
DR. BERKES ZOLTÁN
Kismarja környéki szeizmikus mérések 
és értelmezésük

Kismarja környékén végzett korábbi szeizmikus 
mérések

A Debrecentől DK-re lévő, ma „kismarjai 
maximum”-nak nevezett mélyföldtani szerkezet 
közvetlen környezetében 1942—44. között kez
dődött szénhidrogén-kutatás. A Seismos cég 
végzett graviméteres és szeizmikus méréseket. 
Az eredmények nyomán mélyfúrásos kutatásra 
is sor került. 1944-ben mélyítették le a Kis
marja— 1 és —2 jelű kutatófúrásokat, amelyek 
szénhidrogénnyomokkal ugyan, de meddőnek 
bizonyultak.

Modern szeizmikus kutatás csak 1970-től kez
dődött a pontosabb gravitációs mérések nyomán 
igen jól körülhatárolható szerkezet felett és 
környékén. A Geofizikai Kutató Vállalat (ill. 
jogelődje) 1970—71. években reflexiós szeizmi
kus, analóg mágneses felvételezésű, egyszeres 
és négyszeres fedésű szelvényeket mért. A 
KaMS—2 és KaMS—3 jelűek értékes adatokat 
szolgáltattak a kismarjai maximumról. Bár csak 
vonalmenti értelmezésre volt lehetőség, a dőlés
viszonyokat és a főbb törésvonalakat így is 
sikerült meghatározni (1. sz. ábra).

1. ábra: A  „ kismarjai maximum” 1972-ben

évben a Mezőpeterd—Nagykereki, majd 1978. 
évben a Nagyiéta—Álmosd kutatási területek 
szélén mintegy „melléktermékként” rajzolódtak 
ki az alaphegység szintjében a szerkezet kör
vonalai (2. és 3. sz. ábrák).

2. ábra: A kismarjai medencealjzat szeizmikus refle
xiós időtérképe 1975-ben

3. ábra: A kismarjai medencealjzat szeizmikus refle
xiós időtérképe 1978-ban

A következő években csupán néhány újabb 
szeizmikus vonal harántolta a maximum-szer
kezetet. Ezek a mérések mindig a szomszédos 
területek kutatásának részét képezték. Így 1975.

A kiemelkedés pontosított feltérképezésére 
1978—79. években újabb szeizmikus vonalakat 
telepítettünk. Ekkor már digitális felvételezéssel 
készültek a reflexiós időszelvények. A medence- 
aljzat kiemelt helyzete folytán (t — I s  körül)
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a hatszoros fedésű mérés is jó eredményeket 
hozott. A feldolgozás során a szokásos szűrt idő
szelvények mellett a dekonvolvált szelvényeket 
is elkészítettük. A kiértékelés és értelmezés so
rán bebizonyosodott, hogy érdemes főként ezek 
adataira támaszkodni. A dekonvolvált időszel

vények és migrált változataik alapján kapott 
legfőbb eredmény: az addig aránylag egységes
nek tűnő kiemelkedést tulajdonképpen számos 
törés szabdalja fel. A mérésekről kiadott üzemi 
eredményjelentésben szereplő medencealjzat
időtérkép a 4. sz. ábrán látható.

4. ábra: A medencealjzat időtérképe 1979. decemberében

Űjabb szeizmikus mérések

Az időközben megindult mélyfúrásos kutatás 
szénhidrogén-földtani szempontból is eredmé
nyes volt. 1980—81-ben az addigi szeizmikus 
vonalhálózatot jelentősen kibővítettük. A kis
marjai maximum szárnyain elhelyezkedő (Ka- 
jelű, 100-nál nagyobb sorszámú) vonalakat 12-, 
de többnyire 24-szeres fedéssel mértük. A jó 
minőségű mérési anyag alapján kapott térképek 
nyomán további kutatófúrásokat lehetett kitűz
ni. Ilymódon a mélyfúrásos és a szeizmikus ku
tatás a kiemelkedés környékén szoros kölcsön
hatásban folyt és folyik tovább. A következők
ben ennek az összekapcsolt földtani—geofizikai 
megismerési folyamatnak néhány mozzanatát, 
problémáját villantjuk fel, különös tekintettel a 
szeizmikus interpretációs munkára. Meg kell 
jegyezni, hogy bár ennek kapcsán a pannon

üledékekre vonatkozóan is számos érdekes ész
revételt tehetnénk, a vándorgyűlés témájának 
megfelelően itt csak a pannonnál idősebb kép
ződményekkel foglalkozunk.

