vékony mészmárga alatt lévő tú lnyo
másos konglomerátum 2337—2347 m között ta 
lálható. Csaba J. (1976) által bem utatott ábrán 
az előrejelzési tendencia csak a tároló rétegben 
jelentkezik.

A Zombor—1. sz. fúrás (Csaba J. 1976) tech
nikai szelvénye nem m utat előrejelzést, noha 
1 m múlva a fúró elérte a konglomerátumot. 
Itt a mészmárgacsíkos agyagmárga 2303 m-ig, a 
vékony konglomerátum 2305 m-ig tart. Az elő
rehaladásban lényeges változás következett be, 
a m/'perc érték 2303 m -ben 25-ről 6-ra1 esett le. 
A fúrásnál éppen ezért 2404 m -ben m agfúrást 
rendeltek el, ami igazolta a konglomerátumot. 
Az elektromos szelvénykép is a fenti rétegtani 
helyzetet igazolja.

A típuspéldák közül a FK—1. sz. fúrás (Alii- 
quander Ö.— Csaba J. 1976) technikai szelvé
nye ideálisan m utatja  be a túlnyomásos átm e
neti zóna előrejelzését. Ez látszólag, földtani 
adatok nélkül valóban előrejelzi a túlnyomásos 
konglomerátumot, de itt az összkép mást mutat, 
ha a földtani adatokkal kapcsolatba hozzuk. Az 
elektromos szelvénykép szerint (2. sz. ábra) a 
2246 m-ben induló, 2250 m-ig tartó, Alsópan
non—6. telepnek elnevezett, rossz kifejlődésű 
homokkő a görbeseregben nem okozott válto
zást, noha ez is túlnyomásos tároló. Ez alatt 
egyöntetű sötétszürke agyagmárga (alul bar
násszürke márgacsíkos) található. A túlnyom á
sos konglomerátumot 2275 m-ben érték el, az 
előrejelzés 2270 m -ben megkezdődött. A szá
mításhoz felhasznált alapadatokkal ma már

2 3
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2. ábra: A Ferencszállás К—1. sz. fúrás túlnyomás-
előrejelzésének technikai és földtani szelvénye



nem rendelkezünk, ezért a technikai szelvény 
görbeseregeinek előrejelzésére felhasznált 2260 
—2272 m közti szakasz tényleges változásairól 
nem győződhettünk meg. A szomszédos fúrások 
(pl. FK—12.) rendelkezésünkre álló adatai azt 
m utatják, hogy az Alsópannon—6. telep (2220 
—2231 m) alatti és a konglomerátum  fölötti 
(2248 m) agyagmárga egyenletes fúrhatóságú. 
Ugyanez a helyzet a FK—25 sz. fúrásban is, 
azzal a különbséggel, hogy itt az Alsópan
non—6-os homokkő nem fejlődött ki. A sötét
szürke, helyenként homokos agyagmárgában a 
fúróhaladás egyenletes (11— 13 perc/m), s csak 
a konglomerátumban esik le, 2271 m -ben 6, 
majd 4 perces értékre.

A Felgyő—2. sz. fúrásban észlelhető az előre
jelzés, de csak az alsópannóniai mészmárga alsó 
felében, 2985—3008 m között. Fúrás közben 
viszont, közvetlen megfigyelés során 2952 m -től 
észleltük a mészmárgát. Ez tehát azt. jelenti, 
hogy az adott esetben technikai szelvény nélkül 
is, csupán a fúradék, ill. m/perc változás alapján 
is meg volt az előrejelzés (3. ábra). Az Üllés— 19. 
sz. fúrásban technikai előrejelzés nem volt fel
ismerhető (4. ábra), bár földtani megfigyeléssel 
(mészmárga jelentkezése) biztosan lehetett kö
vetkeztetni a miocén közelségére, ugyanis 2283

m-től a 2328 m-es miocén tetőig folyamatosan 
észleltük a mészmárgát. A mészmárga makrosz
kópos észlelése alapján került sor a m agfúrás 
telepítésére (1. sz. m agfúrás 2297—2315 m, 
magnyereség: 18 m, anyaga: mészmárga).

