
Kőolajföldtani újdonságok a
9. Kőolaj Világkongresszus előadásaiból

A 9. Kőolaj Világkongresszust Tokióban 
1975. május 11—16. között rendezték meg.

A szakmai előadások május 12—16. között 
három szekcióban folytak.

A kőolaj és földgáz kutatásával, a kutak 
mélyítésével, kiképzésével kapcsolatban m int
egy 60 előadás hangzott el.*

Ezeknek az előadásoknak a főbb témakörei 
az alábbiak voltak:
— A kőolaj eredete
— Szénhidrogénkutatás az Északi-sarkon
— A globáltektonika és a kőolaj előfordulások
— Nagy üledékes medencék kritikai vizsgálata
— Az idő és a hőmérséklet szerepe a CH kelet

kezésében, vándorlásában
— A deltaüledékek és a kőolaj előfordulások 

kapcsolata
— A kőolajkutatás kilátásai a kontinentális self 

mögötti mély óceán területeken
— A világ kőolaj- és földgázvagyona
— Szénhidrogénkutatás a Távol-Keleten
— Üj kőolaj- és földgáztároló övezetek a Tá

vol-Keleten kívül
— A szeizmikus adatok feldolgozásának és ér

telmezésének fejlődése
— A mély vízben történő fúrás problémái
— Ultramélységű (6000 m alatti) fúrások mé

lyítése
Az időben párhuzamosas folyó események 

korlátozták egy-egy személy általános részvételi 
lehetőségét az előadásokon, így csak néhány 
témakörről szeretnék rövid ism ertetőt adni.

A cikkben bem utatott ábrák a kongreszus 
kiadványaiból átvett fotókópiák.

A világ kőolaj- és földgázkészletei

A kutatást elsősorban érdeklő kérdés az, 
hogy mennyi egy adott terület, vagy a világ 
még felfedezhető kőolaj- és földgázkészlete?

Néhány adat, Moody J. D. (USA) ,,A világ 
kőolaj vagyonának becslése’̂  című előadásából:

A világ megismerhető készlete 2 7 3 .109 ton
na. Ebből felfedeztek 141, 5.109 tonnát. Ebből 
kiterm eltek 40,5.10® tonnát.

Az eddig felfedezett és még kitermelhető 
olajkészlet tehát 101.109 tonna, felfedezhető 
még 131,5 . 109 tonna.

Az egyes országokban kiterm elt kőolaj 
mnnyiségét vizsgálva a sorrend:

USA
Középkelet
SZU
Latin-Amerika

* A Kőolaj és Földgáz 1975. évi száma részletesen 
felsorolta a Világkongresszuson elhangzott előadáso
kat.

D R . S O M F A I  A T T I L A

A felfedezett, de még ki nem term elt kész
letek szerinti sorrend:

Középkelet (kimelkedő)
SZU
USA

Felfedezetlen potenciális készlet szerinti 
sorrend:

SZU
Középkelet
USA
Latin-Amerika

Az eddig m egtalált 141,5 milliárd tonna olaj 
71,8%-a 101,6 milliárd tonna, mindössze 264 
óriás szerkezetben helyezkedik el! Ez azt je
lenti, hogy az óriásmezők átlagos olajkészlete 
385 millió tonna.

Moody szerint is ú jra  kell értékelni a Föld 
felfedezetlen kőolajkészletét, mivel a nagymély
ségű vízzel borított óceáni területeken jelentős 
tárolók lehetnek, és ezt a m últban rosszul ér
telmezték.

A tengereken m integy 5700 m-ig m élyfúrá
sokat m élyítettek a Föld különböző térségeiben 
és megállapították, hogy a tengeri üledékek 
sokkal gazdagabbak CH-ban, m int ahogy azt 
eredetileg remélték.

„A világ gázkészleteinek becslése” címmel 
Adams T. D —Kirkby, M. A. (Nagy-Britannia) 
tarto ttak  előadást. Szerintük a világ jelenleg 
ism ert gázkészlete 65 . 1012 m3.

A z óriási kőolaj- földgáz-előfordulások

A z  utóbbi időben mind több szó esik a glo- 
bál-tektonika vagy a tektonika és a kőolaj-elő
fordulások" kapcsolatáról. A kongresszus beha
tóan foglalkozott ezzel a tém ával is, 5 előadás 
hangzott el ebben a tárgykörben. „Az óriási kő
olaj- és földgáz-előfordulások szerkezeti viszo
nyai” címmel Holmpren D. A. és. társai (USA) 
tarto tt előadást.

Néhány adat az előadásból:
A világ ism ert CH forrásainak 70—75%-át 

430 óriási m éretű gáz- és olajmező foglalja ma
gában. A CH forrásokra nagymértékben 
hat a földkéreg deformációja, így a re
gionális és helyi szerkezeti tulajdonságok ta
nulmányozása m egkönnyítheti a jövőbeni fel
fedezéseket. Ez az előadás az óriási szerkezetek
nek az orogenezissel, a diszkordanciákkal, a tá
rolókőzetek korával, a csapdaképző szerkezetek 
korával, a migrációval, a produktív szerkezetek 
belső felépítésével, valam int a lemeztektoniká
val és az elnyíródott (egész világra kiterjedő 
regionális és helyi) szerkezetek együttesével 
fennálló kapcsolatát tárgyalta.

Az 1. és 2. számú ábra a világ produktív 
óriás olaj- és gáztárolóinak korát vizsgálja. Sok 
tárolónak a korát m ár eléggé ismerik ahhoz,
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hogy emelet intervallum ban ábrázolják.
Ezeket az egységeket diszkordanciához kö

tö tt rétegsorozatoknak, megafázisoknak, vagy 
synthem eknek nevezték el.

Az ábrán csak azok a szénhidrogén tárolók 
vannak feltüntetve, amelyek az erózió pusztí
tásától mentesek m aradtak. Természetesen is
m eretlen annak a szénhidrogénnek a tömege, 
amely erózió, migrálás, biológiai bomlás, hőtani 
bomlás révén eltávolodott.

Az ábrákon látható világm éretekben tör
ténő analízisből kitűnik, hogy a szénhidrogén
képződés zöme a középső-jurától napjainkig 
megy végbe. Az alsó-jura utáni kőzetek ta rta l
mazzák az összes óriási gázmező számának 78%- 
át és az óriás mezők ossz szénhidrogén tömegé
nek 80—85%-át.

Az ábrából az is kitűnik, hogy a harm ad
kor és főleg neogén a legfontosabb.

