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Napjaink szénhidrogénkutatásának fontos részét ké
pezik a potenciális anyakőzetek érettségét előrejelző
hőtörténeti modiellszámítások. A világ számos területén
találhatók olyan medencék, ahol süllyedéseikkel, k i
emelkedésekkel, és más tektonikai deformációkkal
tarkított medencefejlődést kell modellezni. Ezekben
az esetekben gyakran gealógiaiilag igen hosszú (esetleg
többszázmitilió éves) fejlődéstörténetet kell figyelembe
venni. Geodinamiikjaiiag viszonylag egyszerű esetnek
tekinthető a magyarországi neogén medencefejlődés.
A hazai paleogén medencék története bonyolultabb,
több medencefejlődési ciklust tartalm az.
Ebben a m unkában megvizsgáltuk a legegyszerűbb
medencefejlődési esetre az állandó hőtér, illetőleg —
a geodinamikailag sokkal plauzibilisebb — változó
hőtér feltételezésekkel kapott modellszámítási ered
mények eltérését. K ét szélső esetet tekintettünk. Az
egyszerűbb számítás a mai hőteret tekinti érvényesnek
a geológiai m últra is. A bonyolultabb modellszámítás
során az üledékek az időben változó, ,.valódi” hőtér
ben süllyednék, esetleg emelkednek. A valódi hőtér a
medencefejlődés menetének ismeretében, bizonyos
geodinamikai egyszerűsítő feltételekkel, a modellszá
mítás során lett meghatározva.
A számítások elvégzése után három fontos m egálla
pítást tehettünk:
— A TTI—Ro (idő—hőm érséklet index — vitrinit
reflexió) em pirikus összefüggés m egállapításakor
a precízebb hőtörténeti modell alkalm azása in 
dokolt.
— Neogén rétegsorok esetén az egyes vitrinitreflexiós szintek előrejelzésében 100—250 m-es elté
rés adódik a k é t számítás között. Ebben az eset
ben teh át az egyszerű modell hibája nem zava
róan nagy.
— Preneogén rétegek érettségtörténetének modelle
zése során változó hőtörténetet célszerű alkal
mazni. Ez azonban csak az üledékfelhalmozódás,
illetve lepusztulás, a kompakció, a süllyedés- és
emelkedéstörténet, valam int a tektonikai defor
mációk korának és stílusának jó ism erete ese
tén lehet megbízható.

1. Bevezetés
A különböző típusú kerogének szénhidrogé
nekké való alakulásának reakciósebességét a
környezet hőmérséklete döntő mértékben befo
lyásolja. A szénhidrogén-kutatásban fontos in
formációhoz juthatunk tehát az üledékes me
dence különböző tértartományaiban ismert,
vagy feltételezett anyakőzetek hőtörténetének
modellezésével.
Egy-egy rétegsor anyakőzeteinek múltbeli
érettségére következtethetünk a rétegek időbeli
visszafejtésével, ha a mai vitrinitreflexiós
szintek mélységét állandónak tételezzük fel a
geológiai múltra vonatkozóan (Szalay, 1982). Ez
a közelítés igen egyszerűen alkalmazható, de
eltér az állandó hőmérsékletmélység közelítés
től. Utóbbi alkalmazásakor ugyanis a különbö
ző ülepedési (felfűtési) sebességek időben vál
F Ö L D T A N I K U T A T Á S X X X I I I . é v f o l y a m . (1990. é v ) , i . s z á m