A fenti példák alapján az alábbi következ
tetések vonhatók le:
— a túlnyomásos formációk előrejelzése csupán 

technikai param éterek alapján még nem tel
jesen megoldott (ha m ár belefúrtunk a tú l
nyomásos összletbe, előrejelzésről nem be
szélhetünk) ;

— a kőzetfizikai, m echanikai és kémiai para
m éterváltozások nem mindig oly m értékűek 
(különösen az átm eneti zónában), hogy szá
mítással előrejelzést adjanak a várható tú l
nyomásra, a rétegsor ism eretétől függet
lenül. A területegységre vonatkoztatott gör
besereg lefutását a földtani felépítés hatá
rozza meg;

— a technikai param éterek alapján m eghatáro
zott átm eneti zóna felső szakaszának észle
lése további kísérleteket igényel, m ert pár 
m éteres vastagság nem biztonságos;

— a hagyományos előrehaladás-jelzést (m/perc 
vezetése, ábrázolása) önmagában is használni 
kell (egyszerű, megbízható, olcsó);

3. ábra: A  Felgyő—2. sz. fúrás túlnyomás-előrejelzésé
nek technikai és földtani szelvénye
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4. ábra: Az Üllés—19. sz. fú rás  túlnyom ás-előrejelzésé
nek technikai és földtani szelvénye.

— a földtani információszerzést és a túlnyom ás
előrejelzést egyesíteni kell;

— a fúrási param éterek és a földtani inform á
ciószerzés számítógépes komplex módszeré
nek bevezetése ajánlatos, ezért az anyagi és 
személyi kihatás mérlegelése sürgős feladat;

— csak a földtani-technikai együttes koncep
ciók és kísérletek vezethetnek el oda, hogy 
a túlnyom ás-előrejelzés terü leti feladatai 
sikeresen valósuljanak meg.

A  földtani túlnyom ás-előrejelzés bevezetésének  
gyakorlati alapjai és modellje a Dél-Alföldön

A Dél-Alföldön, különösen Szeged környé
kén (az Alföld eddig legeredm ényesebb szén
hidrogén-medencéjében) a földtani feltártság 
lehetővé teszi, hogy területegységenként felvá
zoljuk azt a szénhidrogén-földtani modellt, 
amely a túlnyom ásos rétegek előrejelzését meg
oldhatja.

A túlnyom ás földtani előrejelzéséhez (a Dél- 
Alföldön is) szükséges az általános rétegtani 
felépítés vázlatának ism erete. A prekam rium i és 
paleozoikumi kristályos m etam orf alaphegység
re, esetleg m etam orfitbreccsára, az alsó- (vörös 
és tarka  homokkő és aleurolit) és középsőtriász

időszaki képződmények (dolomit) üledékei ra
kódnak le. A nagym értékű lepusztulás u tán  az 
újabb üledékképződés a miocén közepén indult 
meg. Ekkor keletkeztek a miocén (tortónai és 
szarmata) törm elékes és pélites üledékei. Az is
m ételt lepusztulást a pannóniai transzgresszió 
követi. A lepusztulás különböző m értéke és az 
üledékképződés eltérő jellege eredm ényezte a 
változatos földtani felépítést. Így fordul elő pl. 
az, hogy a kristályos alaphegységre közvetlenül 
pannóniai (Ferencszállás) vagy miocén (Kelebia) 
üledék települ, s a triász képződmények is csak 
foltokban m aradtak meg (Szeged, Üllés).

A szénhidrogén-földtani modellt a földtani 
felépítés határozza meg. A pannonnál idősebb 
korú képződmények egy része tárolásra alkal
mas, s igen jelentős túlnyom ásos kőolajat és 
földgázt tárol.

A túlnyom ásos tároló kőzetek kora és kifejlő
dése a Dél-Alföldön az alábbiakban foglalható 
össze (kiegészítve Som fai A. 1976-os adatait): 
P rekam brium :

m etam orfitok felső m állóit, összetört része; 
Paleozoikum:

m etam orf itbreccsa;
Alsótriász:

összetört kvarchom okkő;
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Középsőtriász:
breccsásodott dolomit;

Tortónai:
alapkonglom erátum -és -breccsa;

T ortónai:
agyagmárgába települt j konglomerátum  és 
hom okkő;

Szarm ata:
mészkő, homokkő és konglomerátum; 

A lsópannóniai:
transzgressziós alapkonglom eráturn; 
homokkőrétegek agyagmárgában.

