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Abstract 
The aim of this work was to develop of a 3D sedimentological modelling system. This would make 

it possible to recognise the of 3D rock bodies of the different depositional environments as well 
enabling the 3D interpretation of the depositional processes. 

The basic steps of the modelling approach were as follows: 
Detailed core description studies which focus on the genetic interpretations of the sedimentary 

structures and textures; Multivariate statistical analyses (including Q-mode cluster and R-mode factor 
analysis) of the sporadic grain-size distributions; Genetic correlations which are the result of the first 
two steps; Calibration of the well log responses to the cores with total core recovery; Contouring the 
sand content of the sandstone body on surfaces which are parallel to the time horizon existing at the 
top. 

If the resulting maps coming from the final step are placed below each other according to their 
stratigraphie positions, the temporal and lateral changes of the sand content will describe both the 
lateral and temporal changes of the depositional processes and the 3D geometries of the cor
responding depositional environments identified. 

The sedimentological content of the sand-isopach maps are given by the interpretations of core 
descriptions and the core data (grain size distributions) of samples belonging to every particular 
depth. This is the step where soft data enter into the model. So, the maps of sand content distribution 
on every sectioning surface can be regarded as facies distribution maps. 

By using the grids of the above-mentioned maps, a 3D geo-cellular model of the rock body can be 
built up. 

From the maps and the 3D models the following measures can be given about the scales and 
shapes of the different depositional environments (morphogenetic units) in the Algyő delta: 

Subaqueous natural levees: 'Finger'-like geometry starting from the 'wings' of the corresponding 
distributary mouth bar. They are 0Л-0.2 km wide and defined by a 50-60% sand-isopach. The internal 
sand-isopachs are parallel to the boundary and the largest sand content can be found around the long 
axes. 

Crevasse splays: Fan-shape geometry. Their long axes are about 1.0-1.5 km long depending on the 
size of the corresponding distributary channel. The internal sand content can accumulate in highly 
sandy patches. These are located mainly around the central parts, but generally the sand isopaches 
are parallel to each other. The geometry is given by the 40-50% sand-isopach; the inner sand content 
can reach the 70% but the average is about 60%. 

Distributary channels: Elongated geometry. The long axes vary between 2.0^1.0 km; the short axes 
are 0.2-2.0 km long. Their boundaries are defined by the 30% sand-isopach; the inner sand content 
usually reaches 40%. The 30^10% sand-isopachs are parallel with each other. 
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Distributary mouth bars: Lunar- or elliptical-shaped geometry and in the "wing" position elongated 
subaqueous natural levees are characteristic. Their outer bar parts are about one-third of the total 
width. In their full development their long axes vary between 2.5-5.0 km, while the short axes are 
about one-half of the corresponding long axes. The sand content varies between 40-80%, but the 40% 
sand isopach more or less clearly defines their boundaries. The average continuous sandy thickness 
is between 3-5 m, while total thickness is about 8-15 m. 

Összefoglalás 
Jelen tanulmányban összefoglalt kutatások célja egy olyan integrált térbeli szedimentológiai 

modellező rendszer kidolgozása, amely - a tektonikailag nem „túlzottan" zavart törmelékes kőzet
testekben - a szedimentológia makro- és megaléptékében lehetőséget ad a felhalmozódási környe
zetek kőzettesteinek felismerésére és valamely kőzettestet kialakító folyamatok 3-D elemzésére. 

A magok alapján az Algyő-deltában azonosított meghatározó üledékfáciesek a következők: meder, 
mederáttörési lob, torkolati zátony. A felhalmozódási környezetek az üledékes fáciesek térbeli kiter
jesztésével lettek meghatározva. Ezek a 3-D genetikai modellek a felsorolt üledékes fáciesekre, az 
Algyő-deltában az alábbi általánosítható jellegzetességeket mutatták: 

Elosztó torkolati zátony: Félhold vagy ellipszis alakú. Külső zátony (outer bar) a teljes kőzettestnek 
kb. 1/3-a. A jól kifejlett zátonytestek hosszanti tengelye 2,5-2,0 km, az erre merőleges kistengely 
ennek kb. fele. A homok kontúrok a kőzettest morfológiai határával párhuzamosak. A legnagyobb 
homoktartalom a zátony középső részén jelentkezik. Az átlagos homoktartalom 40-80% között 
változik. A morfológiai határt a 40% homok isopach definiálja. Folytonos homokköves vastagságuk 
3-5 m, teljes vastagságuk kb. 15 m. 

Hordalékelosztó medrek: Hossztengelyük 2,0-4,0 km, szélességük 0,2-1,0 km az erózióbázistól (nyílt 
vízborítás) vett távolságuk függvényében. Határaikat rendszerint a 30%-os homok kontúr definiálja, 
homoktartalmuk általában 40%. Leghomokosabb részeik diszkrét foltok formájában láthatók, 
amelyek homoktartalma 50-60%, extrém esetben 70%. 

Víz alatti természetes part gát: Ujjszerű geometriájú. Az elosztó torkolati zátony szárnyaiból indulnak 
ki. Kb. 0,1-0,2 km szélesek, határaikat az 50-60%-os homok kontúr határozza meg. A leghomokosabb 
kifejlődés a 'gerinc-vonalon' található. 

Mederáttörési lobok1: Legyező alakúak. Hosszanti tengelyük 1,0-1,5 km a szomszédos elosztómeder 
méretétől függően. Belső homoktartalmuk foltokban halmozódva néhol extrém értékeket mutat a 
legyező közepén. A morfológiai határt a 40-50%-os homoktartalom adja, a belső részek homok
tartalma elérheti a 70%-ot, de átlagosan kb. 60%. 

Bevezetés 

A hazai 3-D geológiai modellezések vizualizációs szemlélettel indultak el 
( S E L L E R & F Ö L D E S 1992), majd a 1990-es évek közepétől üledékes genetikai igény
nyel folytatódtak és tartanak mind a mai napig. 