Az ábrán az olaj függőleges irányú szelvé
nye a harm adkor végéig tart, amíg a gáz m et
szete a perm  és triász végéig. A modellek arra 
a következtetésre vezetnek, hogy a világ har
madkori és mezozoós üledékes területei képezik 
az elsődleges kutatási célt.

A fentiek m egerősítésére Moody kijelen
tette, hogy ezt a fontos kapcsolatot egyedül a 
világm éretű herciniai tektonizm ussal lehet m a
gyarázni.

A széles körben elterjedt perm i és triász 
korú evaporitok és vörös homokkövek nyilván
valóvá teszik, hogy a herciniai orogenezisek 
nyomán világm éretű hőm axim um nak kellett 
következnie.

pooó wI I I

1. ábra

2. ábra

Ilyen orogenezis utáni hőm aximum  hullám 
segítette elő az akkori anyakőzetből keletkező 
szénhidrogén kialakulását, elm ozdíthatta a már 
előzőleg létező felhalmozódásokat és újram ig- 
rálásra kényszerítette azokat. Tönkretehette a 
m ár előzőleg létező felhalmozódásokat elősegít
hette  a közvetlenül egym ásután következő, ju ra  
és alsó kréta anyakőzetekben a bio-környezet 
kialakulását, az orogenezis utáni anyakőzetek 
megszaporodását.

A Föld hőtörténeteének egy másik, de ke
vésbé m egértett jelenségét képezi a bazaltöm- 
lések és a késő mezozoós, valam int a harm ad
kori szénhidrogén-tömegek közötti kapcsolat. 
Paleozoós bazaltömlések nincsenek, Prekam bri- 
umi bazaltömlések sem lehetségesek a Kewee- 
nawa lávák kivételével. Talán a legidősebb le
het a középső ju ra  korú délafrikai Drakens
berg, de a nagym értékben előforduló késő triász 
dolerit és bazalt jelentéseket is figyelembe kell 
venni. A legrégebbi óceáni bazalt késő triász 
korú lehet, de még valószínűbb, hogy ju ra  korú. 
A bazaltömlések kőzettani és szerkezeti hely
zete, az óceáni kéreg kora és a megegyező idejű 
szénhidrogén-tömegek együttesen tükrözik a 
Föld hőtörténetében bekövetkezett változást.

Az óriási olaj- és gázmezők szerkezeti fel
építése fontos, m ert az előfordulásokat nagy
m értékben befolyásolja.

A földkéreg deform ációjának eredetét m in
dig sokat vitatták, de az elm últ években ezt az 
óceáni fenék terjedésének, a kontinensek ván
dorlásának és a lem eztektonikának tu lajdonít
ják.
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Az óriási mezők tároló kőzeteinek korát 3 
kategóriába osztják:

a) perm i
b) perm i és triász
c) triász utáni
A 3. számú ábrán látható, hogy a perm  

előtti óriás mezők közül csak kevés helyezkedik 
el a jelenlegi kontinentális szegélyeken vagy 
táblahatárokon.

C  PRE-PERMIAN ®  PERMIAN & TRIASSIC POST TRIASSIC

3. ábra

Ezzel ellentétben a mezozoós és harm adkori 
óriási mezőket tartalm azó medencék sokszor ta
lálhatók kontinentális szegélyen vagy annak kö
zelében, de előfordul táblák kontinensekre eső 
belsejében is. Általánosságban szólva látható, 
hogy a kontinentális szegélyekkel szorosabb 
kapcsolatban állnak, m int a tábla peremeivel.

4. ábra

A 4. sz. ábrán a csavarás ú tján  keletekező 
tektonika látható. Ennek alapelveit Moody és 
Hill, Wilcox és társai, valam int Harding dol
gozták ki. Az olaj előfordulások és a hajlítás ú t
ján képződött tektonizm us közötti kapcsolatot 
Harding és Moody írta  le.

Az ábrán látható tektonikai szerkezet vagy 
nyírási modell elsőrendű nyírási vonalakból te
vődik össze, amelyek folytonos sötét vonallal 
jelölt m eridiánm enti nyom ásrendszerből és 
szaggatott vonallal jelölt egyenlítő m enti nyo
másmezőből származnak. A m indkét nyomászó

nából származó járulékos tektonikai vonal vé
kony vonallal van jelölve.

Az ábrán vázolt nyírási modell szerint két 
teljesen átható vízszintes nyomásrendszer van, 
amely létrehozta az elsőrendű nyomásos anti- 
klinálist, valam int a másod- és harm adrendű 
nyomásos vonszolással járó gyűrődéseket.

Ez megegyezik azzal a megfigyeléssel, hogy 
az óriás tartalékok 95%-a szemmel láthatólag 
szerkezettel kapcsolatos csapdákban található, 
am elyeknek 75% -a antiklinális.

1869-ben L arte t bejelentete, hogy a XVIII. 
század végén Dolomieu jö tt rá  először arra, 
hogy a Vörös-tenger szemközti partjai úgy ösz- 
szepasszolnak, m int az összerakós türelem  játék 
és feltételezte, hogy a Vörös-tenger és a Holt
tengeri árok m entén horizontális mozgásoknak 
kellett hatnia, hogy szétváljon. W egener 1924- 
ben feltételezte, hogy a kontinensek úsznak az 
óceáni kéreg felett, amely nagy horizontális 
mozgásokat igényel, de az elm életet erősen elle
nezték. Kennedy 1939-ben felolvasott egy cik
ket a Londoni Royal Society ülésén, amelyben 
feltételezte, hogy 65 m érföld hosszan moz
gások voltak a skóciai G reat Glen hasadék m en
tén. Az ő elgondolása olyan nagy ellenzékre ta 
lált, hogy a cikket csak 1946-ban közölték.

1952-ben W ellmann feltételezte, hogy az 
Új Zélandi Alpin hasadék 300 m érföld m entén 
csúszott. 1953-ban Hill és Diblee feltételezték 
m unkájukban, hogy a Kaliforniai San Andreas 
hasadék m entén a miocén elejétől 175 m érföl- 
des és a ju ra  óta 350 mérföldes jobb oldali el
mozdulás zajlott le.

Ez volt az az idő, amikor Hill és Moody 
megfogalmazták elgondolásaikat a nyírásos tek
tonikáról. 1955-ben M enardék felism erték a 
Csendes-óceáni töréses zónák nagyfokú lineari- 
tását és a hasadékok m enti függőleges eltérést, 
de Menard, Vacquier, Mosan 1958-ig nem is
m erte, hogy a korrelálható óceáni mágneses 
anomáliák között 96 mérföldes elcsúszás van. 
Carey 1958-ban ú jra  felfedezte Dolomieunak a 
Vörös-tenger szétnyílására vonaktozó elméletét 
és bevezette a rombuszos elválás fogalmát.