A túlnyom ás-előrejelzés földtani módszerének 
alapja a földtani és szénhidrogén-földtani mo
dell ismerete. Keresni kell azokat a fedőre jel
lemző ismérveket, amik m eghatározhatják a tú l
nyomásos tároló közelségét. Ahhoz, hogy ide el
jussunk, ism erni kell a pannon üledékképződés 
és tagolhatóság jellemző módozatait.

A pannon üledékképződés transzgresszióval 
indul, a rétegsorban jelentős üledékföldtáni vál
tozás áll be (Somfai A . 1976). Ez azt jelenti, 
hogy a partm enti üledékeket (mészmárga, kong
lomerátum) sekélytengeri pélites üledékek vált
ják fel. Mivel az előrejelzést a pannonnál idő
sebb tárolókra kívánjuk megadni, ezért az elő
rejelzést a pannon legalján kell keresni. A Dél- 
Alföldön a Tiszától К -re és N y-ra levő alsó
pannon képződmények kifejlődése eltérő. Az 
alsópannóniai üledékképződés a Tiszától N y-ra 
lévő területen  partm enti sárgásbarna mészmár- 
gával és barna márgával, a Tiszától К -re  lévő 
területen transzgressziós alapkonglomerátum mal 
(fölötte vékonyabb-vastagabb mészmárgával) 
indul. Ezt követi a sekélytengeri sötétszürke
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agyagmárga, mely feljebb világosszürke homok
követ is tartalm az.

A Dél-Alföldön a túlnyom ásos tárolók közvet
len fedőkőzete tehát m ajdnem  m inden esetben 
m árga és mészmárga. E úrás közben a földtani 
előrejelzés a fúradék folyamatos, makroszkópos 
vizsgálatából áll, m elyet a folyamatos karbonát- 
tartalom -vizsgálat egészíthet ki. Az utolsó vilá
gosszürke homokkövek u tán  jelentkező sötét
szürke agyagmárga átm egy sárgásbarna mész- 
márgába. A fúradékban ilyenkor a szürke színt 
a sárgásbarna szín váltja fel, a karbonáttartalom  
megnövekszik. A fedőkőzet elérése fúrástechni
kai vonatkozásban nagy jelentőségű, m ert ez az 
előrejelzés a megfelelő béléscsövezés u tán  lehe
tővé teszi a kú t biztonságos továbbm élyítését. 
A jelenlegi kutatófúrásoknál sikeresen alkal
mazzuk m ár ezt a módszert Üllés—Rúzsa te rü 
letén.

A túlnyom ás-előrejelzés földtani és teleptani 
modelljének szelvényeit (nem azonos a földtani 
felépítés modelljével, annak csak része) Algyő 
példáján keresztül az 5. sz. ábrán m utatjuk  be. 
Részleteiben az előrejelzési földtani modell az 
egyes kutatási terü letekre  az alábbiakban vá
zolható fel:

Algyő

a) A lsópannon:
mészmárga;
konglomerátum  (túlnyomásos);

P rekam brium :
kristályos pala.

b) Alsópannon:
m észm árga;
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5. ábra

agyagmárga

m észm árga

hom okká '

m é szkő

konglom erátum

m etam orf I f

5. ábra: Az algyői túlnyom ás-előrejelzés földtani és 
teleptani m odelljének szelvényei
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Prekam brium :
kristályos pala (tetőzóna túlnyomásos),

c) A lsópannon:
m észm árga;

Miocén (szarmata):
mészmárga, mészkő és homokkő (túlnyo
másos).

Ferencszállás— Kiszombor

a) Alsópannon:
agyagmárga, mészmárga csíkokkal; 
konglomerátum  (túlnyomásos); 

P rekam brium : 
kristályos pala.

b) Alsópannon:
agyagmárga, mészmárga csíkokkal; 

P rekam brium :
kristályos pala (túlnyomásos).

