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Összefoglalás 

A mélyfúrásokból származó fúrómagok, illetve furadékminták anyagában 

csapdázódott fluidumzárványok gáz és illékony komponens tartalmának vizsgálatával 

lehetőség nyílik a kőzettestben egykor működött fluidumrendszerek kémiai 

összetételének megismerésére, azok vertikális kiterjedésének meghatározására, és a 

paleo-fázishatárok lehatárolására. A kiválasztott fúrásszelvény mentén a kőzetmintákból 

kiszabadított gázok relatív mennyiségét a mélység függvényében ábrázolva gázprofilok, 

illetve ezekből további származtatott paraméterek számíthatók. A Szegedi 

Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén megépített 

gázanalizátorral a fluidumzárványok mechanikai feltárása („feltörése”) alacsony 

nyomású és magas hőmérsékletű körülmények között történik. Az így felszabadított 

gázok és illékony komponensek azonosítása a törőkamrákhoz csatlakoztatott kvadrupól 

típusú tömegspektrométerrel történik. 

A furadékminták ilyen típusú vizsgálatának elengedhetetlen feltétele a minták 

megfelelő előtisztítása, majd a fluidumzárványok hatékony és reprodukálható feltárása, 

azaz a minta törése. Az optimális mérési protokoll kialakítása céljából, az adatok 

reprodukálhatósága és megbízhatósága érdekében a műszer törőegységeivel 250–500 

μm mérettartományba eső kvarchomok minták töréstesztjeit, és eltérő típusú 

fúróiszapokkal szennyezett kvarchomok minták tisztítási eljárásait vizsgáltam meg. A 

töréstesztek eredményei alapján a nagyobb mintamennyiség, a magasabb ütésszám vagy 

a megnövelt préselési idő eltérő mértékben módosítja az aprózódás hatékonyságát. A 

vizsgálatok alapján az optimális aprózódás, azaz a legnagyobb számú fluidumzárvány 

felnyitásához maximálisan 0,5–1,0 g mintamennyiség, minimum 50 db ütésszám és 1 

sec ütésenkénti préselési idő szükséges. 

A tisztítási eljárások hatékonyságának összehasonlítása során beigazolódott, hogy a 

megvizsgált tisztítási módszerek esetében a minták mosószeres tisztítása a minta-

előkészítés időtartamát jelentősen megnöveli, de bizonyos minták esetében a mosás 

alkalmazása elkerülhetetlen a megbízható mérési eredmény elérése érdekében. Az 

elvégzett tesztek eredményei alapján kidolgoztam a műszer fúrómag és furadékminták 

vizsgálatára alkalmazható mérési protokollját, amelyet a Paleogén-medence két 

mélyfúrásának furadékmintáin teszteltem. 

A tömegspektrometriás mérések kiértékeléséhez a fluidumzárványok szerves és 

szervetlen komponenseinek szakirodalmak alapján vizsgált fragmensionjait és 
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molekulaionjait alkalmaztam. A mintákban a mérési eljárással meghatározott 

leghosszabb szénláncú összetevő a dekán, a legnagyobb szénatomszámú cikloalkán a 

ciklooktán, továbbá aromás és 12 szénatomot tartalmazó policiklikus aromás 

szénhidrogén megjelenését is feltételezem. Az eredményeket felhasználva sikeresen 

elkülönítettem a meddő kutat, és azonosítottam a paleo-fluidumrendszert. 

Meghatároztam az olaj-víz és olaj-(nedves)gáz fázishatárt, továbbá a feltételezhető 

vertikális irányú migráció mértékét. 

A gázanalizátorral elvégzett mérések eredményeit alátámasztottam az olaj-víz 

fázishatárról származó furadékmintából készült vékonycsiszolat kvarc szemcséinek 

fluidumzárvány együttesein végzett petrográfiai és UV-fluoreszcens spektroszkópiai 

vizsgálatával, majd a kapott eredményeket összehasonlítottam a vizsgálati területről 

korábban publikált fluidumzárványok és a termelt nyersolaj UV-fluoreszcens színével. 

Fluoreszkáló olajzárványokat kvarc szemcsékben sikerült kimutatni, amelyek síkokba 

rendeződve jelentek meg és ultraibolya fénnyel gerjesztve sárgás‒zöldes és kékesfehér 

fluoreszcens színt mutattak. Az olajzárványok fluoreszcens színeit összevetve az 

irodalmi adatokkal feltételezhető, hogy az olajzárványok a területen termelt 

nyersolajhoz hasonló érettségű és/vagy degradációs fokú fluidumot csapdáztak. 

A „B” fúráspont kiemelt szénhidrogén indikációt mutató szakaszának a recens-

fluidumrendszerrel feltételezhető kapcsolatát a diszperz szerves anyag Raman 

spektroszkópos vizsgálatával tártam fel. A vizsgálat során a szerves anyag Raman 

spektrumán megjelent csúcspozíciókat, görbe alatti területeket valamint származtatott 

paramétereket vizsgáltam a szerves anyag termikus érettségének meghatározására. A 

szerves anyagra számított maximum hőmérséklet a 147–165 °C tartományba esik, 

valamint irodaomból származó regressziós egyenlettel számított Raman reflexió értéke 

– amely a vitrinit reflexióval korrelálható – közel 2 RmcR0% értéket ad. Mindezeknek 

megfelelően feltételezhető, hogy a vizsgált kőzetanyag szerves anyagának szénhidrogén 

generáló kapacitása van. 