1961-ben Vacquier és társai a Mendocino és 
Pioneer hasadékokon keresztbe húzódó 882 m ér
földes bal oldali elmozdulást tételeztek fel. 
Wilson 1965-ben elvetette a vízszintes elmozdu
lások egy részének szükségességét, azáltal, hogy 
feltételezte, hogy az óceáni mágneses anomália 
eltérések eredetileg alakultak ki és hogy a va
lódi m ozgásirány ellentétes volt. Végül 1970- 
ben A tw ater feltette, hogy több ezer mérföld 
hosszúságú óceáni tábla mozdult el B rit Ko
lumbiához viszonyítva csapás irányba és mor
zsolódott szét Alaszka alatt. Ügy tűnik, hogy a 
tábla feszültségi állapota a nagym éretű vízszin
tes orientáltságú nyomásrendszerekből áll. En
nek a szemléltetése szeizmikus anyagból és a 
kéregből fúrások ú tján  ve tt m intákkal történ
het.

Holmes szerint a tektonikai rendszerek 
problém ájának a megoldásában különösen jelen
tős eredm ényt é r t  a kanadai A. E. Scheiddegger 
és az indonéziai A. R. Ritsema. Az eredm ények 
egy váratlan  felfedezéshez vezettek. Kitűnt,
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hogy a fő földrengések kétharm ada különösen 
nyírásos vonalak m entén végbemenő mozgások
ból származik. Pl. a vetők m entén csapás irá
nyú csúszás esetén a mozgás vízszintes irányú 
komponense jóval nagyobb, m int a lejtő irányú 
csúszás esetén a függőleges komponens.

A világ m inden tájáról származó bizonyí
tékokat figyelembe véve Scheidegger kim utatta, 
hogy a fő nyomások megoszlása olyan, hogy a 
maximális és minimális nyomások horizontáli
sak vagy közel horizontálisak. Ez az a nyomás
mező, amely nyírásos tektonikai vonalak kép
ződéséhez szükséges.

Fúrási adatokra hivatkozva H art kijelen
tette, hogy laboratórium uk 1969-ig 2000 ab
szolút nyomásvizsgálatot végzett a földkéregre 
vonatkozóan (kb. 50 m érést végeztek minden 
fúrólyukban). A Földi tágulással és összehúzó
dással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy 
ezen mérési adatok közül nem egy rám utatott 
a hajlító erők jelenlétére. Mindegyik mérés víz
szintes irányú nyomófeszültséget m utatott ki a 
kéregben és néhány esetben a feszültségek 
nagysága a takaró súlyától függ. Horizontális 
irányban csak nyílt töréseket tartalm azó alap
kőzetben található О nyomás, vagy azon kevés 
számú helyen, ahol a húzó feszültségek rendkí
vül nagyok. Az abszolút nyomásmezőnek fúrá
sokból történő meghatározása néhány fontos 
vonatkozással szolgált, pl. a földrengések előre
jelzése, valam int a nyírásos tektonikai rendszer 
első, másod és harm adrendű jelenségeinek ér
telmezéséhez. A világ több olaj előfordulásának 
szerkezeti felépítése közvetlen kapcsolatban van 
a 4. számú ábrán sematikusan vázolt és a fenti
ekben leírt, az egész világot átható horizontális 
nyom ásrendszerrel.

A 3. és 4. számú ábrán látható alsó jura 
utáni szénhidrogén tömeg azt tükrözi, hogy a 
telepek leginkább az eróziótól, valam int az el
szivárgástól, biológiai bomlástól a hőhatásra 
történő bomlástól vannak megvédve. Ezt a vé
delmi rendszert leginkább befolyásoló tényező 
lehet például a Herciniai (perm és triász alatti) 
orogenezis, amely a földkéreg energia és hő
egyensúlyában bekövetkező nagy változásokkal 
járt együtt. K im utatták, hogy a főleg alsó jura 
utáni kőzetekben található 14 legnagyobb kát
rány-előfordulás becslések szerint m integy 
2600 . 109 barell szénhidrogént tartalmaz.

A Ghawar olaj mező és a Cold Lake, a leg
nagyobb olajtároló a világon. De bizonyára van 
a Földön valahol egy kiemelkedően produktív 
óriás mező, amely nagyobb, m int a Ghawar 
(11,3 . 10° tonna). Ism eretlen az is,, hogy 
mennyi kiemelkedően nagy óriás mező tűn t 
el csak a pliocén-pleisztocén erózió hatá
sára, nem is említve az azt megelőző időszakot, 
amelyet a horizontális és vertikális kőzettani 
szelvények összetöredezett jellege bizonyít. A 
jövőben felfedezésre kerülő óriási olaj és gáz
előfordulások még tovább fogják növelni az al
só jura utáni szénhidrogén-tömeget, mivel a 
még fel nem fedezett területek  kontinentális 
szegélyen vannak, ahol az üledékek zöme me- 
zozoós és harm adkorú.

Az óriási gáz és olaj mezők szerkezeti fel
építését az egész földet átható meridionális és 
equatorális vízszintes irányú nyomásrendszerek 
szabályozzák. Ez a tény kell hogy képezze m in
den hangoztatott tektonikai modell gerincét, 
amely választ tud adni mind az óceáni, mind 
a kontinentális nyírásos modellekre.

A  globális tektonika és a szénhidrogén
előfordulások kapcsolata

A. W. Bally előadása szerint a modern geo- 
dinamikai szempontok segítségével egyszerű 
módon lehet leírni az olajtároló előfordulások 
osztályozását. Az ilyen áttekintés lehetővé teszi 
a szénhidrogén-előfordulások törvényszerűsé
gének megértéséhez szükséges nagyszámú geo
lógiai megfigyelés rendszeres megszervezését. 
Az osztályozás nem használható analógiák gyűj
tem ényeként potenciális olajtárolók előrejelzé
sére, m ert az egy osztályba tartozó medencék 
szénhidrogénmezői nagym értékben változnak.

Az új globális tektonikai fogalmak szerint 
a Föld litoszféráját m eghatározott számú merev 
táblára osztották fel. Ma ezeket a táblákat föld- 
rengési övék veszik körül.