A szeizmikus mérések tervezésénél, — de 
az interpretáció folyamán is —, sajátos korlát
ként kellett figyelembe venni azt a tényt, hogy 
a kutatott geológiai szerkezet részben az ország
határon túl helyezkedik el. Egyrészt a vonalak 
nyomvonalának tervezésében és a mérési para
méterek megválasztásában kellett erre tekintet
tel lenni. A terepi paramétereket (pl. fedésszám, 
geofonbázisköz, offset stb.) egyébként igen ru
galmasan kellett változtatni a kutatott meden
cealjzat aránylag meredek elmélyülése miatt. 
Másrészt az interpretáció is megnehezedett, hi
szen tulajdonképpen „fél-információból” kellett 
kialakítani a „teljes koncepciót” .
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A szeizmikus mérési anyag kiértékelése

Amint már fentebb említettük, az 1978—79- 
ben mért vonalhálózat szerves alapját képezte 
a további méréseknek. A kedvező tapasztalatok 
alapján továbbra is feldolgoztuk a mért szelvé
nyeket nemcsak időben változó szűréssel, hanem 
dekonvoluciós és migrációs programmal is. 
Többnyire a dekonvolvált és az ezekből készült 
migrációs időszelvényeket használtuk fel az ér
telmezéshez, térképszerkesztéshez.

A kiértékelői munka egyik kezdő lépése a 
reflexiók és a geológiai—geofizikai réteghatárok 
azonosítása, megfeleltetése. Bár területünkön 
számos kutatófúrás mélyült, ezek sekély volta 
nem tette lehetővé, hogy egy, a teljes területre 
érvényes t0 =  f (H) függvényt kaphassunk akár 
szeizmikus lyukszelvényezésből is. (to a kétszeres 
hullám terjedési időt, H a vonatkozási szinttől 
számított mélységet jelenti.)

Szerencsére, a dekonvolvált időszelvények 
többnyire jól tagolt szeizmikus képet mutattak. 
A kiemelt medencealjzatú területrészen, — ahol 
a mélyfúrások adatai alapján tudjuk, hogy a 
pannon üledékek közvetlenül a paleozoós me
dencealjzatra települtek, — a szeizmikus idő
szelvények reflexiógazdag felső része (kisebb 
to-értékek) alatt a reflexiós beérkezésektől men
tes a szelvénykép. Azzal a feltételezéssel éltünk, 
hogy ennek oka a pannon üledékek és a meta
morf medencealjzat közötti igen nagy akusztikus 
impedancia-különbség lehet. Ilymódon a még 
kijelölhető legalsó reflexiót tekintettük a me
dencealjzatot reprezentáló reflexiónak. Ha a 
szokásos gondolatmenettel ellentétben a mély
fúrások helyein a legalsó jó reflexióból kapott 
t0 kétszeres terjedési időértéket a megfelelő 
medencealjzat-mélység H értékével koordináta- 
rerdszerben ábrázoljuk (5. sz. ábra); akkor lát
ható, hogy feltételezésünk jogosnak tekinthető. 
(Az ábrán a kis körök jelentik a szelvények 
korrelálásánál figyelembe vett értékeket, a hiba
intervallumokat pedig a szelvényeken jelentkező 
látszólagos fázisszélességek adják. A számok a 
megfelelő „Kismarja” jelű mélyfúrások sorszá-

иы

5. ábra

mait jelentik.) Az értékpárok pontjai többnyire 
egy sávba esnek. Ez a sáv tulajdonképpen a kör
nyékbeli Artánd—2 és Álmosd—1 mélyfúrások 
szeizmokarotázs függvényeinek meghosszabítá- 
sával egybevág.