tozó mélység-vitrinitreflexió összefüggést ered
ményeznek.
Egy másik egyszerűsítő eljárást alkalmazott
Póka et al (1987), mikor is geokémiai mérések
eredményeinek a Karweil-diagram segítségével
történő felhasználásával kvalitatíven jellemez
ték egyes geológiai egységek paleogeotermikus
viszonyait.
A mai rétegsor és a geofizikai paraméterek
ismeretében a hőtörténeti rekonstrukció sokkal
szabatosabban és a valós viszonyok megismeré
sének számottevően nagyobb esélyével is elvé
gezhető. Ez az eljárás a medencefejlődés teljes
folyamatának geodinamikai modellezésén ala
pul és világszerte általánosan használják (Tissot és Welte, 1984; Doligez et al, 1986). A Kőolajkutató Vállalat megbízásából a szolnoki
szakemberek közreműködésével ilyen programrendszert nálunk is kifejlesztettünk (Horváth
és Dövényi, 1984; Szalay et al, 1985; Horváth
et al, 1986).
Jelen tanulmány két hőtörténeti modell
számítás eredményeinek összehasonlításán alap
szik:
1) A rétegek visszafejtésével, a dekompakció
figyelembevételével megkaphatjuk a kiválasz
tott rétegtani horizontok süllyedéstörténetét.
Az egyes rétegek hőtörténetét a mai hőmérsék
let—mélység függvény változatlanságának feltételezésével számítjuk. Ebben az esetben a ki
választott horizontnak csak azért lesz hőtörté
nete, mert egy időben változatlannak feltétele
zett hőtérben lefelé (süllyedés), esetleg felfelé
(kiemelkedés) mozog. A T(z) függvény ekkor
tehát időben állandó.
2) A második esetben a horizont süllyedés
történetét az üledékes medence adott földrajzi
pontjához tartozó „valódi” hőtörténettel páro
sítjuk. A T(z) függvény ekkor tehát nemcsak
térben, de időben is változik.
A továbbiakban a rövidség kedvéért az első
típusú modellszámítást egyszerű, a másodikat
valódi hőtörténetnek nevezzük.
Az első eset, amikor is a mai hőteret tekint
jük a múltra vonatkozóan is érvényesnek, nyil
vánvalóan hibás közelítés, de egyszerűsége mi
att mégis érdeklődésre tarthat számot.
A második eset geodinamikailag nyilván jó
val hitelesebb, de a folyamatok bonyolultsága
miatt, a tényleges hőtörténetet csak közelítő
pontossággal határozhatjuk meg. A medence tí
pusáról és fő folyamatairól kialakult geodinami
kai képünk kell legyen. Egészen más ugyanis
egy hegységelőtéri molassz-medence fejlődés
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története, mint egy pannóniai típusú extenziós
medence kialakulása.
Extenziós medencemodellezés során a kéreg
és az alsólitoszféra kivékonyodását figyelembe
kell venni, hiszen ezek vastagsága döntő a hő
tér kialakulásában és ez szabályozza a kéreg
süllyedéstörténetét is. Ugyancsak fontos té
nyező, hogy a lerakódó hideg üledékek hőt
vonnak el az alattuk levő rétegekből is, és azok
újbóli felfűtése geológiai időskálán is jelentős
időt igényel. Ez annál jelentősebb, minél na
gyobb az üledékfelhalmozódás sebessége. A
Pannon-medencében ez a hatás, csakúgy, mint
a litoszféra kivékonyodása, igen számottevő.
Figyelembe kell venni továbbá a kőzetrétegek
hővezetőképességének időbeli változását is. Az
üledékek kompakciója, azaz a kőzetanyag
mennyiségének növekedése a folyadékkal ki
töltött pórustér rovására, számottevően növeli
úgy a homokkövek, mint a márgák hővezető
képességét (Dövényi és Horváth, 1988).
A két hőtörténeti modellszámítás összehason
lításához ismernünk kell a számítások eredmé
nyeit bemutató fejlődéstörténeti diagramot (1.
ábra). A vízszintes tengely az időskála (millió