Jelen tanulmány ezt a genetikai szemléletű modellező rendszert és ennek 
alkalmazásával az algyői pannóniai (s.l.) delta sorozatból kapott térbeli szedi
mentológiai eredményeket kívánja bemutatni. A dolgozatban a 3-D geológiai 
modellező rendszerek alapelveinek áttekintése után a szedimentológia üledékes 
fácies és felhalmozódási környezet fogalmainak a térbeliség oldaláról történő 
elemzése következik. Ezt a modellező rendszer folyamatszintű bemutatása kö
veti. Az eljárással kapott eredményeket az algyői pannóniai (s.l.) képződmények 
bizonyos elemeinek feldolgozása illusztrálja. Ennek során, üledékszerkezeti 
jegyek alapján az egyes üledékes fáciesek jellemzése, majd ezek geometriai 
kiterjesztésének vizsgálata történik. Végül az azonosított felhalmozódási 
környezetek térmodelljei alapján a térbeli tulajdonságainak elemzése zárja a 
tanulmányt. 
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Vizsgálati módszer 

A 3-D geológiai modellező rendszerek alapelvei 

Tekintsünk egy olyan kőzettestet a térben, amelyben bizonyos számú sztra-
tigráfiai egységet lehet definiálni. Klasszikus szemlélettel az ilyen korrelációs 
problémák megoldása kétirányú geológiai szelvényhálóban történik, miközben 
az információszerző pontok között a kapott rétegtani rendszert interpolálni kell. 
Ennek során az egyes rétegtani egységek fúrásokban azonosított tető és talp 
értékeiről térkép készül. Ily módon minden egyes sztratigráfiai elem elrendez
hető a térben. 

A 3-D geológiai modellező rendszerek ehhez alapvetően a síkbeli interpoláció 
grid rendszerét használják. Ez a grid csomópontokban a rétegtani egység sík
vetületének minden (x, y) földrajzi koordinátájú helyéhez hozzárendeli a hely 
tengerszint alatti z magasságát. Ha valamennyi rétegtani egység grid rendszere 
azonos léptékű, akkor az egymás alatti grid cellák egy-egy függőleges téglatest 
alakú oszlopot határoznak meg. Bármelyik ilyen oszlopot a felületi gridek 
„deformált" téglákra bontanak. Az eredmény a választott rétegtani egységek 
„téglákkal" kitöltött térbeli képe lesz. 

A fenti gondolatsor lényegében minden grid alapú földtani 3-D modellező 
rendszernek alapelvét jelenti (geocelluláris modellek). 

Nevezzük a fentiekben előállított - térbeli helyzetet leíró - modellt keretmo-
dellnek. Tekintsük feladatunknak a kőzettestben rendelkezésünkre álló valamely 
kőzeten mért fizikai tulajdonság, pl. porozitás, közepes szemcseméret stb. 3-D 
modelljének kialakítását. 

Ehhez mindenekelőtt vegyük észre, hogy minden olyan mintához, amelyben 
a fenti tulajdonságot mértük négy adat tartozik: a minta (x, y) földrajzi koordi
nátája a z tengerszint alatti helyzet és a mért tulajdonság. Az említett négy 
adatból az első hármat a keretmodell rögzíti. Készítsük el a mért tulajdonság grid-
rendszerét (ezt tulajdonságmodellnek szokták nevezni) valamennyi vizsgált 
rétegtani egységre, majd helyezzük a keretmodellben minden egyes rétegtani 
egységre a rajta mért tulajdonság interpolációs gridjét. Ekkor valóban olyan 
modellt kapunk, amely a kívánt (mért) tulajdonságot a térben írja le ( S E L L E R & 
F Ö L D E S 1992) . 

A megoldás kulcsa a mért tulajdonság térfogati krigelése lehet ( J O N E S 1992) , 

amely igen bonyolulttá válhat a keretmodell rétegtani egységeinek deformált 
grid megközelítése mellett. 

Végső soron megállapítható, hogy a 3-D geológiai modellezés vázolt klasszikus 
megközelítési módjában a keretmodell, sőt alapvetően a rétegtani korreláció 
határozza meg a modell látványát. 

A továbbiakban az üledékes fácies és a felhalmozódási környezet fogalmát 
járjuk körül a térbeliség oldaláról. 

Üledékes fácies és felhalmozódási környezet 

A felhalmozódási környezet definíció szerint az a térbeli egység, amelyben az 
üledék képződésére és kifejlődésére olyan külső fizikai, kémiai és biológiai 
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folyamatok gyakoroltak hatást, amelyek elég állandóak voltak ahhoz, hogy 
maradandó lerakódást hozzanak létre ( S H E P A R D & M O O R E 1955 . p. 1488) . 

A definíció azt a szemléletet tükrözi, hogy a felhalmozódási környezet elem
zésekor az üledék szöveti, szerkezeti sajátosságait valamely geomorfológiailag 
létező, azaz térképezhető háromdimenziós alakulatban kell vizsgálni. 

W A L K E R (1976, p. 2 2 ) okfejtése óta a „jó" szedimentológiai modellel szemben az 
alábbi követelményeket támasztják: 

- Legyen a modell norma az összehasonlítások számára; 
- Legyen a modell keret és vezető a jövőbeli megfigyelések számára; 
- Legyen előrejelző az új geológiai helyzetekben; 
- Legyen hidrodinamikai alap mindazon környezetek vagy rendszerek szá

mára, amelyek a modell egyedi realizációit jelentik. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy kétdimenziós feldolgozásokkal a fenti feltételek 

nem teljesíthetők, továbbá az is magától értetődő, hogy leíró modellek sem 
tudják kielégíteni a fenti szempontokat. 

A medencebeli kőzettestek szedimentológiai tanulmányozása során lénye
gében kettős feladatot kell megoldani a felhalmozódási környezetek azonosítá
sakor: 

1 ) A litológiai típusok egymás feletti sorozatából olyan egységeket kell kivá
lasztani, amelyek a kőzetoszlop síkjában a felhalmozódás jellegzetességeit tekint
ve egymáshoz kapcsolódnak. 