 

Tárgyszavak: gázanalizátor, furadékminta tisztítási eljárások, töréstesztek, 

fluidumzárvány-sztratigráfia, UV-fluoreszcens spektroszkópia, Raman spektroszkópia 
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1. Bevezetés és célkitűzés 

Fluidumzárványnak nevezünk – mennyiségtől és mérettől függetlenül – bármilyen 

egy- vagy többfázisú fluidum maradványt, amely kristályos vagy amorf anyagba 

bezáródva fordul elő (SCHUBERT et al. 2007). A fluidumzárványok megőrizhetik a 

csapdázódáskor uralkodó fluidumrendszer fiziko-kémiai tulajdonságait, és közvetlen 

információt nyújthatnak az évmilliókkal korábban lezajlott fluidum-migrációs 

események körülményeiről. A fluidumzárványok − összetételüket tekintve − 

leggyakrabban vizes zárványok, amelyek gyakran tartalmaznak különböző szervetlen és 

szerves gázokat (pl. szén-dioxid, metán, hidrogén, nitrogén, kén-hidrogén, kén-dioxid), 

illetve nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket (SALVI & WILLIAMS-JONES 2003). A 

fluidumzárványok kémiai összetételének meghatározása roncsolásmentes és roncsolásos 

(destruktív) analitikai módszerekkel történhet. A legelterjedtebb roncsolásmentes 

analitikai eljárások közé tartozik a mikrotermometria (a zárványban lejátszódó 

fázisátalakulások hőmérsékletének meghatározása), a fluoreszcens-, Raman-, illetve 

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia vagy a mágneses magrezonancia 

vizsgálatok (MUNZ 2001; SAMSON et al. 2003; HURAI et al. 2015). A roncsolásmentes 

technológiák hátránya − többek között − azok viszonylag magas kimutatási határa, a 

Raman spektroszkópia esetében a lézer indukálta fluoreszcencia jelensége. Ezenfelül az 

adott módszer támasztotta egyedi peremfeltételek szükséges megléte, mint például a 

mikrotermometria esetében minimális fluidumzárvány-méret vagy a fluoreszcens 

spektroszkópia alkalmazása során a fluoreszcencia hiánya (SALVI & WILLIAMS-JONES 

2003). A teljes (bulk) minta roncsolásos analitikai vizsgálatával az alacsony 

koncentrációban előforduló komponensek kimutatására is lehetőség nyílik, azonban 

alkalmazása során figyelembe kell venni, hogy a mintában jelenlévő fluidumzárvány-

együttesek vizsgálata – az alkalmazott feltárási módszertől függően – akár együttesen is 

megvalósulhat (SALVI & WILLIAMS-JONES 2003). A kőzetmintákba zárt 

fluidumzárványok felnyitását követően, azok kémiai összetételének meghatározása 

tömegspektrometriás (Mass Spectrometer – MS) (BARCLAY et al. 2000; BREWSTER & 

HALL 2001; PARNEL et al. 2001; DILLEY & NORMAN 2007; LIVSEY et al. 2014), 

gázkromatográfiás (Gas Chromatography - Mass Spectrometry – GC-MS) (LISK et al. 

1996; VOLK et al. 2002; GEORGE et al. 2002; GEORGE & AHMED 2002) vagy 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás mérések 

(High Performance Liquid Chromatography - Mass Spectrometry – HPLC-MS) (PANG 
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et al. 1998) elvégzésével lehetséges. A legalacsonyabb ‒ akár nanogramm 

nagyságrendű ‒ kimutatási határ a tömegspektrometriás mérési módszerekkel érhető el 

(NORMAN & MUSGRAVE 1994, SALVI & WILLIAMS-JONES 2003). A közvetett (off-line) 

eljárás során a fluidumzárványok felnyitását követően az illó komponensek dúsítása (pl. 

adszorbeálása) történik, majd ezt követően kerülnek a mérőműszerbe (SALVI & 

WILLIAMS-JONES 2003; GEORGE et al. 2007). A közvetlen (on-line) mérés során az illó 

komponenseket a felszabadítást követően dúsítás nélkül, közvetlenül a mérőműszerbe 

juttatják (ANDREWS & GIBSON 1979; BARKER & SMITH 1986; BRAY et al. 1991; 

GRANEY et al. 1991; MOORE et al. 2001; SALVI & WILLIAMS-JONES 2003; AHMED & 

GEORGE 2004, GEORGE et al. 2007). 

Különböző rétegtani helyzetben megjelenő kőzetek fluidumzárványainak kémiai 

összetétele eltérő lehet, amelyeket szelvény mentén vizsgálva az egykori 

fluidumrendszerre jellemző információkhoz juthatunk. A kőzetminták 

tömegspektrometriás vizsgálta a nemzetközi irodalom szerint a fluidumzárvány-

sztratigráfia (Fluid Inclusion Stratigraphy ‒ FIS), amit az olajiparban többek között 

paleo-migráció, záró rétegek vagy paleo-fluidumrendszer fázishatárainak 

azonosításában alkalmaznak (BARCLAY et al. 2000; BREWSTER & HALL 2001; PARNEL 

et al. 2001; HALL et al. 2002; LIU et al. 2003; DURHAM 2014; COLEMAN et al 2014; 

LIVSEY et al. 2014; MIRANDA et al. 2015). A geotermikus célú kutatások során a FIS 

módszer az eltérő fluidum források, azaz hideg vagy meleg víz beáramlási területek 

azonosításában használható (DILLEY & NORMAN 2005, DILLEY & NORMAN 2007). Az 

érckutatásban a hidrotermális rendszer eredetének és kapcsolatrendszerének 

feltárásában biztosít információt (NORMAN & MUSGRAVE 1994; NORMAN et al. 1996; 

MOORE et al. 2001; BLAMEY 2012; AZMY & BLAMEY 2013), valamint diagenezis-

történeti rekonstrukció során segítséget nyújthat a kőzet cementáció fejlődésének 

pontosításában (BLAMEY et al. 2014). 