A Föld felszíne globális tektonikai szem
pontból az alábbiak szerint osztható fel:
1. Az óceánok területén fekvő cenozoós-mezo- 

zoós térbeli varratok.
2. A nyomás hatására keletkező megfelelőik; a 

világ cenozoós-mezozoós C-megaszuturái. (5. 
6. sz. ábra)

C - M E G A S U T U R E

6 - S U B D U C T IO N  A -S U B D U C T IO N

C O R D !  H E R A N  TY P E  C O l . - W Y O .  R O C K I E S
C - M E C A S U T U R E  B L O C K F A U L T I M G

5. ábra

J ,— C • M E G A S U T U R E  —  j
A - S U B D U C T I O N  F E L S I C  I N T R U S I O N

6. ábra
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3. Az összetett paleozoós gyűrődési övék kép
viselik a paleozoós C-megaszuturát, am elyet 
két oldalon — gyakran A-szubdukciós zó
nákkal kísért — szialikus kéreg kísér. Pale
ozoós B-szubdukció csak feltételezhető, m ert 
a paleozoós óceáni kéreg nem m aradt meg 
előző form ájában és csak viszonylag kis 
mennyiségű bontott ofiolit m aradt meg. Ez 
két alapvető lehetőséget sugall: .
a) A B-szubdukciós folyam at olyan haté

kony volt, hogy az óceáni kéreg nagy 
része a paleozoós megaciklus során ki
alakult és eltűnt.

b) A paleozoós geoszinklinálisok területére 
nem esett lényeges nagyságú óceáni te
rület.

Az első feltevést lehet inkább elfogadni.
4. A Földön található prekam brium i gyűrődési 

övék képviselik a prekam brium i megaszutu- 
rákat. Prekam brium i óceáni kérget sem ta 
láltak még.

I. több m int 108 barrel/103 km2
I. 108—107 barrel/103 km2
III. 107— 10° barrel/103 km 2
II. 108— 107 barrel/103 km2
IV. kevesebb m int 10° barrel/103 km2
A medencék hozamának nagyságát a fenti 

beosztás szerint a medence neve után zárójelben 
fe ltűn te te tt római szám jelzi.

A medencék beosztása:
A) A m erev litoszférán belül elhelyezkedő me

dencék
1. Óceáni térbeli varratok képződéséhez 

kapcsolódó:
a) Felrepedt tektonikus árok
b) A tlanti típusú passzív partszegélyek, 

amelyek a kontinentális és óceáni 
kérget foglalják magukba.

2. Mezozoikum előtti képződményeken te
lepült, összevont C-m egaszuturák:
a) kraton medencék: tengeri és konti

nentális
fennsíki üledékek

B) M erev litoszférán települt nyomásos vagy 
C-megaszutura képződésével kapcsolatos Pe- 
riszuturális medencék
1. M élytengeri vályú vagy B-szubdukciós 

partszegély közelében az óceáni kérgen 
elhelyezkedő árok.

2. Előmélységi és fennsík alatti üledékek 
vagy másképpen A-szubdukciós partsze
gély közelében a kontinentális kérgen 
levő árok blokktöréses kiemelkedésekkel 
együtt vagy anélkül.

3. Kínai típusú medencék — perem i blokk
törésekkel, C-megaszuturához kapcsolódva

és A-szubdukciós szegély nélkül.
C) Episzuturális: nyomás hatására képződő

vagy C-m egaszuturában elhelyezkedő me
dencék.
1. B-szubdukciós zónához kapcsolódó:
a) előíves medencék
b) Circum-Pacifikus belső ív medencék; a 

B-szubdukció ív homorú részén:
c) hátságmélységű medencék: kontinentális

MEGASUTURES
[____] CENO MESOZOIC

[7 Г Г ]  p a l e o z o ic .

ÜT.71 /»cammíapI

7. ábra

OCEANIC CRUST 

H I TERTIARY 
■ ■  CRETACEOUi 

JURASSIC..

И И  АСЕ UNKNOWN

A 7. sz. ábra szemlélteti ezt az összefoglalást 
és ugyanakkor megközelítőleg gazdasági 
alaptréképként is szolgál.

Medencének nevezzük az olyan süllyedő 
területet, amely több m int 1 km vastagságú üle
déket tartalm az és ma is meg van többé-kevésbé 
összefüggő formában. Az ilyen definíció kizárja 
a vékony és gyakran teljesen deform ált üledé
keket tartalm azó gyűrődési öveket.

A. W. Belly által javasolt medence osztá
lyozás különbözik a korábbiaktól, m ert ez tel
jes egészében az új, globális tektonikán alap
szik és jelentős hangsúlyt helyez A- és B-szub
dukció közötti különbségre. Ez szükségesnek 
tűnik, ha esetenként a medencék kezdeti kiala
kulását és süllyedését a litoszféra kifejlődéséhez 
tudják kapcsolni, amely felelős azért a regioná
lis rendszerért, amely a la tt az anyakőzetek 
megérnek.

A különböző m edencefajták gazdasági je
lentőségét a tipikus medencék hozamrangsora 
segítségével osztályozza:

és átm eneti kéreg
i) i. Az óceáni kérgen levő, partszegélyi me

dencék.
2. Az A-szubdukciós ív konkáv oldalával 

kapcsolatban levő és azon létrejö tt Pan
nóniái típusú medencék.

3. Californiai-medencék, egymást kereszte
ző árokáíalakítással kapcsolatos rend
szerhez kötött.

Az ajánlott osztályozás részletes tárgyalását 
mellőzve, csak a C 2/pannóniai típusú meden
cékről elhangzottakat ismertetem.

A pannóniai típusú medencék bizonyos ér
telem ben a tengerparti és hátság-mélységű me
dencékhez hasonlóak, az A-szubdukciós zónák 
konkáv oldalán helyezkednek el. Jelentős kéreg- 
vékonyodással és magas hőáram mal találko
zunk, valam int térbeli szabályos vetőkkel és ba
zalt vulkanizmussal. Ezt a geotektonikai fel
építést a G reat Basin-re, a pannóniai meden
cére és a Nyugat M editerrán medencére m ár le
írták. Ezeknek a medencéknek az üledékkel 
történő feltöltődése lehet uralkodóan szárazföl-
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di (Great Basin) tengeri és szárazföldi (Bécsi 
medence, Pannóniái medence).

A Pannóniái és Bécsi medencében az ezen 
oszátlyba tartozó harm adkori medencék feküjét 
az idősebb üledékes képződmények bonyolult 
kibukkanás-rendszere képezi, amely csapda és 
anyakőzet-képződési lehetőségekkel rendelke
zik. A K elet-Kanadában található Cumberland 
medence tavi eredetű mississippi-korú A lbert 
agyagpalái és ÉK-Nevada tavi eredetű eocén 
olajos agyagpalái szolgáltatnak példát ebben az 
elrendezkedésben található anyakőzetekre. A 
Mexikói-öböl perm -triász sorozata valószínűleg 
ilyen típusú medencében ülepedett le.