2 ) Az így kapott kőzettest részleteket ki kell terjeszteni a térben. 
Vizsgáljuk meg először az első feladat problémáját a réteg oldaláról. Bármely 

jelenkori üledékes környezetet (pl. övzátony) szemlélünk is, azonnal megálla
pítható, hogy az a legritkább esetben épül fel egy üledék- vagy kőzettípusból. 
Emiatt tény, hogy az üledékszerkezeti jegyek családjainak szerepe a genetikai 
azonosításban (pontosabban a különbségek felismerésében) egyenrangú a 
kőzettípussal. 

Az üledékes fácies a kőzetek és a bennük levő ősmaradványok olyan jellegze
tességeinek összessége, amelyben az egykori leülepedési környezet tulajdon
ságai tükröződnek. A definíció értelmében tehát az üledékes fácies egy olyan 
kőzetoszlop, amely esetenként egy, de inkább több különböző, ám egymással a 
felhalmozódási módot tekintve genetikai kapcsolatban álló rétegből épül fel. Az 
üledékes fáciesek térképezésével juthatunk el a felhalmozódási környezet 3-D 
fogalmához. 

A 3-D modellezési rendszer 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő modellezési rendszer a makro- és mega-
szedimentológia léptékére lett kialakítva. A vizsgálati módszer a törmelékes 
kőzetek szemcseméret eloszlási elemzéseit; a makroszkópos kőzettípus és 
üledékszerkezeti jegyek értelmezését; lyukgeofizikai szelvények léptékét ötvözi 
(1. ábra). 
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1. ábra. Az alkalmazott 3D modellezési stratégia 

Fig. 1 The 3D modelling strategy 

A modellezési folyamat váza a következő ( G E I G E R et al. 1998): 
1. Az adott kőzettestben a kőzettípusok valamint az üledékszerkezeti jegyek 

alapján a rendelkezésre álló fúrások vertikális szelvényében az üledékes fáciesek 
meghatározása (1. ábra, „Kőzettípusok, üledékszerkezet"). 

2. A szórvány szemcseösszetételi vizsgálatok többváltozós genetikai feldolgo
zása, amelynek segítségével a minták felhalmozódási módjára lehet megálla
pításokat tenni ( G E I G E R 1981,1986). 

3. Ha az értelmezés korrekt, akkor a felhalmozódási módok és az üledékes 
fáciesek korrelációja nyilvánvaló. Ilyen módon lehetőség van az üledékes fácies 
síkbeli kiterjesztésére. 

4. A geofizikai lyukszelvények és a kőzetanyag kalibrálásával az üledékes 
kőzettípusok kiterjeszthetők a kőzettest azon részére is, ahonnan kőzetanyag 
nem áll rendelkezése. (Az algyői területen erre a célra R É V É S Z (1980) a sekély 
behatolású mikrolog szelvényt használta és területileg kiterjeszthető elektro-
litológiai kategóriákat állított fel ( R É V É S Z 1980.1. táblázat).) 

5. A kalibrált lyukszelvényekből származtatható homoktartalom térképezése 
után a térképi kontúr az üledékfácies környezetében az üledékfácies által kép
viselt genetikai geometriáját, azaz a felhalmozódási környezet adja vissza 
(2. ábra). 

A kontúr geometriája és az üledékfácies tehát alkalmasnak tűnik a felhal
mozódási környezet azonosítására a „kulcs-fúrás" környezetében. Más terüle
teken pedig a genetikailag azonosított geometria felismerése alkalmas az adott 
környezet megjelenésének valószínűsítésére. 

6. Ha az 5. pont lépéseit a kőzettesten belül sűrű mélységközönként elvégez
zük, majd a „térképeket" egymás alá tesszük, akkor a fentiek alapján részben a 
kőzettestet kialakító folyamatok időbeli változását, részben az azonosított 
felhalmozódási környezetek 3-D-alakjait kapjuk meg. 
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ÜLEDÉK FACIES 
MAG ÉS KAROTÁZS 

ALAPJÁN 

HOMOKTARTALOM-KONTÚROK 
GEOMETRIÁJA A FÚRÁS KÖRNYEZETÉBEN 

KÖVETKEZTETÉS: 
ÜLEDÉK FACIES 
ÉS GEOMETRIA 

2. ábra. Az üledékes fácies maginformációk alapján való térbeli kiterjesztése a modellező rendszerben 

Ehhez a meggondoláshoz természetesen megfelelő geológiai időhorizontot 
kell választani. Delta környezetekben a laterális agyagmárgák tekinthetők kvázi 
időhorizontnak. 

A megállapított kvázi időhorizonttól - mint 0 métertől - indulva, vele párhuza
mos felületekkel a kőzettestet elmetszük (3. ábra). Az egymással párhuzamos 
felületek távolsága a bemutatásra kerülő modellekben 0,5 m. A felületek és a 
fúrások metszéspontjaiban a karotázs szelvények alapján ismertek az elektro-
litológiai típusok és a homoktartalmak (RÉVÉSZ 1 9 8 0 . 1 . táblázat). Tekintettel arra, 
hogy a homoktartalom a törmelékes felhamozódási környezetekben folytonos 
változó, így laterális változása valamely interpolációs eljárással térképezhető (3. 
ábra). 

Az Algyő mező kőolaj- és földgáztelepei egy szerkezeti gerinc feletti pannóniai 
sorozatban alapvetően három törmelékes képződmény csoportban fordulnak 
elő: (1) az alaphegységre települő vélhetően parti eredetű konglomerátumban, 
(2) a részben „mély(ebb)vízi" hordalékkúpok, részben delta előtéri hordalék
kúpok felhalmozódásának maradványaiban és végül (3) delta front és delta sík 
genetikájú homokkőtestekben (4. ábra). 

A képződmények geológiai megismerésének első fázisát az 1 9 6 5 - 1 9 6 9 közötti 
időszak jelentette. A feldolgozások a kőzettestek litosztratigráfiai kapcsolatainak 
és alapvető genetikai sajátosságainak felismerésére helyezték a hangsúlyt. Ennek 
az időszaknak eredményei alapozták meg a medencebelső neogén képződmé
nyeinek új genetikai megközelítését (BÉRCZi 1969 , M u c s i 1973) . 