A ponthalmaz legkisebb-négyzetes kiegyenlí
téséből egy v =  3070 m/s sebességgel jellemzett 
(az ábrán szaggatott vonallal jelölt) függvényt 
kaptunk. Ez a pannon-feküre vonatkozó t0—H 
görbe tekintetében nagyon jól simul az Álm.—1 
lyukszelvényezés görbéjéhez, így ezt a kombi
nált görbét fogadtuk el hozzávetőleges területi 
to—H függvénynek.

A terület szeizmogeológiai tájegységekre 
tagolása

A kiemelt helyzetű medencealjzat területré
szén kívül csak a Nagykereki—1 és a Bojt—1 
jelű mélyfúrások adtak támpontot a geológiai 
felépítésre vonatkozóan. Így többnyire a szeiz
mikus hullámkép sajátosságaira, különbözősé
geire alapuló interpretációra támaszkodhattunk. 
A pannon-fekü reflexiója többnyire jól elkülöníti 
a szelvények felső részét, azaz a határozott irá- 
nyítottságú üledékképződést mutató pannon 
szinteket a paleozoós medencealjzat reflexiómen
tes, másutt sporadikus-reflexiós, ill. a miocén 
összlet bizonyos irányítottsággal bíró reflexió
töredékes képétől.

Ezen kritériumok és természetesen a mély
fúrási adatok figyelembevételével alakítottuk ki 
a területről alkotható szeizmogeológiai képünket.

A pannon-fekü alatt található (néhol feltétele
zett) képződmények alapján 7 területrészre 
oszthatjuk a szóban forgó kutatási területet. Az 
egyes területrészeket számokkal jelöltük. (6. sz. 
ábra). A részletesebb tárgyalás előtt röviden 
összefoglaljuk ezek fő jellemzőit:
1. sz. területrész: észak felé elmélyülő, törések

kel szabdalt, kiemelt helyzetű paleozoós 
medencealjzat (kismarjai maximum).

2. sz. területrész: a kismarjai maximum nyugat
felé elmélyülő, valószínűleg paleozoós 
nyúlványa. (Az elterjedés határát kimu
tatható törés hiányában pontozott vonal
lal jelöltük.)

3. sz. területrész: a kismarjai maximumtól dél
re eső, enyhén dél felé lejtő pihenő, a 
pannon fekü alatt foltokban kis (50— 
100 m) vastagságú miocén képződmé
nyekkel.

3/a sz. területrész: az előbbi pihenő nyúlványa, 
valószínűleg miocén fedő nélküli paleo
zoós kibúvás.

4. sz. területrész: a 3. számmal jelölt terület
résztől délre eső meredeken elmélyülő 
medencealjzat, rajta dél felé erősen ki
vastagodó miocén üledékekkel.

5. sz. területrész: a 3. és 3 a területrészektől
nagy elvetési magasságú töréssel elvá
lasztott, változó, de szintén nagy vastag
ságú miocénnal kitöltött medencerész.
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6. sz. területrész: az előbbi medencerésztől a 2. 
sz. területrész paleozoós (?) nyúlványával 
elválasztott, kis vastagságú (miocén?) 
üledékkel kitöltött medencerész.

A jobb áttekinthetőség kedvéért a terület 
általános jellemzőit két térképre osztva ábrá
zoltuk. A már említett 6. sz. ábrán a szeizmikus 
vonalak, a kiértékelés után nyert tájegységi be
osztás, a főbb törésvonalak, és az összefüggő, 
nagyobb vastagságú miocén képződmények ki- 
ékelődési zónái láthatók. A 7. sz. ábrán az előbbi 
törésvonalak, kiékelődési zónák mellett a szeiz
mikus vonalak csak név nélkül szerepelnek. 
Ábrázoltuk viszont a területen a térkép készí
tése idejére már lemélyült fúrások helyeit, a 
pannon fekü reflexiós-idő szintvonalait, és az

összefüggő miocén összletek vastagsági izovona- 
lait, — szintén reflexiós-időléptékben.