Tipikus term elő medencék a Bécsi medence 
(II.), Pannóniái medence (III.), Transylvániai 
medence (IV.), Cum berland medence (IV.).

A z üledékes m edencék hidrodinamikai 
osztályozása

A nagy üledékes medencék kritikai vizsgá
latai tém akörben hazai vonatkozásaiban is é r
dekes előadás hangzott el Couster H. és társai 
(Franciaország) „Az üledékes medencék hidro
dinamikai oszátlyozása a szénhidrogén-kutatás 
szempontjából” címmel.

A rétegtartalom  a tároló kőzettől függetle
nül időben gyorsan mozog. Pl. az olyan m eden
cékben, amelyek tektonikai mozgások következ
tében hidrodinamikailag aktívakká váltak a lég
köri víz több m éter évi sebességgel kim oshatja 
a tárolót és kiszoríthatja az eredeti képződmé
nyek vizét. Ami pedig a szerves anyagokat és 
szénhidrogéneket illeti, ezek sokkal érzéke
nyebbek a hőm érséklet- és nyomásváltozásokra 
m int a tároló kőzet.

„Minden mechanikai rendszer mindig olyan 
állapot felé törekszik — hőcsere révén —1 
hogy potenciális és kinetikus energiájának ösz- 
szege a legkisebb legyen. Olyan nyugalm i álla
pot felé tart, hogy kinetikus energiája nulla és 
potenciális energiája minimum  legyen”.

A hidrodinam ikai osztályozás a réteg tarta
lomban jelentkező különböző tulajdonságok 
alapján történik. Egy m edencét hidrodinam ikai 
rendszerbe sorolni annyit jelent, m int megha
tározni, hogy fejlődésének m ilyen szakaszában 
van.

A nyomásadatok és a földtani formációk
ban található folyadékok alapján a medencék
nek 3 fő típusát különböztetik meg (8. sz. ábra). 
1. Juvenilis vagy centrifugális nyomásgradiens 

következtében kialakult medencék.
Ez a típus az ülepedés és a kompakció kez
deti szakaszának felel meg, m ely révén az 
egész medence folyadékainak története szük
ségszerűen elkezdődik.
Ez a típus leggyakrabban harm adkori me
dencékben található, am elynek időtartam a 
nagyon változó lehet. Az ülepedés során a 
kompakció hatására a tárolószakaszba víz ke
rül, amely az azokat körülvevő agyagból 
származik és ennek az előrenyomulási sebes
sége eléri az évi néhány m illim éter nagyság
rendet. A kompakció hatására meginduló

BASSIN JUVENILE OU CENTRIFUGE

^  h y d r o d y n a m ic  P *  compaction H yd ro d y n a m ik »  р »

8. ábra

vízáram lásnak a medence legjobban lesüly- 
lyedt részén van szerepe a tárolókban az ol
dalirányú centrifugális nyomás kialakulásá
ban, amely a jobban m egsüllyedt részek fe
lől a kevéssé m esüllyedt részek felé irányul. 
Kőolaj szempontjából az ilyen típusú m eden
cékben található takarók különösen eredm é
nyesek. M inden alkompakció hatása alatt 
álló agyagos szint, az alatta lévő homokkö
ves szintre víztakaróként hat az al-kom pak- 
ció hatása alatt. Ennek a hatásnak annál több 
időre van szüksége, hogy megszűnjön, minél 
nagyobb a sorozatban lévő perm eábilis táro
lók aránya. Később a süllyedés üledékkép
ződés után ez a hidrodinam ikai rendszer a 
kompakció következtében létrejövő gyenge 
áram lás m iatt igyekszik fennm aradni. Ez a 
rendszer annál tovább m arad fenn, amíg a 
tárolók és a perm eabilitás kisebbek nem 
lesznek főleg, akkor ha semm iféle tektonikai 
mozgás nem könnyíti meg a légköri víz elő
renyom ulását és nem fordítja meg a nyo
m ásgradiensek irányát. Másrészt ezeknek a 
m edencéknek meg van m inden lehetősége 
arra, hogy olyan szénhidrogént tároljanak, 
amely o tt képződött. A szerkezeti kialakulás 
teljes megkezdődése és a perm eabilitás te l
jes megváltozása kedvező helyet jelent a 
szénhirdogén felhalmozódás kialakulására.

a) Az üledékképződés és kompakció folya
m atához még közeli állapotban lévő me
dencék.
Ezeket a m edencéket rendellenes nyom á
sok a mélységgel növekedő sótartalom  jel
lemzi. A hasznosítható telepek jelenléte
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egyrészt függ a tárolók fejlődési fokától, 
vagyis a fokozatosan hidrosztatikussá váló 
zónákban a rendellenes nyom ásfront kö
zelségétől, de még a centrifugális gradi
enstől is. M ásrészt a hasznosítható tele
pek jelen léte függ a m egfelelő érési fok 
eléréséhez szükséges szervesyanag-átala- 
kulás és kom pakciós jelenségek időrendjé
től. Korai gázos rétegeket különösen 
gyakran  ta lá lh a tu n k  ilyen tengerparti üle- 
dékképződésű m edencékben, ahol a csa
padékképződés m eggyorsul az al-kom pak 
ciót szenvedett takarók  gyors kialakulása 
révén. Ami pedig az ezen kategóriában 
lévő újabb m edencéket illeti, még gazda
gabbak lesznek szénhidrogénben am in t a 
hőm érséklet felem elkedik.
A tengerparti vagy delta  típusú  m edencé

ket, m in t am ilyenek a nigériai Rio del 
Rey és a kam eruni D uanala, valam int a 
kratogéneken belüli süllyedéseket (Gulf 
Coast) is ebbe a kategóriába sorolják. A 
tenger a la tt húzódó m edencék, am elyek a 
kontinentális táb lán  tú lra  is elnyúlnak, 
ebbe a hidrodinam ikai típusba sorolhatók, 
m in t a megelőző orogenezis m io- és eugeo- 
szinklinálisai.

b) Az üledékképződés és a kom pakció kez
deti fázisától m ár elég távoli szakaszban

lévő m edencét az jellem zi, hogy a nyo
m ásgradiensek nagyon gyengék, de még 
m indig centrifugális jellegűek, jelentős 
só tartalm ú vizeket, nagy szám ú k ló rta r
talm ú alkáli vegyületeket tartalm az, rend
ellenes nyom ások csak helyenként vannak  
jelen. Ezek azok, am elyek alkom pakciók 
és más jelenségek m ia tt a szerves anya
gok átalakulásának, szénhidrogének hő
bontásának előiézői lehetnek. Ebbe az 
osztályba sorolják a N yugat-G abon p a rt
vidékénél talá lható  m edencét, az A quitá- 
niai Parentis m edencét, bizonyos süllye
dő beső k raton  m edencéket, m in t am i
lyen az Északi-tenger, a Szahara ÉNY-i 
részén lévő alsó só tarta lm ú medence.

