
1.3 KŐOLAJKUTATÁSI CÉLZATÚ SZERKEZETKUTATÓ 
SZEIZMIKUS REFLEXIÓS MÉRÉSEK*

A nyírségi reflexiós mérések eredményeinek földtani értelmezése

Az 1986. évi nyírségi szeizmikus reflexiós mérések a mátészalkai és a csengeri 
medence területére összpontosultak. A mérések teljes szelvényhossza 361 km. Az 
anyagot az ELGI számítógép centrumában dolgoztuk fel az SzCSz-3 programcsomag 
felhasználásával. A régebbi, digitális jelrögzítésű — jó minőségű — reflexiós mérési 
anyagot újra feldolgoztuk, így a mérési anyag 185 km-rel bővült, összesen tehát 546 
km hosszúságú szelvény egységes értelmezésére nyílt lehetőség. A mérési hálózat a 
35. ábrán látható.

A kutatási terület két mélyfúrása, a nagyecsedi Necs-1 és a tisztabereki Ti-1 
a szeizmikus anyag értelmezésében kevés támpontot nyújtott, mert egyik sem tárta 
fel az üledékes neogén összlet teljes rétegsorát: a Necs-1 a miocénkorú vulkánitok
ból ki sem jutott, a Ti-1 pedig — a szeizmikus mérések eredményeivel összevetve — az 
alsópannóniai képződmények aljzatát sem érte el, annak közelében áll meg. (Itt a 
miocén alatt — a magyarországi szénhidrogénkutató mélyfúrási jegyzőkönyvek adat
tárijelölésével egyezően — az eggenburgitól a felső szarmatáig bezárólag tartó korsza
kot értjük.) Ezért a szelvények földtani értelmezését szinte kizárólag szeizmosztratigrá- 
fiai ismérvek szerint kíséreltük meg. Két határfelületet korreláltunk az egész kutatási 
területen: egy alsópannóniai szintet a delta üledékek alatt és az alsópannóniai medence 
aljzatát (35. ábra). Míg az első szint (a szelvényeken világossárgával jelölve) tektonikai 
elemektől általában mentes, az alatta települt összletben a töréses jellegű szerkezeti 
vonások jól felismerhetők. A pannóniai medence aljzataként értelmezett határfelüle
tet (narancssárga jelölés) már csak a töréses szerkezeti elemeket követve lehet kije
lölni. Jellegzetességeit vizsgálva határozottan elkülönülnek egymástól a mátészalkai 
medence, a Tyukod-Gacsály irányú kiemelt vonulat és az azt körülvevő mélyzónák. 
A mátészalkai medencében a feltételezhető pannóniai összlet vastagsága eléri a 2,4 s 
reflexiós időnek megfelelő mintegy 3,5 km-t, de a reflexiók lehatolása ennél jóval 
mélyebb üledékgyűjtőt jelez 3,2 s-ig.

Az említett jelenségeken kívül záródó kiemelkedésre szeretnénk felhívni a figyel
met a Me-12/86 és a MéV-8/80 szelvény kereszteződésében, különös tekintettel a 
határon túli szénhidrogén előfordulásokra.

A teljes mérési anyagból két jellemző reflexiós időszelvény értelmezését mutatjuk
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be. A Me-9/86 szelvény (36. ábra) ÉNy-DK irányban metszi át a medencét, feltárva 
annak belső szerkezeti vonásait. Figyelemreméltó jelenség a térképen Nagyecsed- 
Fehérgyarmat irányában rendeződő keskeny magaslat. Ez feltehetően alsópannóniai 
korú vulkanizmus eredménye. Az időszelvényben piros szín jelöli a pannóniai üledé
kek közé nyomuló eruptívumokat, amelyek megszakítják a reflektáló szintek foly
tonosságát és felboltozzák a fölöttük települő összletet.