Fig. 2 The spatial extention of the depositional faciès according to the core information 

A vizsgált képződmények 



GEIGER ] . : A pannóniai Újfalui („törteli") Formációban levő Algyő-delta fejlődéstörténete 97 

3. ábra. Metszettérképek képzése az időhorizonttal (és emiatt egymással) párhuzamos metszet 
felületek mentén 

Fig. 3 Construction of cutting-maps on surfaces which are paralell with the time-horizon and each other 

A geológiai megismerés második fázisát az 1970-1990 közötti évek jelentik 
( R É V É S Z 1976,1977,1979,1980). Ez a megközelítés - melynek egyik kiinduló pont
ját a magfúrások információi, másik sarokkövét a mikrolog szelvények adták -
elsősorban a telepeken belüli kő
zettani heterogenitást vizsgálta. 

Megszülettek az első kőzettest 
genetikát geometriailag vissza
tükröző térképek. Az 1980-as 
évek vége felé kezdtek elterjedni 
a geostatisztikai módszerek, 
amelyek eredményeként az 1990-
es évek elején kezdődtek el a 
kutatástörténet jelenlegi szaka
szát adó 3-D modellezések 
( G E I G E R & K O M I Ó S I 1991, G E I G E R 

4 . ábra. Az algyői pannóniai (s.l.) soro
zat makroszedimentológiai modellje 
(BÉRCZI, 1 9 8 8 nyomán) 

Fig. 4 Macro-sedimentological model of the 
Pannonian series of Algyő (according to 
Bérczi 1988) 

A L G Y O 
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& RÉVÉSZ 1992a, 1992b, GEIGER & KOMLÓSI 1993, 1995a, 1995b, 1996, GEIGER & 
Kissné, 1995). 

Eredmények 

Az üledékfácies térbeli kiterjesztése 

Az üledékfáciesre tett állítások alapja az üledékszerkezeti jegyek és a kőzet
típusok genetikai elemzése volt (1. fent). Az azonosítás analógiái alapját COLEMAN 
et al. (1964) , COLEMAN & CAGLIANO (1964) , SHEPARD (1964) , ELIOT (1974) , WRIGHT & 
COLEMAN (1975) részletes, valamint REINECK & SINGH (1973) áttekintő munkája 
jelentette. 

Lényegében ez az a pont, ahol a makro- és mega-szedimentológia genetikai 
illesztése történik. Itt valójában az üledék fácies geometriai kiterjesztése folyik, 
amely végül a felhalmozódási környezet fogalmához fog elvezetni. 

Meder - Mederáttörési lob átmenet 

H O R D A L É K E L O S Z T Ó 
M E D E R 

m a j d 

M E D E R Á T T Ö R É S i 
L O B 

k i f e j l ő d é s e 

Ilyen átmenetet lehetett azonosítani pl. a 217. jelű fúrásban (5. ábra). A kőzet
anyag szerkezet nélküli homokkő tagokat mutatott meg. 

Kialakulásuk oka sokféle lehet (BOGGS 1987): 
Lehet olyan másodlagos jellegzetesség, amelyet az élő szervezetek bioturbá-

ciója okozott, jóllehet a bio-
F ú r á s s z . : A - 2 1 7 intv.: 1918 .00 -1930 .00 m turbáció általában vizuálisan 

üledékfAcies _____ o c m c - t w a • érzékelhető roncsolás. 
A röviddel a leülepedést kö

vetően az üledéket ért fizikai 
hatásra bekövetkező folyóso-
dást sokan szintén olyan folya
matnak tekintik, amely a belső 
szerkezeteket lerombolhatja. 

A szerkezetnélküliség elsőd
leges jellegzetességként olyan 
hordalékmozgás eredménye, 
amelyben nem történik von-
szolás és a szemcsék rendkívül 
gyorsan ülepednek le a szusz
penzióból vagy a gravitációs 
áramlás hordalék diszperzió
jából. Ekkor az üledéket a 

durva aíeuroK 5 ábra. Hordalékelosztó meder és 
Durvaaeuroüt mederáttörési lob üledékfáciese az 

Algyő-deltában 

AQyagmárga/márga Fig. 5 Distributary channel and crevasse 
splay sequences in the Algyő delta 
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szemcsék felhalmozódása után már további átdolgozás nem éri és így többé-
kevésbé homogén tömeget alkotnak. 

A vizsgált sorozatban ez az elsődleges eredet jöhet számításba. A vonszolás 
nélküli szuszpenziós homokszállítás és gyors leülepedés, valamint a gravitációs 
sűrűségi áramlások a delta sík mederáttörési helyein (crevasse splay) alakulnak ki 
( B O G G S 1987) . Ilyen esetekben a sűrűségi áramlatok által kialakított eróziós alapú 
mederáttörési lob vastagsága néhány centimétertől 1-2 méterig terjedhet. 

A 5. ábrán egyértelműen látszik, hogy a legalsó homokréteg (genetikáját tekint
ve meder üledék) egy a fúrásponttól K-re elhelyezkedő D-E csapású mederág 
közvetlen előterében helyezkedik el (5. ábra legalsó térképlap). 

Az ábra legfelső térképlapja a felső mederáttörési lob jellegzetes legyező alakú 
geometriáját örökítette meg (5. ábra legfelső térképlap). A vizsgált sorozatban 
mederáttörés miatt bekövetkezett meder áthelyeződés figyelhető meg. 

A mederüledéknek mind a vastagsága, mind laterális geometriája rövid szaka
szú lineáris vízfolyást bizonyít. A meder változó (homokkő és durva aleurolit) 
kőzettartalma erősen váltakozó hordalékszállításról számol be. 

Meder-torkolati zátony átmenet az Algyő-deltában 

A vizsgált sorozat kőzettesteiben a meder üledékképződést a mederáttörési lob 
kőzetsorán kívül, jellemzően meder-torkolati zátony sorozat is felválthatja (6. 
ábra). Ilyen fejlődésmenet tapasztalható minden olyan alkalommal, amikor a 
fogadó víztest először találkozik a beletorkolló lineáris hordalékszállító mederrel. 

Ekkor az adott ponton a fokozatosan progradáló meder durvuló hordaléka 
eleinte durva aleuritként (6. ábra, legalsó térképlap), majd finomhomokkővé válik 
(6. ábra, alulról a 2 . térkép). Mindkét hivatkozott térképen jól látható a progradáló 
meder faágszerű jellegzetes geometriája. 