roló mélyfúrást képvisel, miocén (bádeni,
szarmata), alsó-pannon, felső-pannon, és kvarter rétegekkel. Az időtengely megfelelő pontjai
ból induló és az egyes réteghatárok mai mély
ségeibe eljutó vonalak a réteghatárok süllye
déstörténetét adják meg. Ezenkívül egyes izo
termák múltbeli mélysége is látható a diagra
mon. Ezek az ábrán szaggatott vonallal jelölt
görbék, tehát a rétegek hőtörténetét mutatják.
Egyes vitrinitreflexiós szintek (pl. R0 — 0,4%,
0,6%) múltbeli mélységét folyamatos vonallal
ábrázoltuk, s ezek illusztrálják a rétegsor érett
ségtörténetét. A diagramon a valódi történetet
rekonstruáló hőtörténeti modell eredményei
láthatók. Ez abból tűnik ki, hogy az ábrán a
T(z) függvény időben változik. A változatlan
hőtérrel számoló modell fejlődéstörténeti diag
ramján az izotermák vízszintes egyenesek
lennének, és a vitrinreflexiós szintek múltbéli
mélysége is másképp alakulna. A vitrinitref
lexiós értékek számítását az idő-hőmérséklet in
dex (TTI; Lopatin, 1971) és a vitrinitreflexió
közötti empirikus összefüggés használata teszi
lehetővé (2. ábra; Horváth és Dövényi, 1984).

Idő (106év)

2. sz. ábra: Hazai mélyfúrásokra számolt Idő —
Hőmérséklet Index (TTI) logaritmusa és m ért
vitrinitreflexiós értékek (Rc) kapcsolata.
A folyamatos vonal az átlagképzéssel meghatározott
kiegyenlítő görbét mutatja. (Horváth és Dövényi
1984 nyomán)

2. Eltérések az időben állandó, és a változó hő
terű modellszámítások eredményei között
1. sz. ábra: Egyesített fejlődéstörténeti diagram
(Horváth és Dövényi 1984 nyomán)

évvel ezelőtt). A függőleges skála a mélység ki
lométerekben. Az ábra jobb szélső oszlopa (0
millió év) tehát egy, a neogén rétegsort hatá
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A)
Eltérések a TTI—R0 összefüggés megálla
pításában.
Az egyszerű és a valódi hőtörténeti modell
számítások eredményei közti különbséget leg
először oly módon vizsgáltuk, hogy nyolc mesterkút modellezésével meghatárózott TTI—R 0
összefüggést (2. ábra) az egyszerűbb számítás
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TTI-eredményeivel vetettük össze. Elhanya
golható különbséggel a 2. ábrán látható görbét,
vagyis a valódi hőtörténettel meghatározott
összefüggést kaptuk ebben az esetben is. Ennek
a meglepő eredménynek két oka van.

Idő (106év)

Az első ok az, hogy egyes kutaknál az egy
szerű számítás szerinti hőtörténet „melegebb”
mint a valódi, máshol pedig az ellenkezője ér
vényes, vagyis az egyszerűbb hőtörténet a „hi
degebb”. A valódi hőtörténetnél melegebb ese
tek a nagyobb TTI irányába, vagyis lefelé, a
hidegebb esetek pedig felfelé tolják a 2. ábrán
látható kiegyenlítő görbét. Ezen ellentétes ha
tások miatt a görbe nem változik észrevehe
tően.
A második ok, amely miatt az empirikus
összefüggés láthatólag nem változott, lényege
sebb, ugyanis a TTI—R 0 diagramon bármi
lyen kisebb változást erősen elfed a mért R„
értékek nagy szórása.
B) Eltérések a fejlődéstörténeti diagramokon
A két modellszámítás közti eltéréseket az
egyes fejlődéstörténeti diagramokon jobban
nyomon követhetjük. Az ismertetésre kerülő
ábrák mindegyikén feltüntettük az egyszerű
és a valódi hőtörténet izotermáinak, illetve vitrinitreflexiós szintjeinek múltbeli lefutását.
Idő (I06év)

4. sz. ábra: Egyesített fejlődéstörténeti diagram

A Kőröstarcsa—I fúrás esetén (3. ábra) az
egyszerűbb hőtörténet izotermái mélyebben
húzódnak, vagyis ez a hőtörténet szisztema
tikusan alacsonyabb hőmérsékleteket (azaz hi
degebb üledékeket) ad. Ennek megfelelően az
egyszerű hőtörténet izoreflexiós görbéi is mé
lyebben húzódnak (pontozott vonalak).
A Tótkomlós—I fúrás esetén (4. ábra) az
egyszerűbb hőtörténet izotermái magasabban
húzódnak, tehát ez a hőtörténet a melegebb.
Ennek megfelelően az egyszerű hőtörténettel
számolt izoreflexiós szintek is magasabban hú
zódnak.