A Tyukod-Gacsály csapású kiemelkedés miocén vulkanizmus eredménye. Ezt a 
mágneses anomália-térkép és a harántoló szeizmikus szelvények korrelációja egyér
telműen bizonyítja. Erről a területről mutatjuk be a Me-13/86 szelvényt (37. ábra). 
Mindkét szelvényen megfigyelhető, hogy a miocén korú vulkáni képződményeket 
két csoportra lehet osztani jellegük alapján: a túlnyomórészt tufából álló reflexiós 
összlet reflexiós képe töredezett, de általában jó energiájú. Ettől élesen elválik a telje
sen kaotikus, reflexiómentes, energiaszegény képződmény, amelyről feltételezzük, 
hogy zömében lávakőzetekből áll. A vulkáni kőzetcsoportok szeizmosztratigráfiai 
szétválasztása új kísérlet, ellenőrzési lehetősége egyedül a Necs-1 mélyfúrásban van. 
Tény, hogy a reflexiós jelleg alapján bejelölt réteghatár összeesik a fúrási magminták 
alapján meghatározott badeni-szarmata határral.

A szelvényekben található lila színű jelölések feltételezhetően az aljzatról szár
mazó reflexiós jeleket emelik ki. A magaslatot követő mélyzónában érdekes üledék
szerkezeti kép bontakozik ki a Me-13/86 szelvény bal oldalán. Az üledékösszlet 
— amelynek jellege nyugodtabb tengeri üledékképződési körülményekre utal — eléri 
a mátészalkai medencében előforduló vastagságot.

Az új mérési anyag bemutatásától és az értelmezéstől azt várjuk, hogy a kezdeti 
eredménytelenségek miatt holtpontra jutott nyírségi kutatási készség újabb lendüle
tet kap. Az eredményes továbbkutatás azonban csak a mélyfúrási tevékenységgel 
összehangoltan képzelhető el. A legközelebbi jövőben el kell jutni addig, hogy meg
ismerjük az üledékes neogén teljes rétegsorát és az alatta várható kőzetek korát és 
minőségét, mindazokkal a korszerű kútgeofizikai vizsgálatokkal együtt, melyeket 
ma már az Alföldön a kőolajipar rutinszerűen elvégez.

Szolnok-Újszász környéki reflexiós mérések

1987-ben az OKGT megbízásából vibroszeiz méréseket végeztünk Szolnok- 
Rákóczifalva-Kengyel térségében, 150 km vonalhosszban. Ugyanebben az évben 
megbízást kaptunk robbantásos energiakeltésű reflexiós mérésre (345 km vonal
hosszra) Űjszász környékén.

A megbízások célja a területek mélyszerkezetének kutatása szénhidrogén feltáró 
mélyfúrások telepítésének előkészítésére. Mindkét terület mérési anyagának feldol
gozása folyamatban van és megkezdődött az értelmezői munka.
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35. ábra. A pannóniai összlet aljazataként értelmezett határfelület időtérképe, a mérési 
hálózattal. Szintvonalköz: 0,1 s

1 — mélyfúrás; 2 — reflexiós mérési vonal

Fig. 35. Time contour map of horizon interpreted as basement of the Pannonian, 
with location map of seismic survey. Contour interval: 0.1 s

1—borehole; 2—reflection seismic profile

Puc. 35. Временнйя карта поверхности, интерпретируемой в качестве фун
дамента паннонских отложений, с профилями сейсморазведки 
и с изолиниями через 0,1 с

1 — скважина; 2 профиль сейсморазведки MOB





36. ábra. M e-9/86 szeizmikus időszelvény hullámegyenlet migrációval 
Színkulcs: sárga — egy alsó-pannóniai reflektáló felület; narancs — a pannóniai összlet aljzata; 
piros — túlnyomóan lávakőzetekből álló vulkáni összlet felszíne; lila — a harmadidőszaki 
medence aljzata

Fig. 36. Seismic time section M e-9/86 with wave equation migration
colour coding: yellow—a lower Pannonian reflector; orange—basement of the Pannonian; red -
volcanics, lavas dominating; purple—basement of the Tertiary basin

Puc. 36. Временной сейсмический разрез Me-9/86 с миграцией по водно- ' 
вым уравнениям

желтое — отражающая поверхность в нижнем панноне; оранжевое — фундамент паннонских 
отложений; красное — поверхность вулканогенной толщи, состоящей преимущественно из 
лавовых пород; лиловое — фундамент третичной впадины

37. ábra , M e-13/86 szeizmikus időszelvény hullámegyenlet migrációval
Színkulcs azonos a 36. ábráéval

Fig. 37. Seismic time section Me-13/86 with wave equation migration. Legend as 
in Fig. 36

Puc. 37. Временной сейсмический разрез Me-13/86 с миграцией по волно- 
вым уравнениям

условные обозначения см. на рис. 36