Ezt követően a meder előterében torkolati zátony épül ki a vízfolyás és a 
fogadó víztest kölcsönhatásának eredményeként, miközben a feltöltés előbbre 
„lép" (6. ábra, alulról 3. és 4. térkép). A 6. ábra 3. térképén jól látható a zátony 
üledék fácies jellegzetes vese-alakú geometriája, illetve a zátony gerincvonalának 
magas homoktartalmú kontúrja. 

A fejlődés következő ütemében a zátonyba bevágja magát a hordalékszállító 
meder, miközben az üledékképződési súlypont tovább helyeződik a fogadó 
víztest belseje felé. 

Mederáttörési lob/torkolati zátony —> meder átmenet az Algyő-deltában 

A meder előtt a fogadó víztestben kialakuló torkolati zátony továbbfejlődése 
történhet periodikusan is. Ebben az esetben a zátonyból a mederág időszakos 
kitörését mederáttörési lobok fejezik ki. Ezekre a lobokra (esetleg víz alatti termé
szetes partgátakra) a torkolati zátony viszonylag gyorsan rátelepül és rajta meder 
jelenhet meg. Maga a folyamat a lüktető hordalék utánpótlás miatt többszörösen 
ismétlődhet egy adott helyen. Ilyen esetekben a torkolati zátony kis méretű 
(„minor mouth bar" E L L I O T , 1974) 
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6. ábra. Hordalékelosztó meder és torkolati zátony üledékfáciese az Algyő-deltában 

Fig. 6 Distributary channel and mouth bar sequences in the Algyő delta 

Mederáttörési lob —> torkolati zátony átmenet az Algyő-deltában 

A 7. ábra azt a vertikális sorozatot örökíti meg, amely a mederáttörési lobra 
progradáló torkolati zátony eseményét mutatja be. Ilyen helyzet akkor történhet, 
amikor a feltöltés kezdetben lassú ütemű és fluktuáló, majd hirtelen felgyorsul. A 
7. ábra arról is beszámol, hogy a mederáttörési lob és a torkolati zátony megjele
nése között, viszonylag hosszabb csendes vízi időszak is eltelhet. 

A kőzetanyagon sík párhuzamos és lencsés rétegződésű sorozatokat lehetett 
felismerni. 

Az olyan belső rétegek és laminák, amelyek lényegileg párhuzamosak a leüle-
pedési felszínnel, laminált rétegződést (laminated bedding) vagy sík rétegződést 
(planar stratification) alkotnak. 

A vonszolási szállítás alatt a homok méretű üledékben kialakult párhuzamos 
laminákat sokféle mechanizmushoz kötik. 
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7. ábra. Mederáttörési lob és elosztó-torkolati zátony üledékfáciese az Algyő-deltában 

Fig. 7 Crevasse splay and mouth bar sequences in the Algyő delta 

(1) Partok mocsári és hátsó mocsári környezetében olyan laminák alakulnak ki, 
amelyek fordított gradációt mutatnak és a finom nehézásvány részek a lamina 
alján koncentrálódnak ( C L I F T O N , 1969) . 

(2) Állandó áramlások három különböző feltétel mellett hozhatnak létre sík 
laminációt: 

(a) A felső áramlási rezsim sík-réteg fázisa alatt (plane-bed phase of upper-flow 
regime condition) 

(b) Alsó áramlási rezsimben sekély áramlási feltételek mellett a kis reliefű 
áramlási fodrok (ripples) migrációja által. Ezekben a legördülő síkok (avalanche 
faces) hiánya meggátolja a kereszt lamina képződést ( M C B R I D G E et al. 1975) . 

(c) Olyan kis sebesség mellett, amely nem haladja meg a hullámfodor képződés 
kritikus sebességét, legalábbis a 0,7 mm-nél nagyobb szemcsékre ( H U N T E R , 1977) 
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(3) Turbidit áramlásokban a felső áramlási rezsimű szállítás fázisai hoznak létre 
olyan sorozatokat, amelyek a turbiditek Bouma „B" alegységét alkotják. 

(4) Felületi áramlások (sheet flow) sekélytengeri környezetben, vagy nagyon 
lassú üledékképződési arányhoz kapcsolódóan a hullámfodros formák migrá
ciója szintén okozhat homokos üledékekben laminációt ( N E W T O N 1968) 

Ez a rétegződési típus igen gyakori a vizsgált sorozatban. Finom aleurolitokban 
a Stokes törvény szerinti - áramlásmentes - leülepedést fejezi ki. Durva aleuro-
litok és homokkövek esetében a 2c, 3. és 4. pontokban megjelöltek kivételével a 
fenti eredetek bármelyike elképzelhető. 

Összefoglalva a durva aleurolitokban és homokkövekben megjelenő sík 
párhuzamos rétegződés (lamináció) vagy parti mocsarakat és hátsó mocsarakat, 
vagy sekély mélységű alsó áramlási rendszereket, vagy speciális helyzetű felső 
áramlási rendszereket jelöl ki. 

A lencsés rétegződést a belső rétegzett agyag és kúszó hullámos rétegzésű 
homok alkotja, amelyben a fodrok vagy homok lencsék nem-folytonosak, hanem 
mind függőlegesen, mind vízszintesen izoláltak. 

P E T T I J O H N & P O T T E R (1964) szerint a lencsés rétegződés olyan környezetben 
fejlődik ki, amelyben az agyag leülepedésének és megőrződésének feltételei 
sokkal kedvezőbbek, mint a homokénak, azaz árapály síkságokon, illetve 
szubtidális környezetekben. Itt a homokot ülepítő áramlások és az agyagot 
ülepítő csendes vízi időszakok váltakoznak. Kedvező helyzetet teremtenek még 
a delta-front környezetek, ahol mind a hordalék utánpótlás, mind az áramlási 
sebesség váltakozik. 

Mederáttörési lob —> meder —> torkolati zátony átmenet az Algyő-deltában 

A mederáttörési lob egyik legszebb példáját a 304 . sz. fúrás vizsgált magja 
mutatja be (8. ábra legalsó térképlap és a megfelelő kőzettani kifejlődés). 