3. sz. ábra: Egyesített fejlődéstörténeti diagram
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A Hódmezővásárhely—I fúrás esetén (5. áb
ra) a hőtörténet összetettebb. Az első kb. 9
millió évben az egyszerűbb hőtörténet a mele
gebb. Ezután 5—6 millió évig jóval hidegebb,
majd utána a mai hőtérhez simul. Tekintsük a
0,4% és 0,6%-os reflexiós szinteket. Ezekben
az esetekben a modellek által számolt érettség
különbségek a hőmérséklet-történeti eltérése
ket tükrözik. Vagyis, amíg az egyszerűbb hő
történet a melegebb, addig nagyobb érettséget
jelez, majd mikor ez a hidegebb, akkor az
érettségszintek fokozatosan lecsökkennek a va
lódi hőtörténettel számolt érettség alá. A na
gyobb vitrinitreflexiós szintek olyan rétegek
ben találhatók, amelyek igen nagy időt (8—9
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R0 kapcsolathoz jutottunk, mégsem célszerű
azonban időben állandó T(z) függvény alkalma
zása ezen döntő fontosságú összefüggés meg
állapításakor. Ezt egyszerű elméleti meggondo
lással támaszthatjuk alá, amelynek során meg
mutatjuk a két hőtörténeti számítás eredmé
nyei közti eltérést, mind az empirikus reláció,
mind a fejlődéstörténeti diagramok elkészíté
sekor.
Tételezzük föl, hogy:
a)
a TTI—R0 összefüggés megállapításakor a
felhasznált mesterkutak által kijelölt helyen
a következő tényleges hőtérváltozás érvénye
sült: minden kút esetén jóval hidegebb volt az
egyszerűbb modell hőtörténete (6/a. ábra). Ez
—
----idő
А
В

6. sz. ábra: a) A z alkalm azott m esterkutak helyén az
egyszerű hőtörténet a hidegebb
b) így a TTI—R reláció a kisebb TTI értékek
irányába tolódik (szaggatott vonalak)

5. sz. ábra: Egyesített fejlődéstörténeti diagram

az eset előfordulhat a valóságban, és nem áll
túlságosan messze az 1984-ben levezetett nyolc
mesterkút hőtörténetétől;
b)
a mért R 0 értékek szórása nem fedi el a
hőtörténet különbségek miatti eltéréseket.
Ekkor a TTI—R 0 görbe az egyszerűbb hő
történet szempontjából — mivel ez a hidegebb
— fölfelé csúszik (6/b. ábra szaggatott vonala).
A fejlődéstörténeti diagramon, a hidegebb hő
történet miatt, a reflexiós szintek a 7/a. ábrán
látható módon lefelé csúsznak (ha a változó

