A harmadidőszaki medencealjzat szeizmikus
kutatásának eredményei DNy Dunántúlon
D Á V ID G Y U L A * * - N A G Y ZO LTÁN N É**
A dolgozat az elmúlt négy év D N y dunántúli reflexiós időszelvényein kívánja bemutatni az in
terpretációs lehetőségeket a medencealjzat időintervallumaiban.
Bemutatásra kerül a paleozoós és mezozoós aljzatú területrészek kapcsolata; a vastag neogén üle
dékekkel fedett medencealjzat térképezési problémái; valamint a migrált időszelvények alapján kijelölt
tektonikai vonalak helye.

В докладе рассматриваются возможности интерпретации во временном лнтервале
фундамента по сейсмическим временным разрезам , полученнм за последние четыре года в
югозападнод части Дунантула.
Показан контакт частей территорий палеозойского и мезозойского фундамента;
описаны трудности картирования фундамента покрытого мощной неогеновой толщей; на
основании разрезов миграции выделены тектонические линии.
The paper describes results and interpretation possibilities in the basement zone of Neogene basin
on reflection seismic time sections acquisited in the last four years in South-W estern Hungary.
Palaeozoic and Mesozoic contact zones are shown. M apping problems of basement features under
the thick Neogene sediments as well as tectionic lines interpreted on migrated time sections are discussed.