A fluidumzárvány-sztratigráfia egy „bulk”, azaz a kőzetminta összetételét tekintve 

tömeges fluidumzárvány vizsgálati technológia, ahol a furadékmintát kőzettípusra való 

elkülönítés nélkül elemezzük. A mintában esetlegesen előforduló különböző zárvány 

generációkat együttesen vizsgáljuk. A módszerrel a fluidumzárványok gáz és illékony 

komponenseinek tömegspektrometriás vizsgálatát végezhetjük előzetes kromatográfiás 

elválasztás nélkül. A tömegspektrométer egy vákuum és törő rendszer része, amelyben a 

kőzetminta törésével a zárványokból felszabaduló gázok detektálása ionizációt 

követően kvadrupól tömegspektrométerrel történik. A mért ionok fajlagos tömegének 
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(töltésegységre jutó tömeg ‒ m/z) intenzitás értékeit, vagy az azokból képzett arányokat 

a mélység függvényében ábrázolva rétegtani információkhoz juthatunk (BARCLAY et al. 

2000, PARNELL et al. 2001). 

A dolgozatban a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 

Tanszékén működő, destruktív, dúsítást nélkülöző, tömegspektrometriás mérési 

módszeren alapuló gázanalizátor furadékmintákra kidolgozott minta-előkészítési és -

feltárási protokolljának kifejlesztését mutatom be. A furadékminták gáz és illékony 

komponenseinek vizsgálata során kapott adatok megbízhatósága és reprodukálhatósága 

érdekében töréstesztek és tisztítási eljárások eredményeit felhasználva kidolgoztam a 

műszer furadékminták vizsgálatára alkalmazható mérési protokollját. A töréstesztek 

elvégzésének a célja az optimális törésszám és a mintamennyiség meghatározása volt, 

mivel e két paraméter ismerete jelentősen befolyásolja a törés során a minta 

aprózódásának a mértékét, ennélfogva a vizsgált mintában jelenlévő fluidumzárványok 

felnyílásának a valószínűségét. Ugyanakkor megmutatják, hogy nagyobb 

anyagmennyiség alkalmazása (amely reprezentatívabb a vizsgált ásványos összetevőre, 

kőzetre, mélységre, stb.) és ezzel egyidejűleg a magasabb ütésszám használata valóban 

több könnyen illó komponens felszabadítását eredményezi-e a fluidumzárványokból. A 

mélyfúrások során felaprított kőzet a fúróiszappal közvetlenül érintkezve 

elkerülhetetlenül szennyezést szenved, amelynek hatása eltérő a használt fúróiszap 

típusától és az adott kőzet ásványos alkotóinak kémiai és fizikai tulajdonságaitól 

függően. Mindezek értelmében a kőzetminta szennyezettségének minimalizálása vagy 

annak megszűntetése lényeges analitikai szempont, mivel tömegspektrometriás mérési 

eljárással akár nanogramm mennyiségű komponens kimutatására is lehetőség nyílik 

(NORMAN & MUSGRAVE 1994, SALVI & WILLIAMS-JONES 2003). A szennyezett minták 

vizsgálatával ‒ célirányosan ‒ a szemcsék felületén a szennyező oldatokból megkötött 

komponensek mérhetőségét, továbbá a minta tisztíthatóságát határoztam meg. 

A kidolgozott mérési protokollt – esettanulmány keretében – a MOL Nyrt. 

hozzájárulásával a Paleogén-medence két mélyfúrásának furadékmintáin teszteltem és a 

fluidumzárvány-sztratigráfiát, mint alkalmazott eljárást szemléltetem. A vizsgálati 

területen aktív szénhidrogén kutatás folyik, ezért a fúráspontok neve bizalmas 

információnak számít, ennélfogva azok jelölése „A” és „B” betűvel történik. A 

fluidumzárvány-sztratigráfiai adatok hitelességét kontroll vizsgálatok elvégzésével 

biztosítottam. Ennek keretein belül fluidumzárványok UV-fluoreszcens spektroszkópos 

és diszperz szerves anyag Raman spektroszkópos vizsgálatát végeztem el. 
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Az olajzárványok − ultraibolya fénnyel történő gerjesztés hatására − rendszerint 

fluoreszcenciát mutatnak, amit az aromás- és poliaromás szénhidrogén komponensek 

okoznak (LEMPERT 1976). Az eltérő anyakőzetből származó és/vagy termális érettségű 

és/vagy degradáción átesett kőolajok fluoreszcens színe eltérő (STASIUK & SNOWDON 

1997). E tulajdonság ismeretében az eltérő eredetű, illetve genetikájú olajzárvány-

együttesek összehasonlíthatóvá válnak. 

A kőzetekben megőrződött szenesedett szerves anyag maradványok az éretlen 

szerves anyagtól a kristályos grafitig jelenhetnek meg. A szerves anyag termikus vagy 

metamorf fejlődése visszafordíthatatlan, hőmérsékletfüggő folyamat (BEYSSAC et al. 

2002), amelyet mint maximum hőmérsékletet jelző faktor a Raman spektroszkópos 

vizsgálatok során a metamorf hőmérséklet meghatározására alkalmaznak (LAHFID et al. 

2010, LÜNSDORF et al. 2017) vagy termikus érettség (LIU et al. 2013, WILKINS et al. 

2014, WILKINS et al. 2015, LÜNSDORF 2016, SCHMID MUMM & INAN 2016, SAUERER et 

al. 2017). Mindezek figyelembe vételéve, az ismeretlen szerves anyag termikus 

érettsége, valamint a metamorf fejlődés során elért maximális hőmérséklete is 

megadható. 
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2. Földtani háttér 

A vizsgált fúráspontok az ÉK‒DNy csapású tektonikus zóna, a Közép-

magyarországi-főegység területén helyezkednek el. Közvetlen környezetükben 

megtalálható az ALCAPA-lemeztömb és a Tiszai-lemeztömb. A szerkezeti egységek 

határai a Közép-magyarországi- és az ALCAPA-főegység irányában, azaz a Közép-

dunántúli- és a Dunántúli-középhegységi-egységek között a Balaton-vonal, míg a 

Bükki- és a Dunántúli-középhegységi-egységek között a Zagyva-árok határozza meg (1. 