c) Azok a m edencék (vagy al-m edencék), 
am elyek a kompakciő kezdeti fázisától na
gyon messze vannak  és a f ő . tektonikai 
mozgások hatása a la tt álltak, ugyanazok
kal a jellem vonásokkal rendelkeznek, 
m in t az előző két csoport.
A tek tonikai mozgások együ tt já r tak  a 
perm eabilitás h a tá rának  kialakításával. A 
rátolódási síkok, a fontosabb rétegválto
zások, diszkordanciák, ú tjá t  á llják  a lég
köri víz behatolásának, és rész tvettek  a 
centrifugális rendszer k ialakításában és 
fenn tartásában  a szénhidrogének keletke
zése előtt, illetve a latt. Az A quitániai 
Lacq-saint-M arcet alm edence és m ás m e
dencék, am elyek hegyláncok szegélyén 
találhatók, példát szolgáltatnak a m ély 
m edencék fejlődésére a diszkordanciákra 
és rátolódásokra, am elyek elszigetelik a 
táro lókat a magas potenciállal rendelkező 

kibúvásoktól és m egakadályozzák a lég
köri víz behato lását az egész hegylánc

m entén. A feltöltési fázis, valam int az 
orogenezis a la tt és után . lé tre jö tt m io- és 

eugeoszinklinális redőket is ebbe a cso
portba sorolják: egyrészt a töm ött „flis” 
sorozatokat, m ásrészt a rátolódásokat, 
am elyek a táro lókat oldalról és vertikáli
san m egvédik és a m edencéknek továbbra 
is juvenilis jelleget biztosítanak.

2. Az in term edier vagy a tömörődés állapotá
ban lévő hidrodinam ikailag aktív  medencék. 
I t t  a fejlődés m ásodik szakaszáról van szó, 
vagyis arró l a folyam atról, am ikor a légköri 
víz a m edencébe benyom ul. Például tek toni
kai mozgások érik  a m edence szélét, miköz
ben a m edence többi részét egyáltalán nem, 
vagy csak kevéssé érik  hatások, így a lég
köri víz összegyűlik, hogy behatoljon a m e
dencébe, am elynek a következm ényei a kö
vetkezők :
— A szénhidrogének tönkre téte le  biológiai 

elpusztulás, felbom lás, eloszlás révén.
— A gyenge tárolóképességgel rendelkező 

szerkezetekben a szénhidrogének oldal
irányú  kimosása tö rtén ik  meg.

—  A szénhidrogének függőleges irányú el- 
m igrálása, am ely a felszíni kibúvások és 
a tárolók közötti nyom ások m ia tt jön lé t
re  m indaddig, míg a nyom ások között 
kicsi az eltérés.
Tektonikai mozgások következtében tö
rések és rétegváltozások keletkeznek, 
am elyekben törési jelenségek m ennek 
végbe, és ezek m ia tt az új h idrodinam i
kai rendszer fokozatosan elveszti tároló
képességét.

A légköri víz benyom ulásának m érétke sze
r in t e m edencefajtán  belül három  típust külön
böztetnek meg.

,,A”-típusú  in term edier m edence: Ezen tí
pus esetében csak kis m élységben lévő magas 
perm eabilitású  és hidrosztatikus nyom ású 
rétegig ju t el a légköri víz, m iközben a 
m élyebb sós szintek még m indig magas nyo
m ású „centrifugális” rendszerbe tartoznak. A 
nyom ásban és sótartalom ban m utatkozó különb
ségek m iatt a só tarta lm ú rétegek egyensúlya 
m egbomlik, a csapdák hatékonysága elromlik, 
a szénhidrogének eltűnnek, m ajd  aztán a víz is 
a m élyebb rétegekből a m agasabb rétegek  felé 
áram lik. Ezeket nevezik függőleges irányban 
hidrodinam ikailag aktív  m edencéknek. A Sirte- 
m edence ebbe a típusba tartozik, ahol az oli- 
gocén és paleogén tárolók összegyűjtötték a 
k rétakori szénhidrogéneket.

,,B”-típusú  in term edier-m edence: Ezek a 
m edencék hidrodinam ikailag m ind oldalsó, m ind 
függőleges irányban  aktívak és a nyom ásgcadi- 
nesek a m edence nagy részében centripetálissá 
válnak. A szénhidrogén-felhalm ozódások tönk
rem ehetnek, vagy csak aszfaltnyom ok form ájá
ban vannak  jelen, de az is előfordul, hogy ép
pen m ost van az elm igrálás. Ez utóbbi esetben 
a telepek erős hajlást szenvedtek. Ilyen a Sza
hara  nyugati részén lévő Tyn Fouye mező.

A még nem  kim osott zónák határain  a víz 
sótarta lm ának anom áliái figyelhetők meg. Je l
lemző még az erős változás, a keveredés, a nagy
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pórusokban lévő édesvíz és a még el nem árasz
tott finomabb pórusokban lévő sósvíz együttes 
jelenléte. Ebbe a típusba sorolják az egyszerű 
felszíni belső kraton medencéket: Párizsi-m e
dence, W illiston-medence, vagy a Nyugat-Sza- 
harai komplexum. A Perzsa-öböl körüli me
dence a „B”-típusú m edencéknél jóval korábbi 
szakaszt képvisel, aho f a nyom ásgradiensek már 
centripetálissá váltak, de a légköri víz még nem 
hatolt be a tároló rendkívül gyenge perm eabi- 
litása következtében kialakult áram lási sebes
ség miatt.