1. sz. területrész

A kismarjai kiemelkedés térképét részlete
sebben a 8. sz. ábrán láthatjuk. A tektonikai 
elképzelés részben már a 4. ábrán látható tér
kép elkészítésének idején kialakult. Az azóta 
mélyült kutatófúrások adatai azonban kis mér
tékben módosították a tektonikai vázlatot.

A kiértékelés egyik alapszelvényének a 
Ka—88 jelűt tekintettük (9. sz. ábra). Az idő
szelvény (az ábra jobb oldalán) bonyolult hul
lámképét a migrált szelvény (bal oldalon) igen 
jól „világítja meg” . A migráció után kapott, 
geometriailag valósághűbb kép a 0,8—1,0 secun-

1 sze izm ikus vonalak yl

törésvonalak,
törészóna

ti miocén kiekelödési
ha tar 

) Bojt-1 m é ly fú rá s o k

/7 = /: too OOO

6. ábra: A szeizmogeológiai részterületek térképe törésvázlattal (1981.)
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dumos sávban törésekkel tagolt metszetet ad. 
A szelvény DK-i vége az országhatár által tá
masztott mérési korlátok miatt kevésbé alkal
mas a medencealjzat követésére. Itt a Kism.—7 
és Kism.—19 jelű mélyfúrások adatai nyomán 
szükségessé vált a 4. sz. ábrán látható térkép 
korrekciója.

A törések két oldalán nem mindig mutatható 
ki szintkülönbség. Ezen esetek egy részében a 
hullámbeérkezések kis zavarzónái adhatnak le
hetőséget a törések követésére.

Valószínűnek látszik, hogy a terület blokkos 
rendszerének kialakításában nemcsak vertikális, 
hanem laterális mozgások is közrejátszottak. 
Ezen kívül a paleozoós felület lepusztulása is 
hozzájárult ahhoz, hogy minden bizonnyal szá
mos törés maradt fedve a szeizmika számára.

A kismarjai maximum térképezésének feladata 
természetesen rávilágít a szeizmikus mérések 
egyik interpretációs nehézségére. Amíg átnéze- 
tes mérésektől nem várható el, hogy részletes, 
nagy felbontottságú törésvázlattal szolgáljanak, 
addig a sűrű (pl. 300—400 m rácstávolságú) vo
nalhálózaton néhányszor 10 méteres szintkü
lönbségű diszlokációs zónák követését is kívá
natosnak érezzük. Ugyanakkor pedig a vonalak 
felszíni sűrítése nem azonos a vertikális felbon
tás növelésével, jóllehet a különböző kritériu
mok alapján kijelölhető törések, törészónák egy
séges rendszerbe foglalásának lehetősége való
ban megnő. Természetesen a feladat igen apró
lékos kiértékelői munkát igényel. Az elvárható 
eredményesség azonban számos egyéb tényező
től, pl. a kimutatandó felület mélységétől is
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függ. (Szerencsére esetünkben aránylag sekély 
üledékes medencerészről van szó.)

в •
5 о

■Kismarja je lű  m eg fú rások  C H -fa rla /om m al 

Kismarja je lű  meddő, vagy kivizsgálatlan m élyfúrások  

pannon -fekú re flexiós időszm ívonalai [fr?aj 

tö résvonalak

M — 1 : 100 000

8. ábra: A  kiemelt helyzetű medencealjzat időtérképe 
a mélyfúrásokkal (1981.)

Kism -Ю Kism-lfl Kism-7 Kism-19 Kism-10 Kism-IQ Kism-7 Kism-JQ

9. ábra: A  Ka— 88 jelű szeizmikus időszelvény dekon- 
volvált migrált és migráció nélküli változata

2. sz. területrész

Valószínűleg a fent már említett okok játsza
nak közre abban, hogy az 1. és 2. területrészek 
között nem találunk töréssel jellemezhető ha
tárvonalat, bár ennek létét a területen É—D

irányban végighúzódó törések, — ill. eltűné
sük — sejtetik. A nyúlvány paleozoós volta a 
Ka—87 és Ka—65 jelű szelvények hullámképe 
alapján feltételezhető.