Maroslele

A lsópannon: 
m árga—m észm árga;

konglomerátum  (túlnyomásos); 
P rekam brium : 

kristályos pala.

Makó (2. sz. fúrás alapján)

Alsópannon:
agyagmárga, aleurit, homokkő és konglo
m erátum  csikókkal (túlnyomásos);

Miocén (tortónai):
agyagmárga, márga, aleurit, alul konglo
m erátum  csíkokkal (túlnyomásos).

Hódmezővásárhely (I. sz. fúrás alapján) 

A lsópannon:
agyagmárga, m árga és aleurit váltakozik; 

Miocén (tortónai):
márga, agyagmárga és aleurit, homokkő 
csíkokkal.

Szeged és környéke
a) Alsópannon:

m árga—m észm árga;
Miocén (tortónai):

agyagmárga és aleurit, homokkő csíkok
kal (túlnyomásos).

b) Alsópannon:
m árga—m észm árga;

Miocén (tortónai):
alapkonglomerátum  (túlnyomásos).

c) Alsópannon:
m árga—m észm árga;

Középsőtriász:
dolomit (túlnyomásos).

d) Alsópannon:
m árga—m észm árga;

Paleozoikum :
m etam orfitbreccsa túlnyomásos).

Kiskundorozsma és környéke
a) Alsópannon:

m árga—mészmárga, m etam orf kavicsok
kal;

Miocén (tortónai):
agyagmárga, aleurit.

b) Alsópannon:
m árga—mészmárga, m etam orf kavicsok
kal;

Miocén (tortónai):
alapkonglomerátum és breccsa 
(túlnyomásos).

c) A lsópannon:
m árga—mészmárga, metamorf kavicsok
kal;

P rekam brium : 
kristályos pala.

Üllés és környéke

a) A lsópannon:
m árga—m észm árga;

Miocén (tortónai):
agyagmárga, aleurit, homokkő és kong
lomerátum  betelepülésekkel (túlnyomá
sos).

b) Alsópannon:
m árga—m észm árga;

Miocén (tortónai):
alapkonglomerátum és breccsa 
(túlnyomásos).

c) A lsópannon:
m észm árga;

Miocén (tortónai):
vulkáni tufa és agglomerátum 
(túlnyomásos).

Sándorjaivá 

Alsópannon:
mészmárga, bazalt, bazaltkonglomerátum; 

Miocén (tortónai):
agyagmárga, aleurit, helyenként homokkő és 

konglomerátum csíkokkal (túlnyomásos).

Felgyő

a) Alsópannon:
mészmárga;

Miocén (szarmata):
mészhomokkőcsíkos agyagmárga; 

Felsőkréta (szenon): 
márga.

b) Alsópannon:
mészmárga;

Miocén (tortónai):
agyagmárga, aleurit, vékony homokkő és 
konglomerátum csíkokkal, tufa betelepü
lésekkel (túlnyomásos).

A Dél-Alföld Duna—Tisza közének Ny-i 
része túlnyomásos tárolókat nem tartalmaz. 
Hidrosztatikus nyomású telepeket tártunk  fel 
Kelebián, Ásotthalmon, Mórahalmon, Öttömö- 
sön. A miocén és perm  (Kelebia—Dél telepek 
fedője itt  is mészmárga.

A túlnyomásos miocén telepek Ulléstől Ny-ra 
Harka—Zsana—Kiskunhalas területén, Ulléstől 
ÉNy-ra, Tázlár—Szánk területén  is megtalálha
tók. A fedőkőzet itt is m inden esetben alsó- 
pannóniai m árga—mészmárga. Ezekkel részle
tesebben nem kívánunk foglalkozni.
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6. ábra: A dél-alföldi túlnyom ásos tárolók elhelyezke
dése, zónahatárokkal.

A Dél-Alföldön szám ításba vehető túlnyom á
sos telepekkel rendelkező terü letek  ha tárait a 
Somfai A — Völgyi L.—Hajdú D. (1978) által 
készített „A Szegedi medence túlnyom ásos tá 
rolóinak hidrogeológiai m odellje” c. tanulm ány
ban vázolt nyom ásgradiensek átlagértékei alap
ján  elkülönített hidrodinam ikai egységei is jól 
m utatják.