ábra) (HAAS et al. 2010, HAAS et al. 2014). 

A Közép-magyarországi főegységen belül a Közép-dunántúli- és a Bükki-egység 

határát a Tóalmás-vonal és annak a folytatásába eső, Vatta‒Maklár-árok D-i 

szegélytörése adja. A Tiszai-főegység felé pedig a Közép-magyarországi-vonal 

(Zágráb-Kulcs-Hernád-törésvonal) definiálja (1. ábra) (HAAS et al. 2010, HAAS et al. 

2014). 

A Közép-magyarországi-főegység mezozoos és idősebb képződményei a Karni-

Alpok, a Déli-Karavankák, a Juliai-Alpok, a Zagorje régió, valamint a Dinaridák egyes 

fácies egységeivel rokoníthatók. A Tethys perem D-Alpi és Dinári szegmense közötti 

tartományból származhatnak. A kainozoikum során az ALCAPA- és a Tiszai-főegység 

egymás mellé sodródásával a főegységek egyes részei eredeti helyzetükből kiszakadva, 

nyírási zónák mentén jelentősen elmozdulva kerültek egymás szomszédságába 

(CSONTOS & NAGYMAROSY 1998, HAAS et al. 2014) és hozták létre a paleogén 

medencerendszert. 

A magyar Paleogén-medence a Közép-magyarországi-vonaltól északra, a Közép-

magyarországi-főegység és a Dunántúli-középhegységi-egység területén helyezkedik el 

(1. ábra), amely a paleogén során kapcsolatban állt a szlovén Paleogén-medencével 

(CSONTOS et al. 1992). A magyar Paleogén-medencét NAGYMAROSY (1990) három 

egységre osztotta, az É-budai Paleogén-egységre, amely tartalmazza a Zala-medencét, a 

Bakony-hegységet, a Gerecse-hegységet, az ÉNy-Budai-hegységet és a D-szlovákiai 

paleogén medencét Lučenectől nyugatra. A D-budai Paleogén-egységre, amely magába 

foglalja a DK-budai-hegységet, a Cserhát-hegység k-i részét, a Mátra-hegységet és a D-

szlovákiai paleogén medencét Lučenectől keletre, illetve a Bükk Paleogén-egységre. 

A Paleogén-medence fejlődésének üteme az egyes területek esetében nem azonos, 

aminek mozgató rugója a lemezek ÉK irányú sodródása és az eltérő irányú 

transzgressziós fázisok. A Budai-hegység esetében a tenger elöntés a priaboni közepén, 
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az északabbi területeken a Cserhát és a Bükk hegységekben a késő priaboni idején 

történt (BÁLDI & BÁLDINÉ BEKE 1986, TRUNKÓ 1996, NAGYMAROSSY 2001). 

 

1. ábra. A Vizsgálati terület. (A) A Paleogén-medence (NAGYMAROSSY 2001, TARI 1992 alapján 

módosítva). A térképen téglalappal kiemelve a 3. ábra fúráspontjainak elhelyezkedése. (B) A vizsgált 

fúrások („A” és „B”) és azok nagyszerkezeti viszonyai, HAAS et al. 2010 alapján módosítva. 1 ‒ 

elsőrendű kainozoos tektonikus vonal, 2 ‒ másodrendű kainozoos tektonikus vonal, 3 ‒ harmadrendű 

kainozoos tektonikus vonal, 4 ‒ másodrendű kainozoos vető, 5 ‒ másodrendű kainozoos áttolódás, 6 ‒ 

elsőrendű mezozoos takaró, 7 ‒ másodrendű mezozoos tektonikus vonal. 

Közép-dunántúli-egység mezozoos képződményei a felszínen nem ismertek. A 

vizsgálati területre a Paleogén-medence Dél-budai- és Bükki-egysége esik, ezáltal az 
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aljzati képződmények a Dunántúli-középhegységi- és a Bükki-egység területén felszíni 

kibúvásokban is vizsgálható. 

A Budai-hegységben a ladini korú, sekély karbonátplatform fáciesű Budaörsi 

Dolomit Formáció, a karni korú, sekély self belső övében képződött Fődolomit 

Formáció, a nori‒rhaeti korú, karbonátplatform fáciesű Dachsteini Mészkő Formáció és 

a tűzkőgumós, elzárt medence fáciesű Mátyáshegyi Formáció alkotja a mezozoos 

képződményeket (HAAS 1998). 

A Bükk-hegység mészkő domináns egységei anchimetamorf átalakulást szenvedtek, 

amelynek a mértéke ÉK‒DNy irányban csökken (ÁRKAI 1983). A középső‒felső-triász 

korú, platform fáciesű karbonátokat összefoglalva a Bükkfennsíki Mészkő Formációhoz 

soroljuk. Azon karbonátos kőzetek, amelyek metamorfózist nem szenvedtek a hegység 

ÉK-i részén helyezkednek el és a Kisfennsíki Mészkő Tagozatot képviselik (HAAS 

2004, PELIKÁN 2005). A Bükk-hegység D-i előterében a Berva Mészkő jelentkezik, 

amelynek megjelenése hasonló a Kissfennsíki Mészkőéhez, azonban az előbbi az 

fosszíliákban gazdagabb (PELIKÁN 2005). 

A paleogén egységes üledékciklust alkot az eocéntől az oligocén végéig és az 

átalakult‒deformált mezozoos képződményekre üledékhézaggal települ (KECSKEMÉTI 

1998, LESS 2005). 