millió évet) töltöttek jóval melegebb állapot
ban. Ezt az érettségtöbbletet az utóbbi 7—8
millió év hidegebb időszaka nem tudta ki
egyenlíteni, vagyis a mélyebb szintek esetén az
egyszerűbb hőtörténet nagyobb érettséget jelez.
További öt mesterkút (Doboz—I, Derecske—
I, Kondoros—1, Jászladány—I, Kőrösladány—I)
hasonló vizsgálatát is elvégezve megállapítható,
hogy a két modellszámítás megfelelő vitrinitreflexiós szintjeinek mélységkülönbsége 100—
250 m. Mivel mind a TTI, mind az R c értékek
a teljes hőmérsékleti kitettség (azaz az összeg
zett hőhatás), és nem a hőtörténet időszakos
változásainak jelzői, az egyszerűbb modellszá
mítás hibája nem számottevően nagy neogén
rétegsorokra, a vizsgált esetekben.
C) Eltérések elméleti meggondolások alapján
Az egyszerű és a valódi hőtörténet alkalma
zásával hibahatáron belül ugyanolyan TTI—
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1 eltérés a konstans hátér fettetekzes miatt
eltérés a h/bás TTI-R0 reiáció miatt
7. sz. ábra: A hidegebb hőtörténet m iatt a reflexiós
szintek lefelé csúsznak (a változó hőtörténet TTI—R
relációját figyelem be véve)
b) A hőtörténet és a TTI—R reláció hibái
csökkenthetik, vagy kiegyenlíthetik egymás hatását
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hőtérrel számolt TTI—R„ összefüggést alkal
mazzuk). Ha viszont az „új”, konstans hőtérrel
kapott TTI—R 0 összefüggést alkalmazzuk, ak
kor kisebb TTI-t (6/b. ábra), azaz kisebb mély
séget kell elérnünk egy kijelölt Ra szint esetén.
Emiatt a kikövetkeztetett reflexiós szintek föl
jebb kerülnek, tehát a konstans hőtér feltéte
lezés kétszeres hibája miatt, az adott területen
közel helyes végeredményhez juthatunk (7/b.
ábra).
Alkalmazzuk most a konstans hőterű modellt
és ennek TTI—R0 kapcsolatát egy olyan me
dencerészre, amelynek hőtörténete az egysze
rűbb, konstans hőterű modell szempontjából
jóval melegebb. Ekkor a reflexiós szintek a me
legebb hőtörténet miatt, még a változó hőtörté
net TTI—Ro relációját alkalmazva is, fölfelé
tolódnak (8/a. ábra). Az új, konstans hőtérrel

8. sz. ábra: a) Más adottságú területen, ahol a
hőtörténet az egyszerűbb modell szempontjából
melegebb, a reflexiós szintek fölfelé tolódnak
(a változó hőterű modell T T I—R relációját
figyelem be véve)
b) A z egyszerűbb modell T T I— R relációját
alkalmazva az érettségszintek hibája kétszeresen
jelentkezik