A  D él-Alföldön a mészmárga fedőkőzet el
terjedése, kifejlődése alapján a túlnyomásos 
tárolók földtani előrejelzésére három zónát le
het elkülöníteni (6. sz. ábra).

1. zóna: A mészmárga fedőkőzet nagyobb vas
tagságban fejlődött ki, felism erhető 
(Üllés—Szeged—Algyő), a földtani elő
rejelzés biztonságos;

2. zóna: A mészmárga nem fejlődött ki nagyobb
vastagságban, csak vékony csíkokban 
van meg (Ferencszállás—Kiszombor), a 
földtani előrejelzés bizonytalan;

3. zóna: A mészmárga fedőkőzet egyáltalában
nem  fejlődött ki (Makó—Hódmezővá
sárhely) a földtani előrejelzés nem  le
hetséges.

Összefoglalva m egállapítható: A Dél-Alföld 
legnagyobb terü letén  (1. zóna) a földtani előre
jelzés csaknem egyedül m egoldhatja a tú lnyo
másos tárolók váratlan  m egütésének problém á
ját. A technikai szelvények készítése itt  nem 
szükséges. A 2. zóna bizonytalan földtani előre
jelzését a megfelelő technikai szelvényezés se
gítheti. A 3. zóna túlnyom ásos rétegeinek, elő

rejelzését egyelőre sem földtani, sem technikai 
módszerrel megoldani nem  lehet.

A következtetések term észetesen csak a 
Dél-Alföld vizsgált terü lete ire  vonatkoznak, s 
nem az egész Alföldre érvényesek. Egy-egy na
gyobb terü leti egység túlnyom ásos előrejelzésre 
vonatkozó viszonya más és más, ezt még ki kell 
dolgozni.

A tanulm ányban nem akartunk kitérni a föld
tani információszerzésre, ezt a túlnyom ásos elő
rejelzéstől el kívánjuk választani. Azonban meg 
kell em lítenünk, hogy a KFBSZ előírásainak 
betartása újabb gondolatokat vethet fel.

A biztonsági vagy technikai béléscsőoszlopot 
a várható legfelső szénhidrogén-tároló réteg 
legalább 50 m -re való megközelítése előtt kell 
beépíteni. Ez azt jelenti, hogy a most ism erte
te tt túlnyom ás előrejelző-m ódszereket erre csak 
ritkán  használhatjuk fel, ugyanis a mészmárga 
és átm eneti zóna vastagsága legtöbbször 10—20 
m. Ilyenkor a legalsó alsópannon homokkő ész
lelésére lehet alapozni.

Itt m ár elju tunk  a szénhidrogén-földtani in
formáció-szerzéshez, s a túlnyom ásos előrejelzés 
nem a biztonsági béléscsőoszlop helyének pon
tosítását szolgálja, hanem  a folyam atos földtani 
információ-szerzés egyik módszerévé válik.
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Magyar részvétel a tenger alatti ásványi 
nyersanyagkutatásban

M agyar m űszerek is segédkeznek a tenger 
alatti nyersanyagokat kutató szovjet hajók 
m unkájában.