Az üledékciklus kezdőtagja a Kosdi Formáció, amely két részre osztható. Alsó részét 

általában rétegzetlen, szárazföldi, mészmentes tarkaagyag alkotja. A többnyire vörös, 

ritkábban lilás‒fehéres foltos agyag, esetenként aleurolit, amely tartalmazza a környező 

feküképződmények osztályozatlan, koptatlan vagy alig koptatott, éretlen törmelékét. A 

törmelékszemcsék nagysága felfelé finomodik, alul akár görgetegméretűek is lehetnek, 

majd 0,5–2,0 cm nagyságúakra csökkennek, miközben megjelennek viszonylag jól 

koptatott tűzkő- és kvarckavicsok is. A képződmény alsó részéből eddig semmilyen 

ősmaradvány nem került elő. A formáció felső részét előbb édes-, később csökkent 

sósvizű környezetben lerakódott kőzetek építik fel. Édesvízi márgás mészkő, 

mészmárga, márgás aleurolit és szenes agyagkő, rétegzett agyagmárga, benne 5‒10 cm 

vastagságú barnakőszénzsinórral (LESS 2005, LESS 2015, szóbeli közlés). 

A Kosdi Formációra a Szépvölgyi Mészkő Formációt képviselve világos 

szürkéssárga, pados biogén mészkő települ (NAGYMAROSY 2001, LESS 2005). Ezt 

követően a medence fáciesű Budai Márga Formáció képződményei következnek, 

amelyeket világos sárgásszürke, rétegzett, homokos mészmárga képvisel (KECSKEMÉTI 

1998, NAGYMAROSY 2001, LESS 2005). A Budai Márga Formációt követően a medence 
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fáciesű Tardi Agyag Formáció következik, amely hármas tagolódású (BÁLDI & 

BÁLDINÉ BEKE 1986). Az alsó szakaszt laminált, a középsőt ritkán rétegzett, majd a 

felsőt ismét laminált agyagos aleurolit alkotja (BÁLDI 1998, NAGYMAROSY 2001, LESS 

2005). Ez után a sekélybatiális‒mélyszublitorális, laminációt nélkülöző homokos‒

agyagos aleurolit, vagy aleuritos agyagmárga, a Kiscelli Agyag Formáció következik 

(BÁLDI 1998, NAGYMAROSY 2001, LESS 2005). Az utóbbi kettő formáció, azok 

szervesanyag tartalma és kimondottan a Tardi Agyag Formáció magas szénhidrogén 

potenciálja miatt anyakőzetnek minősül. Az 

utóbbi esetében a szénhidrogén generálódás 

mintegy 6‒2 millió évvel ezelőtt kezdődhetett 

(MILOTA et al. 1995). 

A Bükk-hegység D-i előterében a paleogént az 

Egri Formáció, míg a Budai-hegység esetében a 

Szécsényi Slír Formáció és a Törökbálinti 

Homokkő Formáció zárja (NAGYMAROSY 2001). 

A Dél-budai- és Bükki-Paleogén-medence részek 

több száz méter vastag neogén üledékekkel 

fedettek (2. ábra) (GAJDOS et al. 1983, HÁMOR 

1998, KORPÁSNÉ HÓDI 1998, JUHÁSZ 1998, 

HÁMOR 2001). 

A vizsgálati terület szerkezetfejlődését (1. 

ábra) PALOTAI & CSONTOS (2010) és KOVÁCS & 

GYURICZA (2014) alapján tekintem át. A terület 

szerkezetileg domináns töréses övei a Közép-

magyarországi nyírási övhöz tartoznak, 

legjelentősebb közülük a területet NyDNy‒KÉK 

irányban átszelő Balaton–Tóalmás-törészóna. A 

zóna eltolódásként felújult pozitív virágszerkezete 

a medencealjzat domborzatában is kimutatható 

kiemelkedést jelent, a legidősebb pannóniai korú üledékek rálapolódnak erre a 

kiemelkedésre. Ez a zóna kora-pannóniai korú eltolódásos deformációjára utal, a 

felboltozódás akár a pliocén és a negyedidőszak során is tarthatott, amit a recens 

kompresszív inverzió is támogathat. Az eltolódás értelme ebben az időszakban balos 

volt. Sülysáp térségétől Ny‒DNy-i irányban a zóna két részzónára bomlik, amelyek közt 

2. ábra. A terület idealizált rétegoszlopa 

BAUER et al. (2016) alapján módosítva. 

Jelölések: 1 ‒ triász, 2 ‒ eocén, 3 ‒ 

oligocén, 4 ‒ miocén és 5 ‒ alsó-

pannóniai. 
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egy szűk árok alakult ki. A zóna mentén több, a Riedel-rendszereknek megfelelő irányú 

segédtörés értelmezhető, amelyek például a Pándi magaslatot határolják ÉNy felől. A 

Balaton–Tóalmás-zónától DK-re a Közép-magyarországi nyírási öv kompressziós 

szerkezetei, míg tőle É-ra és ÉNy-ra a kora-miocén szinrift fázis lecsúszó normálvető 

rendszerei válnak dominánssá. Feltételezhetően ilyen feltolódásokhoz köthető 

kiemelkedés a Pándi- és a Nagykátai magaslat. 

A Balaton–Tóalmás-zóna balos működését megelőző szerkezeti események PALOTAI 

& CSONTOS (2010) munkája alapján a 3. ábrán láthatóak. A Közép-magyarországi 

nyírási öv a területen a késő oligocénben térrövidüléses zóna volt az ALCAPA-

főegység kiszökése és az ALCAPA- és Tiszai-főegység ellentétes rotációja miatt. Ennek 

következtében ÉNy-i vergenciájú gyűrődési és feltolódásos deformáció jött létre, 

aminek az intenzitása Ny-felé növekszik, feltehetően az inhomogén blokk rotációk 

miatt. A térrövidülés meggyűrte az eocén és oligocén kőzetsorozatokat. A miocén 

bázisának felboltozódása a feltolódási zónák fölött azt jelzi, hogy a feltolódások, vak 

feltolódásokként a miocén elején is aktívak voltak. A Balaton–Tóalmás-zóna 

feltehetően egy paleogén feltolódási öv reaktivációjaként, a kora-miocénben jött létre és 

először jobbos eltolódásként működött. 