3. és 4. sz. területrész

A kismarjai kiemelt helyzetű zónától dél felé 
enyhén lejtő medencealjzatot valószínűleg fol
tokban fedik változó, de kis vastagságú miocén 
rétegek. (Ez a 3. sz. területrész.) Ettől a pihenő
től délre, Nagykereki térségében viszont a me
dencealjzat meredek elmélyülésére lehet számí
tani. (Ez a 4. sz. területrész.)

A Ka—114 jelű szelvény (10. sz. ábra) kitű
nően mutatja az 1—3—4. sz. területrészek kö
zötti összefüggéseket. Míg a Kism.—6 jelű mély
fúrásban a pannon rétegek közvetlenül a paleo
zoikumra települtek, a Kism.—22-ben néhány, 
a Kism.—17-ben viszont már majdnem 100 m 
vastag miocén képződményeket találtak. A ref
lexiós kép alapján ugyanakkor erre nem lehet 
következtetni.

Kism-n Щ  rum гг ^  kiíti-6

10. ábra: A Ka—114 jelű szeizmikus időszelvény

Ez a tény egy másik problémát villant fel. 
Bár 100 méteres rétegvastagság jóval a szeiz
mikus módszer felbontóképességének határán 
belül van, előfordulhatnak olyan geometriai és 
akusztikus impedancia viszonyok, hogy a réteg 
nehezen mutatható ki szeizmikus módszerrel. 
Lehetséges például, hogy esetünkben a miocén 
üledékek és a paleozoós medencealjzat közötti 
mállott zóna biztosít folyamatos átmenetet az 
auksztikus impedanciában. Amennyiben egy ré
teget ki is tudunk mutatni, ilyen vastagságban 
(idősávban) nem lehet a szeizmikus-fáeies jel
lemzőket úgy meghatározni, hogy a környezet 
más üledékeitől biztonsággal el lehessen külö
níteni.

A szelvény déli részén látható „legyező alakú" 
hullámkép a dél felé elmélyülő medencealjzat 
felett települt képződményeket mutatja. A kö
zeli Nagykereki—1 mélyfúrás rétegsora alapján 
miocén kitöltésről lehet szó.

Itt, a Ka— 114 jelű szelvény kapcsán említjük 
meg, hogy több szelvényen, amelyek az 1-es,
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3-as és 4-es területre esnek, a kijelölt medence- 
aljzat alatt igen nagy mélységtartománynak 
megfelelő to időknél többszörösnek nem tekint
hető, „szemmel korrelálható” beérkezéseket ta
lálunk. (Ezeket a Ka—114-en 2,3—3,2 s között 
szaggatott vonalakkal jelöltük be.) Mibenlétük 
kérdéses. Esetleg erősen metamorfizált mozgási 
felületekről származó valós beérkezések lehet
nek. Felületelemekként kezelve őket, az 1. és 4. 
sz. területrészeken térképezhetők is. Északon 
É-ÉNy, délen D-DK irányba lejtő felületeket 
kapunk.

3/a sz. területrész

A 3. számmal jelölt területrész délnyugat felé 
érdekes nyúlványban folytatódik. A Ka—117 
jelű szelvény (11. sz. ábra) tanúsága szerint 
tulajdonképpen egy küszöbről van szó. Bár a 
hullámkép meglehetősen szaggatott, a szelvény 
keleti oldalán a pannon fekü alatt (1,2—1,8 s 
tartományban) jól lehet látni a kivastagodó 
miocénnal kitöltött ,,U” alakú árkot, és a küszö
böt, amelyet nyugati oldalán nagy törés határol. 
A küszöb valószínűleg a paleozoós medence- 
aljzat része.

Щ 9°,'

(Ugyanakkor, fúrásos bizonyíték hiányában 
nem kizárt annak a lehetősége sem, hogy a szak- 
gatott vonallal jelzett, medencealjzatnak tekin
tett reflexiók a miocén összleten belülről szár
maznak. Ebben az esetben a keresett medence- 
aljzatról kapható hullámbeérkezéseket a nagy 
vastagságú miocén összlet hullámelnyelő-képes- 
sége miatt nem tudjuk összefüggően kimutatni.)