A látható üledékszerkezeti jegyek közül az egybeolvadási vagy összeolvadási 
felszínek (amalgamation surface) a rétegen belüli jellegzetes diszkontinuitások. 
A definíció lényegében „rétegen belüli eróziós felszínt" jelent, ami a szállítási 
energia olyan gyors felerősödését (vagy ezzel együtt az áramlás irányának 
megváltozását is) tükrözi, amely nem jár együtt a szállított hordalék méretválto
zásával. Természetesen sok esetben eróziós rétegfelszíneket is lehet látni a soro
zatban. A lokális erózióhoz tartozó jelenség még az intraklasztok jelenléte. Ezek 
anyaga általában finom aleuroüt, agyagmárga, és a már kissé konszolidálódott 
felszín erózióját fejezik ki. Mederáttörési lobok, torkolati zátonyok üledéksorában 
gyakori jelenség. Az intraklasztok helyenként egyirányba dőlő ún. imbrikált 
elrendezésűek. 

A hullámfodros kereszt-lamináció (ripple cross-lamination) vagy kúszó-
hullámfodros lamináció (climbing-ripple lamination) akkor keletkezik, amikor az 
áramlási vagy hullám fodrok migrációjakor a felhalmozódás rendkívül gyors 
( M C K E E & W E I R 1953) . Kereszt-laminák sorozata jön létre a migráló hullám
fodrok egymásra településével. A hullám fodrok egymásra kúsznak olyan mó
don, hogy a függőlegesen egymásra következő laminák gerince eltérő fázisú lesz, 
így mintegy előrehaladó felfelé irányuló lejtő benyomását kelti. 
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8. ábra. Mederáttörési lob, meder és elosztó-torkolati zátony üledékfáciese az Algyő-deltában 

Fig. 8 Crevasse splay, distributary channel and distributary mouth bar sequences in the Algyő delta 

Bizonyos metszetekben a lamina vízszintes vagy vályús alakúnak tűnhet az 
orientáció helyzetétől és az áramlási fodor alakjától függően. 

A kúszó-hullámos lamináció két típusra bontható: 
- az egyikben mind a lee- mind a stoss-oldal megőrződött; 
- a másikban csak a lee-oldal őrződött meg. 
Képződésük nagy mennyiségű hordalékot kíván, különösen szuszpenziós 

hordalékból, amely gyorsan eltemeti és megőrzi az eredeti áramlási fodros 
rétegeket. 

A nagy mennyiségű hordalék utánpótlódásnak társulnia kell kellő mennyiségű 
vonszolva szállítással ahhoz, hogy a réteget fodrosítsa. Ugyanakkor nem szabad 
olyan nagynak lennie, hogy a laminákat a stoss-oldalon teljesen erodálja. 

A 8. ábra legfelső térképlapja és a megfelelő üledékes kifejlődés torkolati 
zátonytestet valószínűsít. A térképlapon jól látható a fúrásponttól délre elhelyez
kedő ÉNy-DK-i csapású, zátonyból „kitörő" rövid mederalakulat. 
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A táblás ferderétegződés, olyan kereszteződő sorozathatárú egységekből áll, 
amelyek laterális kiterjedése nagyobb vastagságuknál, és lényegileg sík határoló 
felületeik vannak. Képződése nagyobb vízmélységet kíván a vályús ferderéteg
ződéshez szükségesnél. 

Torkolati zátony üledékfáciese az Algyő-deltában 

Torkolati zátony üledékfácies rétegsorát mutatja a 9. ábrán a 329 . sz. fúrás 
vizsgált rétegsora. A kőzetanyag vályús ferderétegződésű sorozatokat tárt fel. 
Ezeket olyan változó energiaszintű áramlás(ok) alakítják ki, amelyek által az erős 
áramlási időszakban szállított mederhordalék helyi erózióval medervéseteket 
formálva hullám fodrokat (ripples) formál az aljzaton. Ezeken a gyengébb áram
lások időszakában vékony, változó megőrződési potenciálú agyagleplek 
alakulnak ki. Ha a szuszpendált hordalék mennyisége nagy, vagy az áramlási 
fodor lejtője kicsi a meder mélységéhez képest, akkor a szuszpendált szemcsék 
„fel-párnázódnak" a lee-oldali lejtő aljában. Ez a folyamat ugyanakkor túl gyors 
lesz ahhoz, hogy teret adjon a legördülő üledékek növekedésének. Ilyen 
helyzetekben a homlok-laminák alsó része kifele fog görbülni és csak aszimpto
tikusan fogja megközelíteni az aljzati laminákat (BLATT et al. 1980) . így a lamina 
inkább érintőleges, mintsem szöget bezáró lesz. 

A progradációs sorozat mellett a geometria is kifejezi, hogy a zátonyelőtéri 
helyzetet hogyan váltja fel a zátony-gerinc kitettség. Ez utóbbi sorozatot jól 
osztályozott homokkő jellemez, melynek kiterjedése a 9. ábra legfelső térkép
lapján látszik. 

Az azonosított fosszilis felhalmozódási környezetek 3-D modelljei 
az Algyő-deltában 

Az üledékfácies, felhalmozódási mód és kőzettest geometriai párhuzamos 
elemzése során az alábbi felhalmozódási környezet típusokat lehetett 
azonosítani: 

- Hordalékelosztó medrek, 
- mederáttörési lobok, 
- víz alatti természetes partgátak, 
- torkolati zátonyok. 

Meder (Algyő-delta) 

3-D általánosítható modellje a 20. ábrán látható. Általában finomszemcsés 
üledékek halmozódnak fel benne, amelyek a meder élettartamán belül gyakran 
erodálódhatnak is (vö. összeolvadási felszínek). A metszet térképek elemzése 
alapján állítható: gyakori volt a mederváltás és a bifurkáció (22. ábra). Ez utóbbi 
faág-szerű geometriával jelentkezik. A megismert medrek általában 2 - 4 km 
hosszúak a kőzettesten belül. Szélességük általában 2 0 0 - 3 0 0 méter, ritkán elérheti 
a 2 km-t is. Mélységük 2 - 5 m (20. ábra). Gyakori környezeti kísérőik a 
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9. ábra. Elosztó-torkolati zátony üledékfáciese az Algyő-deltában 

Fig. 9 Distributary mouth bar sequence in the Algyő delta 

mederáttörési lobok. Ez utóbbiak jellegzetes madárláb alakú képződményeket 
hoznak létre. 

