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Bevezetés 

 

*A dolgozat témája: 

Az alföld alatt található szénhidrogének csapdázódásának 
ideje és mélységének meghatározása, szoftver 
segítségével 

*Az Alföld földtani fejlődésének alakulása 

*Szénhidrogének csapdázódásának típusai 

*1D modell segítségével ábrázolom a rétegsorokat és a 
betemetődés mértékét, valamint a hő- és szervesanyag 
érést- történetet 

*A vizsgált fúrási terület: Kőröstarcsa, Derecske, 
Hódmezővásárhely és Kiskunhalas 

*Elemzés és összegzés 

 

 

 



A mélyföldtani viszonyok vázlatos ismertetése 

 

*Preneogénben variszkuszi és az alpi hegységképződés takarós 

áttolódások 

*Középső miocénben Magura óceánlemez szubdukciója során 

andezites vulkanizmus emellett folyóvízi, tengeri 

üledékképződés 

* Felső miocénben létrejön a Pannon- tó helyről helyre változó 

mértékben süllyedt, ennek során néhol 5-6 km vastag 

üledéksor rakódott le 

*Negyedidőszakban a glaciális löszképződés 



*Pannon- medence vékony( helyenként 50- 60km vastag) 

litoszférával rendelkezik, feltehetően a köpenybeli áramlások 

miatt 

*Vékony kéreg elősegíti a geotermikus energia felhasználását és 

a szénhidrogének, valamint a termálvizek elérhető közelségét 

*A szénhidrogének érése: 

Fotoszintetizáló növények és kisebb mértékben az elsődleges 

fogyasztói, üledékképződés során betemetődnek 

A szerves anyagot tartalmazó üledék egyre mélyebbre 

temetődnek, így egyre nagyobb hőmérsékletre melegednek 

Kisebb mélységben a biogén folyamatok során metán képződik 

Magasabb hőmérsékleten beindul a szerves anyagok 

krakkolódása 

 



A mélységgel együtt nő a nyomás is, ezért a fluidumok a kisebb 

nyomásó helyek felé vándorolnak 

A vándorlás addig tart, míg a nyomáskülönbségek ki nem 

egyenlítődnek 

Záró kőzet pórusai nem engedik át a fluidumokat, ha a 

zárókőzet geotermiai konfigurációja erre alkalmas 

(antiklinálisok, töréses blokkok, stb.) alatta megtörténik a 

szénhidrogén felhalmozódás 

A csapdákban fajsúlyuknak megfelelően halmozódnak fel, alulról 

felfelé: víz, kőolaj, földgáz 

Felhalmozódás lehet rétegtani, fácies és tektonikai csapdákban 

is 

Az Alföld területén jelentős számban fedeztek fel szerkezeti és 

sztatigráfiai csapdákat 



Süllyedés történet 

 

*Szerkezeti változások és tömörödés 

*Diagenetikus folyamatok, fizikai és kémiai pl.: ásványkiválás, 

szemcsék feloldódás 

*Agyagok és agyagmárgák vízzáró kőzetek, míg a nagy 

pórustérrel rendelkező kőzetek víztartók 

*Anyakőzet ha az üledékek szerves széntartalma (TCO) eléri az  

1%- ot  

*A mai Alföld térségében a felső- és a középső miocénben is 

keletkeztek anyakőzetek 



Fúrási területek 



Modellszámítások és az eredmények értékelése 

 

*Viszonylag hasonló eredmények, a termikus érettséget 

meghatározó fizikai és kémiai jellemzők hasonlóak lehettek 

*PetroMode 1D programot használtam 

*X tengely az idő, Y tengely a mélységet ábrázolja 

*A betemetődés a középső miocénben volt a legintenzívebb 

*Süllyedés a pannon elején intenzívebb volt, mint a végén 

*Pannon tó feltöltődése során a vízmélység is csökkent 

 

*Derecske-I fúrásná a negyedidőszaki üledék csak 112m míg 

máshol eléri a 200m is. 





Hő történet 

*Kárpát medencében 10 km- rel vékonyabb a kérek, mint  a 

környéken 

*Hőáramot befolyásoló tényezők: vulkáni tevékenység, 

vízáramlás, üledékképződés, erózió és tektonika 

*Hőáram sűrűségnek az adott felületegységen adott idő alatt 

átáramló hőmennyiség hányadosát értjük 

*Magyarország térségében a hőáram sűrűség egyes területeken 

eléri a 90-120 mW/m2 

*Hőmérséklet gradiens változása a miocén és a kvarter eltérő 

üledéke okozza 

*Negyedidőszakban lösz, neogénben agyag, agyagmárga, 

kvarcliszt, homokkő 

 





Szervesanyag érés- történet 

*A fúrásokból tudjuk, hogy a nyomás és a hőmérséklet a 

mélységgel növekszik 

*A szénhidrogének könnyebbek a pórusokban lévő vizes 

oldatoknál, hat rájuk a felhajtóerő 

*A csapdákat a tárolókőzet és a zárókőzet geometriája 

együttesen alakítja ki 

*Lehet szerkezeti, litológiai, sztratigráfiai vagy kombinált 

eredetű 

*Szerves anyag átalakulásának fázisai: 

olajképződési fázis: 0,6% ≤ R0≤ 1,3%,  

a nedves gáz képződési fázis: 1,3% ≤ R0≤ 2%  

a száraz gáz képződési fázis: 2% ≤ R0  





Diszkusszió és következtetések 

 

*A süllyedés mértéke az elmúlt 15-17 millió év során a 

területnek 

*A süllyedéstörténet alapján megállapítható, hogy a terület a 

miocén - kvarter geodinamikai események során változó 

sebességgel, de folyamatosan süllyedt 

*A hőmérsékleti görbék egyenletesen növekednek a 

mélységgel, mert a területeken a kőzettípusok hasonlóak 

*Hol érdemes környezetbarát geotermikus energiával 

foglalkozni 

*Szénhidrogén képződés és felhalmozódás összes szükséges 

feltétele teljesült a felső miocén-kvarter során 