 

3. ábra. Értelmezett szeizmikus szelvény a Közép-magyarországi-főegységen keresztül a Tóalmás-

vonalat keresztezve (PALOTAI & CSONTOS 2010 alapján módosítva). A fehér téglalap elhelyezkedése az 

1. ábrán látható. Az alkalmazott jelölések: S ‒ Sülysáp, T ‒ Tóalmás, N ‒ Nagykáta, P ‒ Pánd, F ‒ 

Farmos, J ‒ Jászberény településeket jelölik. 
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3. Szénhidrogének általános jellemzése 

A tömegspektrométer olajipari alkalmazása során szükséges tisztában lenni a 

szénhidrogén vegyületek általános összetételével és azok felépítésével. Az általános 

szerves kémiai áttekintést BJØRLIKE (1989), HUNT (1996), SILVERSTEIN & WEBSTER 

(1998) és WHITE (2013) munkái alapján foglalom össze.  

A természetben előforduló szénhidrogének leggyakoribb formái közé tartozik a 

természetes gáz, ami nem kondenzálódik sztenderd hőmérséklet és nyomás 

körülmények (15,6 °C és 101 kPa) között. Továbbá a kondenzátum, ami a felszín alatt 

szénhidrogén tároló körülmények között gázfázisként jelentkezik, de a felszínen 

kondenzátumot képez és a nyersolaj, ami a folyadékfázist képviseli. 

Elemi összetételüket tekintve jellemzően hidrogén és szén atomok építik fel, amelyek 

aránya a nyersolajban ~1,85:1,00 (HUNT 1996). Továbbá a nemzetközi irodalmakban az 

NSO rövidítéssel jelölt nitrogén, kén és oxigén atomok is előfordulnak a legtöbb 

szénhidrogénben. Nyomelemként nehézfémek is megjelenhetnek, amelyek közül a 

leggyakoribb a vanádium vagy a nikkel megjelenése. 

A legkisebb szénhidrogén molekula a metán, míg a legnagyobbak az aszfaltének, 

azonban a köztük előforduló szénhidrogén molekulák szerkezeti megjelenése az 

egyszerű, egyenes láncú molekuláktól az összetett, több gyűrűt vagy elágazást 

tartalmazó szénhidrogén molekulákig változik. A természetes szénhidrogén telepeket 

alkotó szénhidrogén molekulák között megkülönböztetünk nyílt láncú, egyszeres szén-

szén kovalenskötéssel felépülő alkánokat, más néven paraffinokat. Az alkánokból 

gyűrűkké összeálló cikloalkánokat, más néven nafténeket vagy cikloparaffinokat, 

továbbá a benzol gyűrűt tartalmazó aromás szénhidrogéneket vagy aréneket. Ezeken 

felül alkéneket vagy olefineket, olyan alifás szénhidrogéneket különíthetünk el, amelyek 

esetében egy vagy több szén-szén kettős kötés alakul ki (4. ábra). 

A naftének általában 5‒7 szénatomból gyűrűvé összeállt, telített szénhidrogének, 

amelyek általános képlete a CnH2n. Az átlagos nyersolaj közel 50%-ban tartalmaz 

cikloalkánokat, amelyek a nehezebb frakcióban dúsulnak, ahol gyakori azok többgyűrűs 

megjelenése. Ebben az esetben az egyes gyűrűk kettő vagy több szénatomot osztanak 

meg egymás között (4. ábra B). Az alkán gyűrűkből a hidrogén atom eltávolításával 

olefineket vagy aromás szénhidrogéneket kaphatunk. 

A paraffinok egyenes vagy elágazó szénláncú, telített szénhidrogének, amelyek 

általános képlete a CnH2n+2, ahol n 1‒80 között változhat (HUNT 1996). A szénatom 
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szám növekedésével azok homológ sort alkotnak. Sztenderd körülmények között az 1‒4 

szénatomszámú molekulák gáz, az 5‒16 szénatom számú molekulák folyadék, míg a 

szénatom szám további növekedésével szilárd halmazállapotban fordulnak elő (4. ábra 

A). 

 

4. ábra. Néhány szénhidrogén molekula atomcsoportos- és vonalképlete HUNT (1996) alapján, (A) 

alkánok, (B) cikloalkánok, (C) aromás szénhidrogének és (D) alkének esetében. 

Az aromás szénhidrogének telítetlen, legalább egy benzol gyűrűt tartalmazó 

szénhidrogének. Általános jellemzőjük az erős szag és az alacsonyabb forráspont, mint 

az alifás, azaz telített szénhidrogéneknek. A benzol gyűrűre jellemző, hogy a 

szénatomok negyedik kötése a gyűrűn keresztül alakul ki. A nyersolaj összetételében 

körülbelül 15‒30%-ban vesznek részt, azon belül is a nehezebb frakcióban dúsulnak, 

ahol gyakran policiklikus aromás szénhidrogéneket alkotnak. A legjelentősebb aromás 

szénhidrogének közé tartozik a toluol és a xilol (4. ábra C). 

Az olefinek vagy alkének telítetlen alifás szénhidrogének, amelyek egy vagy több 

szén-szén kettős kötést tartalmaznak és általános képletük CnH2n (4. ábra D). 