Mederáttörési lob (Algyő-delta) 

Amint már arról az üledékes fáciesek elemzésekor szó volt, a mederáttörési 
lobok akkor keletkeznek, amikor a hordalékos víz áttöri a meder partgátját és 
annak előterében, az öböl alján legyező alakban rakja le üledékét. 

A vizsgált kőzettestekben megismerhető mederáttörési lobok - a mögöttes 
meder méretének megfelelően - nem túl nagy kiterjedésű kőzettestek, ám 
jelentős szerepet játszanak az elosztóközi területek feltöltésében (12. ábra). 
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M E D E R B I F U R K A C I O 

Meder bifurkáció Főmeder 

H O R D A L E K - E L O S Z T O 
M E D E R 

(*) Faág geometria 

(*) Hosszanti tengely: 2.0-4.0 km 
rövid tengely : 0.2-2.0 km 

(*) A geometriát a 30%-os homok
tartalom határozza meg. 

(*) Átlagos homoktartalom: 40%. 

(*) Átlagos vastagság: 2-5 г 

{*) Átlagos porozitás: 20%. 
0-35% homokkő 

Cel la méret: 100 m x 100 m x 0.5 m 

10. ábra. Hordalékelosztó meder 3D modellje és geometriai tulajdonságai az Algyő-deltában 

Fig. 10 3D model of distributary channels in the Algyő delta 

11. ábra. Hordalékelosztó medrek időbeli 
fejlődése az Algyő-deltában 

Fig. 11 Temporary evolution of ditributafy channels 
in the Algyő delta 

Vízalatti természetes partgát (Algyő-delta) 

Ennek a környezettípusnak 3-D 
általánosítható modelljét a 13. ábra 
mutatja. 

Ezek általában vékony homok alapú 
kőzettestek, amelyek a mederüledékek 
elvégződésében, annak pereme men
tén kivékonyodva nyomulnak be a 
fogadó víztest aleurolit-agyagmárga 
tömegébe. Közrefoghatják a meder 
előtt kialakult kis torkolati zátonyt is. 
Jellegzetes ujj szerű képződménypáros, 
amelynek vastagsága max. 2-3 méter 
lehet. Páros kifejlődése miatt 
geometriailag sem téveszthető össze a 
„zátony-ujj homokkövekkel". 

Csak a mederprogradációk idősza
kában képződik. Emiatt a kőzettestek 
felső harmadában csak ritkán fordul 
elő. Összetétele a medertől távolodva 
finomodik. Ugyanakkor előfordulhat, 
hogy a meder elvonszolódásának hatá
sára olyan felfelé durvuló sorozattal 
jelentkezik, amelyben a homokköves 
egységek vastagsága felfelé nő. 
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12. ábra. Mederáttörési lob 3D modellje és geometriai tulajdonságai az Algyő-deltában 

Fig. 12 3D model of cravasse splay environments in the Algyő delta 

13. ábra. Víz alatti természetes partgát 3D modellje és geometriai tulajdonságai az Algyő-deltában 

Fig. 13 3D model of sub-aqueous natural levees in the Algyő delta 
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Torkolati zátony (Algyő-delta) 

Félhold vagy ellipszis alakú kőzettest (14. ábra). „Szárnyai" mentén hosszanti 
víz alatti természetes partgátak kapcsolódnak hozzá. Külső zátony (outer bar) 
egységük, a teljes kőzettestnek kb. 1/3-a. A jól kifejlett zátonytestek hosszanti 
tengelye 2,0-2,5 km, az erre merőleges kistengely ennek kb. fele. A homok 
isopach kontúrok a kőzettest morfológiai határával párhuzamosak. A legnagyobb 
homoktartalom a zátony középső részén jelentkezik. E kőzettestek átlagos 
homoktartalma 60-80% között változik. A morfológiai határt a 40% homok iso
pach definiálja. A magok alapján a zátonytestek folytonos homokköves vastasága 
3-5 m, míg teljes vastagságuk kb. 15 m (14. ábra). 

14. ábra. Elosztó-torkolati zátony 3D modellje és geometriai tulajdonságai az Algyő-deltában 

Fig. 14 3D model of distributary mouth bars in the Algyő delta 

Keletkezésüket a fogadó víztest és a beömlő vízsugár sűrűségének viszonyából 
származó hidraulikus tulajdonságok (BATES 1953) egyértelműen meghatározzák 
(15. ábra). 

A kőzettesteken belüli általánosítható fejlődésmenetük a következő: 
- A külső zátony (outer bar) progradációja (15. ábra, 1. és 2. kép) 
- A zátony gerinccel együtt a teljes zátonytest megjelenése (15. ábra, 3. és 4. 

kép) 
- A zátony testbe a mögöttes meder progradációval bevágja magát (15. ábra, 5. 

kép) 
- A további progradáció a mederáttörések kiszélesedésével vagy meder 

avulzióval történik (15. ábra, 5. és 6. kép). 
Ennek eredményeként időben a zátony jellegzetes progradációs sorozatot 

alakít ki. 
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Diszkusszió 

A modellező rendszer 

A módszer a kitűzött célt - a kőzet
test 3-D bemutatását - lényegében 
geo-celluláris módon közelíti meg. 
Ennek lényege, hogy nem definiál 
a'priori térbeli geometriai alakzatokat, 
hanem a homok tartalmak tércelláinak 
mozaikszerű elrendeződéséből kívánja 
felismerni a genetikailag értelmes 
kőzettest részleteket. 

Mivel a genetikailag elemezhető tes
tet az eljárás mozaikokból rakja össze, 
a cellák méretének szükségképpen 
azonosnak kell lenniük. Különösen 
fontos ez az egyenközűség akkor, ha 
később ezt a testet fizikai tartalommal 
(pl. effektív porozitás, perméabilités) 
kell megtölteni. Ilyen feladat ugyanis 
nem egyenlő térfogatú „cellák" esetén 
a geostatisztikából ismert térfogati 
hatás miatt igen komoly problémát 
jelent. 