,,C”-típusú interm edier-m edence: A légköri 
víz benyomulása még előrehaladottabb állapot
ban van, de még korántsem  teljes, mivel a me
dence heterogenitása m iatt kisebb „szigetek” 
még ellenállnak a kimosásnak, jobban zárt job
ban eltem etett lencsejellegű tárolók esetén. Igen 
ritkák azok a telepek, amelyekben az olajhoz 
társulva viszonylag magas sótartalm ú víz is van 
jelen, amelyben viszont az olajjal kimosás ú tján  
kapcsolatba került víz édes. Az ilyen olaj a bio
kémiai átalakulás bizonyos fokát m utatja. A 
Tunézia északi központi részén található kréta
medence ennek a típusnak jellegzetes példáját 
szolgáltatja. Ha a benyomulás még nagyobb, 
akkor az édesvíz elöntheti az egész tárolót. A 
kőzetsúly hatására létrejövő új nyom ásrendszer 
a medence egészében kialakul és különbözik a 
kompakciós áram lás által kezdetben létrehozott 
nyomástól. A kevésbé perm eabilis tárolók gyen
gébb potenciálúak m int a nagyobb perm eabili- 
tással rendelkezők. Ez végül azt eredményezi, 
hogy a tárolók között új nyomáskülönbségek 
lépnek fel, amely aktív ártézi rendszert képez. 
Erre a ,,C”-típusú interm edier-m edencére jó 
példa a Nagy-Ausztrál ártézi medence, amely 
átm enetet képez „hidrodinam ikailag kiörege
dett” medencék felé.
3. A megközelítőleg О nyomásgradiensű, vagy 

hidrodinamikailag „kiöregedett m edencék” . 
Egy medence hidrodinam ikai és hidrokém iai 
fejlődésének akkor érkezik legvégső szaka
szába (hidrosztatikus állapot), amikor a gra
diensek közel O-vá és a vizek a légköri víz
hez közeli állapotba kerülnek, a tárolók el
vesztették teljes hatékonyságukat. 
Hidrodinamikailag a vizek m indenütt ugyan
olyan tulaj donságúak, és a szénhidrogének, 
migráció vagy biokémiai bomlás következ
tében eltűntek.
Csak a szénhidrogének bomlásából visszama- 
m aradt aszfalt, vagy vízben feloldódott 
gyenge szénhidrogén-nyomok m aradhatnak. 
Egy medencén belül egyidejűleg több típus 
létezhet, mind oldalirányban, mind függőle
ges irányban.

Minden típus egy alm edencét hoz létre, 
am it egyes szerzők ugyanabba a hidrodina
mikai fáciesbe sorolnak.

A kőolaj és földgáz keletkezése

A tokiói O lajipari Világkongresszus a kő
olaj és földgáz keletkezésével is foglalkozott.

A kőolaj eredetéről Lümbach, G. W. M.

Rijswijk, Shell laboratórium  (Hollandia) tarto tt 
összefoglaló jelentőségű előadást.

A kőolaj-keletkezésre vonatkozó m últbeli 
elm életek a szervetlen és a szerves keletkezés 
feltételezésén alapultak. Századunk elején a 
szervetlen keletkezésnek elég széles tábora volt, 
azonban később számos földtani és kémiai ellen
érvet hoztak fel. Ezek között a legfontosabb, 
hogy a szervetlen eredet feltételezésével nem 
m agyarázható az optikailag aktív alkotók és az 
ún. biológiai m arkerek (porfirinek, isoprenoi- 
dok stb.) jelenléte a kőolajokban, ellenkezőleg, 
ezek nyilvánvalóan m utatják  a kőolaj szerves 
eredetét. A szerves eredetet újabban Philippi 
bizonyította, aki korrelációt tudott bizonyítani 
a kőolajok szénhidrogén összetétele és a velük 
kapcsolatos anyakőzetekből kivont szénhidrogé
nek között. Hoering és Abelson, valam int má
sok kísérletileg bizonyították az eltem etett szer
vesanyag kőolajjá való átalakulását.

Állóvízben, redukáló környezetben az üle
déken belül nincs aerob és anerob zóna, ez a 
vízben feljebb helyezkedik el. Az a szerves 
anyag, amely elkerülte a baktérium os lebontást 
az aerob zónában, az anerob zónában bontódik 
le, főleg a talpon. Végül is a szerves anyagnak 
csak egy kis része ülepedik le. Az algák és 
aerob baktérium ok is nagy m ennyiségben üle
pednek le a fenéken, ahol az anerob baktériu
mok részben lebontják (CO2, H2O), részben sa
já t maguk felhasználják őket. Ilymódon az ere
deti szerves anyag újrafeldolgozódik és az el
pusztult „újrafeldolgozó” baktérium okat is ta r
talmazó biomasszává alakul át, keveredve a 
mikrobiológiailag ellenálló plankton és egyéb 
szerves anyag (pollen, spóra, viasz, gyanta stb.) 
részekkel. Mivel az anerob lebontás viszonylag 
lassú, és a baktérium ok, valam int algák bioló
giai lebontása ilyen körülm ények között nagyon 
tökéletlen, szerves anyagban gazdag (3—20% C) 
üledékek képződhetnek.

Ez a szerves anyag csak kis mennyiségben 
tartalm az ként és nitrogént, m inthogy a szap- 
ropél baktérium ok H2S és NHs form ában eltá
volították azokat.

A kőolaj kiindulási anyagára vonatkozó új 
elképzelés azon alapul, hogy a term észetben a 
szerves anyagok többsége újraterm elődik. Eb
ben a szerves anyagot újrafeldolgozó és átala
kító folyam atban a szervesanyagnak csak a 
mikrobiológiailag ellenálló része ülepedik le. Az 
„újrafeldolgozó” anerob baktérium ok és algák 
m aradványai jelentős m értékben lesznek alkotói 
a folyam atnak.

Erdm an J. G. az Egyesült Államok geoló
gusának m egállapításai a következők voltak a 
CH-képződést meghatározó legfontosabb ténye
zőkkel kapcsolatban:
1. A szerves anyagnak a kőzetm átrixra vonat

koztatott aránya.
A kőzet térfogategységében képződött CH- 
mennyisége közvetlenül arányos a szerves 
anyag kezdeti koncentrációjával. Ennek ér
téke nulla és néhány %  között mozog. Szer- 
vesanyag-m aradványoknak a kőzebten való 
későbbi jelenléte a rra  utal, hogy a szénhid
rogénkeletkezés folyam ata lassú és nem tö

40



kéletes. A tapasztalatok szerint a CH-vagyon 
m ajdnem  m indig kevesebb, m int az össz- 
szerves anyag alapján szám ítható m ennyi
ség 20%-a.

2. A katalízis
A kőzetanyag ásványi összetevői befolyásol
ják  a genezis sebességét és a képződő CH-ek 
minőségi összetételét.

3. Az idő és a term ikus állapotváltozások. 
Num erikus összefüggést állapítottak meg a 
képződő CH-mennyiség és azt befolyásoló 
tényezők között. Ez az egyenlet felhívja a 
figyelm ünket arra, hogy nincs k itün tete tt 
CH-képződési hőm érséklet. Az induló hő
m érsékletre a mollusca héjak  „O” izotóp 
összetételének vizsgálatából lehet következ
tetni.