kapott TTI—R 0 kapcsolat alkalmazásakor a
reflexiós szintek még följebb tolódnak (8/b. áb
ra). Az ilyen területeken tehát a konstans hő
tér feltételezés kétszeres hibája jelentkezik a
fejlődéstörténeti diagramokon.
3. Hőtörténeti modellszámítások lehetősége a
magyarországi -preneogén medencék esetén
Extenziós medencefejlődés esetén megacik
lus alatt egy területet földaraboló iniciális fá
zis során bekövetkező süllyedést és az ezt kö
vető gyengébb tektonikai aktivitás mellett
fellépő termikus süllyedési fázis együttesét
értjük. Egyetlen megaciklus során felhalmo
zódó üledékek fáciese és rétegtani kapcsolatai
lényegesen változnak, amelyek az üledékösszlet
szekvenciákra való felosztását teszik lehetővé
(Vail et al, 1977). A szekvenciák számát a me
gaciklus időszaka alatt fellépő globális tengerszintváltozási ciklusok határozzák meg. Egy
szekvencia azokat a genetikusán összetartozó
üledéktömegeket tartalmazza, amelyek egy tengerszintsüllyedési, emelkedési, és az ezt lezáró
süllyedési ciklus során halmozódtak fel (Hág et
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al, 1987). A szekvenciahatárokat a medencefej
lődés során fellépő lokális tektonikai folyama
tok (oldaleltolódás, blokkos kiemelkedés stb)
kierősíthetik vagy összezavarhatják.
Jóval bonyolultabb a medencefejlődés ami
kor egy területen két medencefejlődési mega
ciklus egymásra szuperponálódik. Ilyen esetre
példa a magyar középhegységi zóna paleogén,
és az arra rárakódó neogén medencefejlődése.
Csak kvalitatív, az általános tendenciát meg
ragadó modellszámítás lehetséges olyan eset
ben, amikor egy medencefejlődési megaciklust
orogén fejlődési fázis követ. Ekkor ugyanis a
medencék eredeti, zavartalan rétegsorai egymásratorlódhatnak, és a kiemelkedési fázis so
rán drasztikusan le is pusztulhatnak. Ez történt
a hazai mezozós rétegsorokkal, sőt ezek nagy
része részt vett a paleogén és/vagy neogén me
dencefejlődési megaciklusban is. Tehát a hazai
mezozós anyakőzetek hőtörténeti modellezése
csak akkor lehet eredménnyel kecsegtető, ha a
tektonikai és rétegtani adatok korszerű feldol
gozásával és értelmezésével a szerkezetfejlődés
tér- és időbeli lefolyását megbízhatóan rekonst
ruálni tudjuk.
Preneogén anyakőzetrétegek érettségének
modellezése során tehát, nem kerülhető meg a
változó hőtörténet alkalmazása. Ennek megha
tározásához az üledékfelhalmozódás, a lepusz
tulás, a kompakció, a süllyedés- és emelkedés
történet, valamint a tektonikai deformációk
korának és stílusának minél pontosabb isme
rete szükséges. Mindez az olajipari szakembe
rek és a velük együttműködő intézeti és egye
temi kutatók együttes és összehangolt munká
ját követeli meg.
IRODALOM
[1] Lopatin, N. V., 1971: Tem perature and geologic
tim e as factors in coalification: Akadémia Nauk
SSSR Izvestiya, Seriya Geologicheskaya 3, 95—
106. (English translation by N.H. Bostick, Illinois
State Geological Survey, 1972.)
[2] Vail, P.R.— Mithcum, R.M. Jr.—S. Thompson, III,
1977: Seismic stratigraphy and global changes of
sea level, part 4: Global cycles of relative chan
ges of sea level, in C.E. Payton (ed.): AAPG
Mem. 26, Tulsa, Oklahama, (1—516): 83—97.
[3] Szalay A, 1982: A rekonstrukciós szemléletű föld.
tani kutatás lehetőségei a szénhidrogén-perspek
tívák előrejelzésében. Kandidátusi értekezés.
MTA adattár.
[4] Tissot, B.P.,—D.H. W elte, 1984: Petroleum For
mation and Occurence. Springer, Berlin, 1—699.
[5] Horváth, F.—Dövényi, P. 1984: Az üledékes kőze
tek diszperz szervesanyag-tartalma átalakultsági
állapotának előrejelzése paleohőmérsékleti re
konstrukció alapján. K utatási zárójelentés. Szol
noki К. V., KV 83 — К —13/84. sz.
[6] Doligez, B.—Bessis, F.—Burrus, J.—lingerer, P.—
P.Y. Chenet, 1986: Integrated numerical sim ula
tion of the sedimentation, heat transfer, hydro
carbon form ation and fluid migration in a sedi
m entary basin: the THEMIS model. In: Therm al
modeling in sedim entary basins, Paris, Editions
Technip (1—600): 173—195.
[7] Horváth, F.—Szalay, Á.—Dövényi, P.—J. Rum p
ler, 1986: Structural and therm al evolution of
the Pannonian Basin: an overview. In: Thermal

7

[8]

[9]
[101

[11]

modeling in sedim entary basins, Paris, Editions
Technip (1—600): 339—358.
Páka, T.—Árksi, P.—Sajgó, Cs.—Horváth; Z .A .—
Tóth, M .N — L. Völgyi, 1987: Therm al history oi
Mesoscic basement in Pannonian basin (S—H un
gary). Acta Geologica Hungarica 30(2—3): 197—
230.
Hag, B.U.—Hardenboi, J.—P.R. Vail 1987:Cronology of Fluctuating Sea Levels Since the Triassic.
Science, 235: 1156—1167.
Á. Szalay—F. Horváth—P. Dövényi, 1987: Com
puter modelling of the therm al and m aturation,
history of the G reat Hungarian Plain. A Magyar
Állami Földtani Intézet Évkönyve, LXX, 635—
644.
Dövényi, P.—F. Horváth, 1988: A Review of
Temperature, Therm al Conductivity, and H eat
Flow Data from the Pannonian Basin. I n : Royden,
L.H. and F. Horváth (eds.), The Pannonian Ba
sin: a study in basin evolution. American Assoc.
Petr. G eol, Memoir 45, Tulsa, Oki. (1—384):
195—233.