A megoldás alapvetően a 3-D föld
tudományi modellezések egyik 
klasszikus típusát jelenti ( H O U L D L N G , 
1994. p. 19. 'regular grid (block) 
approach'). Jóllehet a geocelluláris 
modelleknek ismertek deformált grid 
(deformed grid approach) és térfogati 
megoldásai (volume model approach) 
is, ezek gyakorlati megvalósítása igen 
komoly hardvert igényel ( H O U L D I N G , 
1994. p. 19. fig. 1.5). Ugyanakkor kérdéses, hogy a deformált grid cellák alapján a 
morfológiai azonosítás megoldható-e. 

A cella mozaikok alapján történő térbeli kőzettest-kialakítás lényegében arra a 
feltételezésre épül, hogy a felhalmozódási környezetek megmaradó kőzettesteit 
olyan folyamatok alakították ki, amelyeknek valamely időbeli „emlékező
képességük" van. Ez a feltételezés (több mint axióma!) nem is nagyon cáfolható, 
hiszen minden geológiai korrelációnak ez az alapja. Ugyanakkor a cellák párhu
zamos felületei mentén történő térképezés kizárólag az adott felület mentén 
megvalósuló geometriai elrendeződésre érzékeny, és nem a párhuzamos cella
felületek közötti változásra. Ez praktikusan a választott modellező rendszer 
alkalmazásának egyik korlátját is jelenti: csak olyan üledékes sorozatokban 
alkalmazható, ahol a modellezni kívánt kőzettesten belül az üledékképződés 

15. ábra. Elosztó-torkolati zátonyok időbeli 
fejlődése az Algyő-deltában 

Fig. 15 Temporary evolution of distributary mouth 
bars in the Algyő delta 
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„kvázi folytonos" volt. Azaz a leülepedés során nem történt olyan mérvú erózió, 
amely a terület genetikus kőzettesteinek regionális elrendeződését megváltoz
tatta volna. 

A cella-felületek mentén történő térképezés során - a fentiek miatt - egész
séges összhangot kell kialakítani az adatponti értékmegőrzés és a regionális 
trendek tükrözése között. A lokális heterogenitás megjelenítésére való törekvés 
igen változékony felhalmozódási dinamikájú kőzettestek esetében - pl. 
mederüledékek - a morfológiai azonosíthatóság csökkenéséhez vezethet. 

Az egymás feletti cella-felületek kapcsolatában valamely függőleges irányú 
numerikus szűrő alkalmazása fontos lehet. 

A fenti geocelluláris modellből genetikai modell a. „soft" információk bevitele 
után lesz. A kőzetmagok információi (akár a mélységben azonosított kézi
példányok, akár a teljes kihozatalú magok üledékes genetikai elemzése) áttehető 
arra a cella-felületre, amely a mintának megfelelő mélységben húzódik. Ennek 
során, pl. a magminta által valószínűsíthető „meder" környezetről elvárható, 
hogy ez a meder-jelleg a homoktartalom kontúrokon a kút vetületi pontjának 
környezetében megjelenjen. Ekkor az a kontúr jelenti a geometriai kiterjesztés 
alapját, amely a minta „soft" információjának megfelelően lineáris lesz. Ezután 
ennek 3-D kiterjesztése a „soft" információt tartalmazó cella-felület alatti és feletti 
felületeken a kiterjesztési alapot jelentő kontúr vagy annak közelében levő 
kontúrok geometriai elemzése alapján lehetséges. 

A „soft" információk alkalmazhatósága igen komoly előnye ennek a 
rendszernek, de a hátrányt is ez jelenti: ti. amennyiben a „soft" és a „hard" (azaz 
adat-) információk nem felelnek meg egymásnak, és az adat-információk 
tarthatatlansága bebizonyosodik, a teljes modellt újra fel kell építeni. 

A térbeli genetikai modell kialakítása a „soft" információk bevitele útján 
történik. Ebből következően valamely 3-D genetikai modell kritikai felül
vizsgálata a teljes „soft" információ kritikai felülvizsgálata útján lehetséges. 

A lokális változékonyság szükségszerű háttérbe szorítása egyben azt is jelenti, 
hogy a morfológiai kategóriák nem fogják tudni hézagmentesen lefedni a 
kőzettest egész térfogatát. Ennek pedig egyenes következménye az, hogy a 
genetikailag nem azonosítható kőzettest részek esetében nem dönthető el, hogy 
az azonosítás hiánya adatbizonytalanságot vagy a „soft" információk elégtelen 
voltát tükrözi-e. 

A felismert és modellezett felhalmozódási környezetek 

A bemutatott felhalmozódási környezetek közettesteinek kőzetszöveti és 
üledékszerkezeti sajátosságai vélhetően nem elszigetelt jelenségek az Alföld 
medencebeli pannóniai sorozatának Újfalui („törteli") Formációjában. Kialakulá
suk lényegében minden olyan helyen megtörténhet, ahol az Algyő-deltában 
tapasztalt hidrodinamikai jellemzők hatottak. Ilyen megközelítésben talán általá
nosítható modell-értékűek is lehetnek. 

A dolgozatban bemutatott környezettípusok minden vizsgált üledékritmusban 
megjelennek - csak gyakoriságuk változik attól függően, hogy az Algyő-delta 
időbeli fejlődéstörténetének mely stádiumában vagyunk. 

Erről a fejlődéstörténeti képről egy következő munka fog beszámolni. 
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Jegyzet: 
гА mederáttörési lob (crevasse splay) akkor alakul ki, amikor a folyó - áradások alkalmával -

időszakosan áttöri a természetes partgátat és annak hátterében legyező alakú üledékes testet rak le. 
Ha ezt követően az eredeti meder teljes vízmennyisége a kialakult új mederben (crevasse channel) 
vezetődik le, akkor (és csak ekkor) a folyamatot cevulsio-пак nevezzük. Ekkor a főmeder teljesen 
felhagyódik. 
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