Amennyiben a reakcióhoz hidrogén atom nem áll rendelkezésre, úgy az olefinek 
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képesek saját magukkal reagálni, így polimereket hozhatnak létre. A nyersolajban 

ritkák, mivel paraffinokra esnek szét. 

A nitrogén, a kén és az oxigén atomok kis mennyiségben mindig jelen vannak a 

szénhidrogénekben, ezáltal megnövelik a nyersolaj nem szénhidrogén frakciójának a 

mennyiségét. A természetes szénhidrogének mellett megjelenő szervetlen komponensek 

közé tartozik az elemi kén, a H2S, a szerves kén, a CO2, a H2O, a N2, a H2, vagy az inert 

gázok, mint az argon és a hélium. 
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4. Minták és alkalmazott módszerek 

4.1. Minták 

A vizsgált fúrások („A” és „B”) a Paleogén-medencében mélyültek és azok  

kőzetanyaga a Közép-magyarországi-főegység területéről származik (1. ábra). Mindkét 

kút esetében rendelkezésemre állt azok kútmunkálati befejező jelentése, illetve a 

mélyfúrásokból származó kőzetanyag. A furadékminták a paleogén összletet 5 m-es és 

1 m-es mintaközzel tartalmazzák. A mélyfúrások paleogén rétegsorát vizsgáltam, 

amelyek ALMÁSSY (2006) és TÓTH (2007) kútmunkálati befejező jelentése alapján az 

alábbi képződményeket harántolták. A fekü kőzeteket triász mészkő és dolomit alkotja. 

Az eocén tetőzónáját agyagmárga, aleurolit és mélyebb szerkezeti helyzetben márga 

alkotja. Ezt követően konglomerátum betelepülésen keresztül vastag, változóan meszes, 

homokköves összlet jelentkezik, amelyet elszórtan agyagmárga és aleurolit csíkok 

tagolnak. Mindezt aleurolit, homokkő, agyagkő és szén rétegek ritmikus váltakozása 

követi. Az eocén összlet alsó szakaszán aleuritos, meszes kötőanyagú, polimikt (kvarc, 

mészkő, dolomit) konglomerátumot tártak fel a fúrások, amelyeket a Kosdi Formációba 

soroltak. Az oligocén felső részét a Kiscelli Agyag Formációba tartozó, zömében 

aleurolitos összlet adja, ez alatt agyagmárga és aleurolit váltakozásából felépülő 

helyenként tufa és kavics csíkos, valószínűleg a Budai Márga Formációba tartozó 

intervallum következik. A paleogénre üledékfolytonosan glaukonitos homokkő és 

aleurolit váltakozásából álló alsó miocén rétegek települnek.  

A kutakból rendelkezésemre álló furadék mintákat az „A” kút esetében 50 m-ként, a 

„B” kútnál pedig 20 m-ként mintáztam (1. táblázat). A minták esetében figyelembe 

vettem OHM & HANEFERD (2011) ajánlását, miszerint az egyes mélyfúrási 

munkafolyamatok erőteljesen szennyezhetik a felfúrt kőzetet, aminek értelmében a 

szennyezetlennek tekinthető mintákat választottam ki. Bizonyos esetekben a tervezett 

intervallumon nem állt rendelkezésemre furadék minta. Magfúrások során a magfúró 

korona viszonylag csekély méretének megfelelően a limitált mennyiségű felfúrt kőzetet 

helyszíni vizsgálatokra használták fel, vagy a kivitelezés során fellépő teljes 

iszapveszteség alkalmával nem érkezett furadék a felszínre. Ekkor az adott minta előtt 

vagy után megtalálható mintát választottam. 
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1. táblázat. A vizsgált minták mélysége az „A” és „B” fúrásban. A táblázatban szürke háttérrel a 

paleogén korú mintákat jelölöm. MD ‒ Measured Depth, azaz a mért mélységet jelöli. 

„A” „B” 

Sorszám 
Mélység 

[m, MD] 
Sorszám 

Mélység 

[m, MD] 
Sorszám 

Mélység 

[m, MD] 
Sorszám 

Mélység 

[m, MD] 

1. 1800 1. 1900 21. 2300 41. 2680 

2. 1850 2. 1920 22. 2320 42. 2700 

3. 1900 3. 1940 23. 2340 43. 2720 

4. 1950 4. 1960 24. 2360 44. 2740 

5. 2000 5. 1980 25. 2380 45. 2760 

6. 2050 6. 2000 26. 2400 46. 2780 

7. 2100 7. 2020 27. 2420 47. 2800 

8. 2150 8. 2040 28. 2440 48. 2820 

9. 2200 9. 2060 29. 2460 49. 2840 

10. 2250 10. 2080 30. 2480 50. 2846 

11. 2300 11. 2100 31. 2506   

12. 2350 12. 2120 32. 2520   

13. 2400 13. 2140 33. 2540   

14. 2450 14. 2160 34. 2560   

15. 2500 15. 2180 35. 2580   

16. 2550 16. 2200 36. 2598   

17. 2600 17. 2220 37. 2608   

18. 2610 18. 2240 38. 2620   

19. 2650 19. 2260 39. 2640   

20. 2696 20. 2280 40. 2660   

4.2. Gázanalizátor 

A dolgozat elkészítése során használt, tömegspektrometriás mérési módszeren 

alapuló gázanalizátor a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és 

Kőzettani Tanszékén működik, amely a MOL Nyrt. támogatásával készült el, és 

jelenleg is tanszéki fejlesztés alatt áll. 