Csép, Balázs—Dr. Dövényi, P éter—Dr. Horváth, Fe
renc :
A critical examination of thermal history calculations
The therm al history calculations to predict the m a
turity of potential sonrce rocks represent an im por
tant part of uptodate hydrocarbon exploration. In
many places of the world one can find basins to be
modelled, wohich are characterized by subsidence, up
lift and tectonic deformations. Quite often geological
ly very long (up to a fen hundreed millions of years)
evolutionary history is to be taken into consideration.
The Neogene basin development in H ungary can be
regarded as a geodynamically relatively simple case.
The history of the Paleognene basins of Hungary is
more complicated, it contains several cycles of basin
development.
In this work we examined for the case of the sim p
lest basin development the differences of the model
calculation results obtained w ith the supposition of
a constant therm al field and — which is much more
plausible geodynamically — that of a changing th er
mal field. We exam ined two extrem e cases. The sim p
ler calculation supposes that the present therm al field
has been valid in the geologic past. During the more
complicated model calculation the sediments are sin
king possibly uplifting in a „real” therm al field chan
ging in time. The „real” therm al field can be deter
mined by model calculations using some geodynami
cally simplifying conditions if the process of basin
evolution is known.
Having finished the calculation, w e could establish
three im portant conclusions:
— While determ ining the empirical relation TTI—R0
(time—tem perature index—vitrinite reflexion) the
utilization of the more precise model of therm al
history is justified.

8

— In the case of Neogene strata during the prediction
of levels of vitrinite reflexion differences of some
100 to 250 m can be obtained between the two
calculations. Therefore in this case the error of the
simple model is not disturbingly large.
— During the modelling of the m aturity history of
Preneogene strata it is reasonable to utilize a chan
ging therm al history. But this can be reliable only in
the case of a good knowledge of the sediment
accumulation, erosion, compaction, the history of
subsidence and uplift and of the timing and style
of the tectonic deformations.

Балаж Чеп—Петер Девеньи—Ференц Хорват
Критический аналия расчета моделей
температурной истории бассейнов
В настоящее время в поисках и разведке углеводородов
важную роль играют исследования моделей температурной
истории бассейнов с целью определения зрелости OB по
тенциальных материнских пород. В многочисленных област
ях мира находятся такие бассейны, для которых моделиру
ется процесс их образования, осложненный тектоническими
деформациями, поднятиями, опусканиями. В таких случаях
необходимо принимать во внимание геологически относи
тельно продолжительный период времени (иногда в не
сколько миллионов лет). В геодинамическом отношении
развитие паннонского бассейна в неогене можно считать
относительно простым. История развития палеогеновых
бассейнов Венгрии намного сложнее, в ней отмечается
несколько циклов формирования.
В настоящей работе показывается отклонение результатов
расчетов в случаях самых простых моделей истории раз
вития бассейнов в предположении постоянного или геоди
намически наиболее вероятного переменного теплового
поля. Рассматривается два крайних случая. Для простоты
расчетов современое тепловое поле считается таковым и в
прошлом. А при расчетах сложных моделей осадки погру
жаются или частично поднимаются в переменном «на
стоящем» температурном поле. Действительное темпера
турное поле при известном тренде истории формирования
бассейна с принятием упрошенных геодинамических усло
вий было определено в процессе расчета моделей.
На основе произведенных расчетов были сделаны три
важных вывода:
— При определении эмпирической зависимости TTI—R0
(индексов времени-температуры и коэффициента отража
тельной спосбности витринита) обоснованно применение
более точной модели истории температурного поля.
— В случае неогеновых разрезов отклонение оценки глу
бины залегания отдельных горизонтов коэффициента от
ражательной способности витринита между двумя расче
тами могут составлять 100—250 м. Таким образом, для
расчета простых моделей ошибка не служит такой большой
помехой.
— При моделировании истории зрелости OB донеогеновых слоев целесообразно использовать переменное темпе
ратурное поле. Однако, надежное его определение возможно
только в случае принятия во внимание истории накопления
или эрозии осадков бассейна, их компакции, времени и
стиля тектонических деформаций.
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