5. sz. területrész

Az előbb vizsgált Ka—117 jelű szelvény nyu
gati fele az 5. sz. területrész jellegzetességeit 
mutatja. A Bojt—1 mélyfúrás által feltárt több, 
mint 400 m vastag miocén rétegsor alatt a me
dencealjzat mélysége bizonytalan. Valamivel

jobban sikerült kimutatni a lehetséges meden
cealjzatot a Ka—118 jelű szeizmikus szelvé
nyen (12. sz. ábra).

Amint az a vonalhálózatból látható, nagyszerű 
lehetőség kínálkozik, hogy az új Ka—118 jelű 
szeizmikus sezlvényt összehasonlítsuk az 1971- 
ben mért KaMS—3 jelűvel (13. sz. ábra), hiszen 
közel egy nyomvonalon haladnak. Mindenkép
pen szembeötlő nemcsak az analóg- és a digi
tális felvételezés nyújtotta különbség, hanem a 
négyszeres és a huszonnégyszeres fedésszám al
kalmazásával kapott minőségi javulás is.

13 .ábra: A  KaMS—3 jélű szeizmikus időszelvény

6. sz. területrész

Az 1. sz. területrésztől ÉNy-ra lépcsőzetesen 
elmélyülő medencealjzat található. Jellegzetes 
metszetét adja ennek a területrésznek a Ka— 
127 jelű szelvény (14. sz. ábra), amelynek az 
ÉK-i oldala még a paleozoós medencealjzatra 
települt pannont mutatja. Ugyanakkor a reflexiós 
kép megváltozásából lehet következtetni arra, 
hogy a törések között kisvastagságú üledékki
töltés van. A közeli Derecske—I. mélyfúrásban 
talált vékony miocén üledékekre asszociáltunk, 
amikor ezeket a kitöltéseket (a déliektől eltérő 
kifejlődésű) miocén korú képződményeknek 
valószínűsítettük.
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14. ábra: A Ka—127 jelű szeizmikus időszelvény

A szeizmikus interpretációs munka — általában

Kismarja környékén mind a geofizikai, mind 
a mélyfúrásos kutatás tovább folyik. A rend
kívül bonyolult felépítésű terület geológiáját ki
alakító dinamizmust csak további jó hatásfokú 
kutatással ismerhetjük meg.

Az eddigi erőfeszítések is jól illusztrálják 
azonban, hogy milyen fontos a szeizmikus, (sőt 
általában a geofizikai) adatok minél magasabb 
színvonalú kiértékelése, interpretálása. Ennek 
alapvető felétele, hogy a terepi mérések tech
nológiai fegyelme, a feldolgozás gondossága 
adott technikai szinten lehetővé tegye minden 
adat hasznos és biztos információként való 
kezelését.

Megfelelő geológiai koncepciókkal kölcsön
hatásban mind eredményesebben alkalmazhat

juk a modern szemléletű kiértékelési eljárásokat 
is. A szeizmikus kép adta rétegazonosítási és 
rétegelkülönítési lehetőségek az értelmező gya
korlatán, tapasztalatán kívül mind jobban kell, 
hogy támaszkodjanak az egzakt hullámképi kri
tériumok alapján végzett szeizmikus makro- 
sztratigráfiai értelmezésre is. További újabb és 
újabb eljárások segítik a kiértékelő-értelmezőt 
abban, hogy az egyre javuló minűségű szeizmi
kus szelvényekből mind több és megbízhatóbb 
földtani információt nyerjen. Ilyenek pl. a ver
tikális szeizmikus szelvényezés, a folyamatos 
sebesség-szelvényezés, vagy éppen az interak
tív számítógépes modellezési lehetőségek is.

Köszönettel tartozom a Geofizikai Kutató 
Vállalatnak, hogy a szeizmikus interpretációs 
munka néhány aspektusát a kismarjai területen 
végzett kutatások történetének kapcsán bemu
tathattam.
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