4. A szerves anyag abigoén oxidációjának ha
tása.
A szerves anyag biogén oxidációja a foto
szintézistől a tengeri üledékbe való beépü
lésig tart. Ezután a körülm ényektől függően 
abigoén oxidáció következhet.
A szerves anyagok m indhárom  alapvető épí
tőköve a fehérjék; szénhidrátok; zsírok; oxi
dációs bomlással két alapvető módon alakul
nak át CH-ekké. Egyik esetben a reakció 
m ellékterm éke víz, a másik esetben CO2. Az 
energia-feltételek azt m utatják, hogy a két 
folyam at a zsírok esetén egyidejűleg, egy
mástól függetlenül is végbem ehet bizonyos 
arány szerint és különböző m ennyiségű CH-t 
eredményez. A sztöchiometriai meggondolá
sok alapján végig elemezhető, hogy m elyik 
folyam at stabil, a fehérjék és szénhidrátok 
esetén. K im utatható, hogy bizonyos reakciók 
hidrogén-felesleget, mások C felesleget ered
ményeznek.
Ezekben az esetekben a reakciók kölcsönha
tással játszódnak le, és stöchiom etriailag ta
nulmányozható, hogy az egyes alapvető 
anyagtípusok estén m ilyen term ékek kelet
kezését és azok m ilyen arányát engedik meg 
az egyensúlyi feltételek.
Végeredm ényben a zsírsav esetén a legked
vezőbbek a feltételek CH-képződéshez. 
Szembetűnő, hogy a szénhidrogén-képződés 
során jelentős m ennyiségű CO2 és víz kép
ződik. A kerogén m ellékterm ék m ennyisége 
az abiogén oxidáció fokozódásával nem fel
tétlen  nő.

Adams és K irkby angol kutatók szerint a 
gáznak szervesanyagból való keletkezése álta
lánosan elfogadott és a nem szerves eredet ke
vésbé jöhet szóba. Minden CH-nek elsődleges 
forrása a Kerogén. A gyakorlati és term észeti 
megfigyelések azt m utatják, hogy megfelelő kö
rülm ények között a növényi m aradványban 
gazdag kőzetek gáz, míg a lipoidban gazdag kő
zetek olaj képződésére alkalmasak. A CH ke
letkezésének m ilyenségét a tároló hőm érsékleti 
viszonyok határozzák meg. Statisztikai adatok 
m utatják, hogy a Pre-kam brium ban alacsony 
hőm érsékletű, a Kratogén területeken átlagos, 
míg a legtöbb Mezozoós H arm adkori területen

magas hőm érsékletű geotermikus áram lás volt 
jellemző. A folyékony CH-ek és az olaj kelet
kezése 150 F °-nál megy végbe, míg a cseppfo
lyós CH-ek pusztulása 300 F°-nál következik be.

Kb. 2000 db lényeges olajtároló szerkezetet 
fedeztek fel 2000 m és 3300 m között. 4000 mé
ter a la tt a gáz kezd uralkodóvá válni az olajjal 
szemben.

A gáz genetikájának tárgyalásánál utalni 
kell Lutz, MB (Hollandia) szerzőre, aki érdekes 
adatokat közölt „A közép-európai perm  idő
szaki felső-Rotliegend képződmények és gáz
telepeik” című előadásában.

Hollandiai példák azt m utatják, hogy nagy 
m etántárolókat o tt találtak, ahol a következő 
kedvező param éterek együttesen fordulnak elő:
— 2500 m vastagságig a felső karban szénréte

gek jelenléte,
— az anyakőzetek elfedése 4000—6000 m-ig, 

ami nagym értékű metánképződéshez vezet,
— a rotliegendi alluviális homokok porozitásá- 

nak és perm eabilitásának megmaradása,
— a vastag perm i Zechstein záró sórétegek je

lenléte,
— a szerkezeti csapdák kialakulása a fő gáz

képződési periódus előtt vagy alatt.
Geológiai és geokémiai adatok alapján a 

felső karbon (alapvetően westfáliai) szénréte
geket a rotliegendi földgáz fő forrásának tekin
tik. Ezt a C-izotóp vizsgálatok igazolták.

A szenesedést és a gázképződést befolyá
soló tényezők közül a hőm érséklet az elsődleges 
fontosságú, míg a geológiai idő kisebb, mégis 
jelentős hatást gyakorol. A szenesedés fokát a 
„fix karbon-tartalom ”-mal, azaz az FCC-vel fe
jezik ki, ahol az FCC =  100 mínusz az illó- 
anyag % -a.

A szenesedés korábbi fázisában uralkodóan 
a víz és a CO2 távozik, azonban FCC71 felett a 
m etán felszabadulása játszik fontos szerepet. 
FCC95 felett bárm ely további elfedési mélység- 
növekedés m ellett a távozó illóanyag m ennyi
sége nagyobb lesz. A közép-európai medencén 
belül az FCC75— 95 közötti intervallum ot te
k in thetjük  a m etán fő forrásának. Ez az in ter
vallum  („gázablak”) 1000— 1500 m mélység
in tervallum nak felel meg.

A képződött gáz N2 % -a  a fő metánképző
dési fázis a la tt jelentéktelen, de FCC95 felett,
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amikor m ár a metánképződés lecsökken, az N2- 
tartalom  növekszik. Ezt bizonyítja a jól szene
sedéit rétegek magas N2 % -a is.

A hőm érsékletet az elfedési mélység, a hő
áram  és a formációk hővezetőképessége befo
lyásolja. Az elfedési mélységet a terü let szerke
zeti alakulása határozza meg. Helyenként a hő
áram okat magmás tevékenység növeli.

A fő gázképződési fázisok kezdetét és le
folyását az ún. élfedési grafikonokból származ
tatják  (9. sz. ábra). Ezek a grafikonok a szénré
tegek rekonstruált elfedési viszonyain és egy 
feltételezett paleogeotermikus gradiensen ala
pulnak. A németalföldi példákra a geotermikus 
gradiens 3,2 °C/100 m.

A fő gázképződési intervallum  megközelí
tőleg 4000—6000 m közé tehető.

НОВОСТИ ПО ГЕОЛОГИИ НЕФТИ 
В СВЕТЕ ДОКЛАДОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 9-ОМ 
ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ 
ПО НЕФТИ
Д-р А. Шомфаи 
Резюме

9 Всемирный Конгресс по нефти был организован 
с 11 мая по 16 мая 1975 г. в г. Токио.
На Конгрессе было оглашено около 60 докладов, 
посвященных поискам и разведке нефти и газа, 
бурению скважин, их оформлению и т. д.
Автор статьи докладывает о новостях геологии 
нефтегазовых месторождений, в свете докладов, 
оглашенных на Конгрессе.
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