Dolgozatunk a DNy-Dunántúlon Szentgotthárd —Kálócfa —Ortaháza hely
ségek környezetében végzett, egy évtizede folyó digitális szeizmikus kutatás
eredményeivel foglalkozik. A szénhidrogén-földtani és nagyszerkezeti tájegység
felosztás szempontjából a bemutatott terület, a Nyugat-Kisalföldi és a Zalai
medencerészre terjed ki.
Munkánk során évek óta foglalkozunk a térségben folyó szeizmikus kutatás
interpretációjával. Az eredetileg önálló jelentésterületek ma már lényegében
egy összefüggő' területet képeznek, így a vándorgyűlés témaválasztása inspi
rálta a gondolatot, hogy a szintézisre törekvés igénye nélkül áttekintést adjunk
az eddigi szeizmikus mérések alapján a harmadidőszaki medencealjzatra vonat
kozó jelenlegi eredményekről.
A területen 1954 óta végez a Geofizikai Kutató Vállalat szeizmikus mérése
ket. A reflexiós mérések 1967-ig hagyományos fotoregisztrálásű műszerekkel
folytak. Ezek eredményei, csak a neogén üledékes összletről adtak felvilágosítást.
A területen végzett refrakciós mérések a maguk idejében értékes információt
szolgáltattak, de megnyugtatóan nem tisztázták a harmadidőszaki medencealjzat szerkezeti és mélységviszonyait.
Az 1967-tői bevezetett analóg mágneses jelrögzítésű szeizmikus mérések,
egyes területrészeken már a harmadidőszaki medencealjzatról is adtak informá
ciókat, annak ellenére, hogy az igen tagolt felszíni topográfia és a mélybeli bo
nyolult geológiai viszonyok, a szeizmikus mérések számára általában nem terem
tenek a területen könnyű feltételeket. Az analóg mérések eredményei alapján
mélyültek az ortaházi fúrások és a szilvágyiak nagyobb része. A területen, a
medencealjzat kutatásában döntő változást a digitális szeizmikus mérések beve
zetése, és a magas fedésszámú (12, ill. 2 4 x -e s) mérési metodika alkalmazása
hozott.
* Elhangzott az MGE 13. Vándorgyűlésén, Nagykanizsán 1982. június 3 —4-én
** Geofizikai Kutató Vállalat. Budapest
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A fedésszám-növekedés hatékonyságát az 1. ábra bemutatásával szeretnénk
szemléltetni, amely a Zi —48 —756 és a Zi —122 —8024 szelvényeket tartalmazza.
A vonal jele és száma után a mérés éve és a fedésszám szerepel, mely önmagában
is informál. Az eredményekben természetesen tükröződik, hogy a magas fedés
számú metodika néhány év alatt vált általánossá, így a szelvényeken a medencealjzat megbízható nvomonkövetésének nem azonosak a feltételei. Megjegyez
zük, hogy ahol a mérési anyag minőségének javulása a fúrásos kutatás számára
jól felhasználható eredményeket szolgáltatott, ott a fúrásos kutatás közvetlenül
további mérésekre támasztott igényt, ami a szeizmikus vonalhálózat eloszlását
is befolyásolta. Míg egyes területrészen részletes sűrűségű vonalhálózat alakult
ki, máshol a vonalhálózat még hézagos, ritka és további sűrítést, finomítást igé
nyel. A térség szeizmikus továbbkutatása jelenleg is folyik.
A szeizmikus méréseket fokozatosan követő fúrásos kutatással kapott föld
tani adatokat, és a fúrásokban végzett sebességmérések eredményeit, visszacsatoltan beépítettük a szeizmikus interpretációba. Ezzel a harmadidőszaki
aljzat felismerésében és nyomonkövetésében felhasználható ismérvek és tapasz
talatok száma fokozatosan gazdagodott és növekedett az interpretáció bizton
sága.
A medencealjzat felszínéről szerkesztett időtérképen, amely a 2. ábrán
látható, megkülönböztetett jelzéssel mutatjuk azokat a fúrásokat, amelyek elér
ték a medencealjzatot képviselő különböző képződményeket és azokat, amelyek
a paleogén vagy neogén üledéksorban álltak meg. Téglalap jelöli a paleozoós,
háromszög pedig a mezozoós képződményekben megállt fúrások helyét.
A négyzettel jelzett fúrási helyeken a legidősebb ismert képződmény eocén
korú, míg a körökkel reprezentált fúrások a neogénben álltak meg.
A terület vonalhálózati térképén feltüntettük azokat a mélyfúrásokat,
amelyekben sebességmeghatározásra szeizmokarotázs méréseket végeztünk.
(3. ábra)
A 4. ábrán néhány medencealjzatot elérő fúrás út-idő diagramja látható,
mely sebességfüggvényekből meghatároztuk az egyes földtani korok jellemző
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intervallumsebességeit és ezeket a térképen számszerűen feltüntettük. A sebes
ségmérések, és a neogént harántoló fúrások területi eioszlásából is látható, hogy
a medencealjzat földtani azonosítása az országhatármenti zónában bizonytalan.
A harmadidőszaki medencealjzat felszínéről készült térképet vizsgálva, az
alábbiakat mondhatjuk. A térképezett terület központi része, a Dunántúli-kö
zéphegység mezozoós tömbjének felszín alatti folytatása, melyet DK-en a Bala
toni kristályos küszöb paleozoós képződményei, ÉNv-on pedig, a Kelet alpi
takaróredők felszín alatti metamorfitjai kísérnek. A központi mezozoós egység
DNv-i irányba haladva, törések, lépcsős vetők, és az uralkodó DNy-i dőlés
eredményeként egyre nagyobb mélységbe került.
EK —DNy-i irányba, a térkép két szélső időértékéhez 2000 és 6000 m-es;
vagy azt meghaladó aljzatmélység tartozik. A mezozoikum blokkos szerkezetére
példaként a Zi —88 —7824 időszelvényét mutatjuk be migrált változatával
együtt az 5. ábrán. Az egyes blokkokat elválasztó vetőket a migrált szelvényből
határoztuk meg.
A mellékelt szelvényeken a mezozoós és a paleozoós felszint kívánjuk érzé
keltetni, de az üledékes összletben való tájékozódás kedvéért fiatalabb szinteket
is jelöltünk, ahol a szeizmikus kép ezt lehetővé tette.
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A vonalhoz közel eső fúrások vonatkozási szintre átszámított időadatait
merőlegesen vetítve közöljük a szelvényeken, 100 m-es távolságon belül folya
matos, azon túl szaggatott tengellyel jelölve a fúrás helyét.
A zömében triász korú mezozoós aljzatot helyenként változó vastagságban
kréta képződmények fedik, melyek a terület nagy részén vagy teljesen lepusz
tultak, vagy csak vékony fedőösszletet képeznek a felső triász karbonátokon.
Az országos főirányú szeizmikus hálózat egyik reprezentánsa a D —7 —8024
vonal; N>K-i tengellyel az őrségi mélyterület és a magas szerkezeti helyzetű
szilvágyi fúrások közt teremt kapcsolatot a kiemelt csesztregi maximumon ke
resztül (6. ábra). A fúrások a vékony kréta biogén mészkövek alatt, mindenütt
elérték a felső triászt, de a különböző mezozoós időszakok elválasztása szeiz
mikus ismérvek alapján nem lehetséges.
Itt említjük meg, hogy a szelvények nagy részén a triász összlet felszíne
alól is regisztráltunk hosszan követhető reflexiókat, melyekről fúrási adat hiá
nyában csak annyit mondhatunk, hogy a mezozoikum belső szerkezeti változá
saira, kőzettani differenciára utalhatnak.
198