Még 1972-ben alakult meg a KGST-országok 
INTER—MORGEO együttm űködése. Célja an
nak az elősegítése, hogy a részvevő országok 
megfelelő m űszerek és módszerek kifejlesztése 
és alkalmazása ú tján  összehangolt együttm űkö
désben kutassák a partközeli, sekélytengeri fe
nékrészek — selfek — alatt rejtőző szénhidro
gén-, illetve érckészleteket, valam int a m élyten
geri színesfém tartalm ú m angángum ókat. A ten 
geri ásványi nyersanyagkutatás nemcsak azért 
kerü lt előtérbe az utóbbi időben, m ert a száraz
földi nyersanyagkészleteket előbb-utóbb feléli 
az emberiség, és a tengeri, mindeddig fe ltára t
lan rétegek a jelek szerint hatalm as ásványi 
nyersanyagkincseket tartalékolnak, hanem  azért 
is, m ert a tengeri kutatás sokkal hatékonyabb, 
term elékenyebb, m int a szárazföldi. A tengeri 
szénhidrogénkutatás geofizikai m ódszerei na
gyon hasonlítanak a szárazföldi szeizmikus ku
tatáséhoz, am ikor is robbantások ú tján  a ta la j
ban rezgéseket keltenek és ezeknek a terjedésé
ből, a különféle m élységekben egymás fele tt és 
a la tt fekvő felületekről -való visszaverődésükből 
következtetnek az egyes rétegek szerkezetére, s 
ezen keresztül a keresett, vagy egyéb értékes 
nyersanyagok hollétére. A tengeren az esetek 
túlnyom ó részében robbantás helyett a vízbe 
hirtelen, nagy erővel „lőnek” —• többnyire 
„ágyúból” —, s ezzel váltanak ki rezgéseket. 
Ezek behatolnak a víz alatti rétegekbe és onnan 
a hajó mögött vontatott kábelre szerelt „nyo
m ásérzékelőhöz” érkeznek vissza a szárazföldön 
robbantással k iváltott m esterséges rezgések.

E rre vezethető vissza a tengeri ku tatás óriási 
előnye: az em lített m ódszerrel akár 20— 40 má
sodpercenként lehet rezgéseket kelteni, miköz
ben a hajó 50—100 m éteres u ta t is megtesz. 
Nem kell m indig újabb lyukakat fúrn i robbanó 
töltetek számára, és nincs 10—20 percen kény
szerű várakozás két robbantás között. így a 
kutatóhajó egyetlen nap ala tt elvégezheti a szá
razföldi szeizmikus kutatás egész havi m unkáját.

Amikor a kutatóhajó kőzetm intákat emel ki, 
azoknak az összetételét, esetleges érctartalm át is 
a helyszínen gyorsan meg kell határozni. Ehhez 
speciális berendezésre van szükség, aminek ki- 
fejlesztésében jelentős szerepet vállalt a m agyar 
fél.

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság tá
mogatásával az érdekelt m agyar intézmények és 
vállalatok — a M agyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet, a VIDEOTON, a Magyar 
Optikai Művek, az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt Geofizikai K utatási Vállalata és a Számí
tástechnikai K utató Intézet a tennivalókat úgy 
végezte el, hogy sikerült az együttm űködő szov
jet és egyéb külföldi szakemberek teljes meg
elégedését kivívniuk.

A tengeri „szeizmikus” kutatással kapcsolatos 
m agyar berendezések ham arosan elkészültek, és 
1978-ban m ár sikerrel tú lju to ttak  a Szovjetunió
ban kötelező állami hitelesítésén. Azóta ezek á 
M agyarországon konstruált, illetve továbbfej
lesztett berendezések több szovjet kutatóhajó 
m unkájában vesznek részt a Fekete-, az Északi-, 
a K eleti-tengeren, valam int az Atlanti-óceánon. 
H asználatukra a m agyar szakem berek taníto tták  
be szovjet hajózó kollégáikat és az első mérés- 
sorozatokat együtt végezték.

Ami pedig a helyszíni anyagvizsgálatot illeti, 
M agyarországon m ár régebben készen volt egy 
olyan — a gerjesztett radioaktivitás elvén m ű
ködő gyorsanalizátor — am elyet eredetileg a 
bauxitércek analizálására félj esztettek ki. Logi
kus volt a gondolat, hogy a m agyar fél vállalja 
ennek a m űszernek az átalakítását a tengerfé- 
nékről felhozott kőzetm inták vizsgálatára. Ezt a 
berendezést is sikeresen próbálták ki a Balti- és 
a Fekete-tengeren.

Végeredm ényben a kutatóm unka egyértelm ű 
sikerét bizonyítja, hogy az 1980-ban tartandó 
óceánológiai és tengerkutatási világkiállításon a 
kom plex geofizikai kutatóhajót a m agyar beren
dezésekkel együtt bem utatják.

(KGST-együttműködés, MTI — APN)
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