199

2 00

A D —7 —8024 vonal Ny-i végén bejelölt feltételezett paleozoós felszín a
határon túli jugoszláv fúrásokra és a szeizmikus kép különbözőségére támasz
kodik.
A relatív magas csesztregi-szentgyörgyvölgyi maximumot — melyen több
korábbi fúrás a neogénben megállt — É-i és D-i irányból egy-egy mélyzóna kíséri,
melyek fúrásai az aljzatot nem érték el, noha а К erkáskápolna —1 jelű több
mint 4500 m-t fú rt; ebből közel 2000 m-1 a miocénben. Fúrási, és megfelelő minő
ségű szeizmikus adat hiányában a reszneki mélyzóna területén a térképezésre
nem is nyílt módunk.
D-en, a magas helyzetű ortaházai szerkezet látható, melynek ún. ,,kopasz
triász” aljzata kontakt módon érintkezik a kristályos képződményekből fel
épülő eperjehegyháti szerkezettel.
A háromosztatú mezozoikumot feltáró szilvágyi, és az oxtaháza-eperjehegyháti szerkezetek között találjuk a zalatárnoki mélyzónát, melyben több mint
1000 m-es eocén összletet haránt olt a Zalatárnok —2 fúrás. A mélyzónát az
említett irányban a Zi —119 —8024 vonal keresztezi; ezt a 7. ábra mutatja.
A mélyzóna mezozoikuma csupán egy fúrás adatára épül, ezért feltételesen ke
zelendő.
A kutatási terület É-i részére áttérve, az Öri —1 fúráson átmenő Zi —95 —
7812 vonal érdemel említést. A fúrás a hagyományos szeizmikus anyag alapján
mélyült, és a feltételezett töréshez kapcsolódó miocén korú riolittufában állt
meg.
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A vulkáni összlet felszínét a 8. ábrán kijelöltük, és mint látható az aljzat tér
képezése szempontjából — árnyékoló hatása miatt —igen kedvezőtlen.
A vonal ÉNy-i szélén a felszín topográfiája miatt a medencealjzat kijelölése
nem ideális.
Utoljára, és együttes Összehasonlítási lehetőséget teremtve kívánjuk be
mutatni a szentgotthárdi paleozoós és az Oriszentpéter —Iváné mezozoós felszínű
aljzatok kapcsolatát, melyek a földtani irodalomból jól ismert „Rába vonal”
mentén érintkeznek. A 9. és 10. ábrák a nagyszerkezeti vonalat közel merőlegesen
keresztező Zi —107 és Zi —108 —8124 időszelvényeket mutatják. Szeizmikusán
igen jellemző a kétféle aljzat megjelenése, és a Zi —108 alapján az egyértelműen
kijelölhető aljzatfelszínek közé, széles vetőzóna kívánkozik. A szeizmikus kép
alapján a Rába vonal ezen szakaszán, a rátolódás egyik irányból sem bizonyít
ható, a két eltérő körű és kifejlődésű aljzat nagy valószínűséggel széles törés
zóna mentén érintkezik. Megemlíthető még az üledékes miocén összlet emelkedő
irányú ráékelődése a paleozoikum felszínére. A két aljzattipus eltérő jellegét a
11. és 12. ábrák szemléltetik. Az előbbin a magas hetyzetű paleozoós fillit fel
színe látható a Zi —112 —8024 vonal mentén, ahol az aljzat markáns fázisa alól
semmi egyéb beérkezés nem jelentkezik. A másikon a Zi —115 —8024 mezozoós
felszínét kréta képződmények alkotják. A jellegzetesen töredezett, szakaszos
reflexióknak mintegy a burkolója jelölhető aljzatfelszínként. Mivel mindkét
vonalon levő fúrás csupán rövid szakaszon fórt bele a mezozoós összletbe, a jel -
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legzetes szeizmikus képre nincs fúrásos magyarázatunk. Ilyen esetben a szeiz
mikus fáciesek különbözőségére alapozva megkísérelhető az aljzatfelszín sztratigráfiai értelmezése.
Végezetül, egyesített kutatási területünk harmadidőszaki medencealjzatára
felhordott produktivitási adatokat mutatjuk be a 13. ábrán.
Körök jelzik az olajtermelő, háromszögek a gáztermelő vagy arra kiképezhető
mélyfúrások helyét.
A korábbi gravitációs és hagyományos méréseket követő analóg és digitális
felvételezés eredményeként könyvelhetjük el a szilvágyi fúrások döntő többségét
az ortaházai és pusztaapáti mezőket.
Befejezésként azt reméljük, hogy előadásunkkal sikerült a kőolajkutatással
foglalkozó geológusok és geofizikusokon kívül, azok számára is bemutatnunk a
szeizmikus kutatás jelenlegi helyzetét és feladatait egy bonyolult medencealjzatú
mély területrészen, akik közvetlenül nem foglalkoznak szénhidrogén-kutatás
sal.
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