A gázanalizátor az 5. ábrán látható, a rendszer egy kvadrupól PFEIFFER 

PrismaPlus
TM

 QMG220 típusú tömegspektrométerből, ehhez csatlakozó két 

pneumatikus törőegységből, illetve a nagy vákuum előállításához szükséges rotációs és 

turbó-molekuláris vákuum szivattyúkból áll. A mérések során az illó komponenseket az 

elektronütközéses ionizációt követően kvadrupól típusú analizátor és 

elektronsokszorozó detektor alkalmazásával az  m/z 1‒300 tartományon vizsgáltam. A 

tömegspektrométert a QUADERA® v4.5 szoftver vezérli. A teljes egység, törőnként 

egy‒egy, a tömegspektrométerhez, illetve a központi vázhoz tartozó fűtőszálak 

segítségével konstans, maximum 100 °C hőmérsékletre fűthető, ami a csatlakozások és 

szelepek biztonságos működési hőmérsékletének felső határa. A mérésekhez beállított 

maximális 100 °C-os hőmérséklet még kellően alacsony, hogy törés közben a 

zárványokból felszabaduló szénhidrogének krakkolódása ne következzen be (BARCLAY 

et al. 2000). Emellett a hőmérséklet elég magas, hogy elősegítse a fluidumzárványok 
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felhasadását, de nem segíti azok kontrollálatlan termális dekrepitációját. Továbbá az 

alkalmazott vákuum technológia mellett a vizsgált mintán adszorbeált komponensek 

eltávolítását is segíti (BARCLAY et al. 2000). 

A törők pneumatikus egysége 784,5 N névleges erő kifejtésére képes. A törők 

ütésszáma (1‒99 db), illetve a törés időtartama, azaz a törő lent tartási ideje (1‒99 msec) 

előre beállítható. A törők tisztítására, azok atmoszferikus nyomásra engedésére 4.5 

tisztaságú nitrogén gázt alkalmazunk. Az egyes törőket és a tömegspektrométert 

vákuum szelepek választják el egymástól, amelyek a törők esetében pneumatikusan, 

míg a tömegspektrométernél manuálisan, mechanikusan működtethetők. A mérés „on-

line” üzemben történik, amely során az egyes törőkben aprított mintából felszabaduló 

gőzök-gázok a szelepek nyitását követően közvetlenül a tömegspektrométer mérési 

terébe áramlanak. 

 

5. ábra. A gázanalizátor és a mérés menetének sematikus ábrázolása. 

A kőzetminták vizsgálata történhet előzetes ásványos összetevők szeparációját 

követően, illetve azok elkülönítése nélkül. A furadékmintákat kőzettípusra való 

szétválasztás nélkül elemezzük, ezáltal a mintában esetlegesen előforduló zárvány 

generációkat együttesen vizsgáljuk. A szerves és szervetlen illó komponensek 

tömegspektrometriás mérése előzetes kromatográfiás elválasztás nélkül történik. Az 
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elektronütköztetéses eljárás során a molekulák fragmentációja zajlik, azonban a 

keletkező fragmentumok előre meghatározhatók, amennyiben figyelembe vesszük a 

molekulák kombinálhatóságát és azok stabilizotóp varianciáját, amelyet a CO2 példáján 

szemléltetek. 

A CO2 molekula leggyakoribb relatív molekulatömege 44, azonban a CO2 

molekulatömeg értéke lehet 44, 45, 46, 47, 48 vagy 49 is, mivel mind a szénnek, mind 

az oxigénnek kettő természetes stabilizotópja lehetséges, amelyek a következők 
12

C, 

13
C, 

16
O és 

18
O. Az elektronütközéses ionizáció hatására a CO2 molekulából 

egyszeresen pozitív töltésű molekulaion (CO2
+
) vagy fragmensionok (CO

+
, C

+
 és O

+
) 

kialakulása feltételezhető. Amennyiben figyelembe vesszük a stabil izotópok összes 

lehetséges permutációját, akkor összesen 14 db eltérő relatív molekulatömegű 

molekulaiont és fragmensionokat kaphatunk. Továbbá kétszeresen pozitív töltésű 

molekulaion vagy fragmension is létrejöhet, amelyek töltésegységre jutó tömeg értéke 

pontosan a fele az egyszeresen töltött változatoknak, azaz a 
12

C
16

O
16

O
++

 fajlagos 

tömege 44/2=22 (MIRANDA et al. 2013). MIRANDA et al. (2013) szerint a 

fluidumzárvány-sztratigráfiai mérésekhez szükséges műszeres beállítások az 

egyszeresen pozitív töltésű molekulaionok és fragmensionok létrejöttét segítik. A CO2 

molekula reprezentatív molekulaionjai és fragmensionjai a 2. táblázatban láthatók. 

2. táblázat. A CO2 molekula reprezentatív fragmensionjai és azok relatív gyakorisága elektronütközéses 

ionizáció hatására (MIRANDA et al. 2013). 
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A CO2 példájában a molekulaion, azaz az egyszeres pozitív töltésű azonos tömegű 

ion, m/z 44 és a báziscsúcs, azaz a legintenzívebb vagy 100% relatív gyakoriságú ion 

azonosak. A szénhidrogének esetében a szülő ion és a molekulaion eltérőek pl. 

paraffinok esetén, de az egyes szénhidrogén csoportok a megfelelő szülőiont figyelembe 

véve azonosíthatóak. 
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A mintában együttesen előforduló zárványgenerációk tömegspektrometriás 

vizsgálata komplex tömegspektrumot eredményez, amelyen az esetlegesen átfedő 

csúcsok miatt az egyes fragmentumok azonosítása nehézkes. A csúcsok közti átfedés 

általában a magasabb m/z értékek esetében jelentkezik, azonban már az alacsonyabb 

fajlagos tömegértékeknél is előfordulhat, mint például a 
3
H és a 

3
He esetében, amelyek 

értéke mindkét esetben m/z 3. 

A hasonló szénhidrogén vegyületek közel azonos fragmentációt mutatnak, így 

megkönnyítve a csoportok azonosíthatóságát. Ennek értelmében az egyes szénhidrogén 

csoportok, mint az alkánok, a cikloalkánok vagy az aromás szénhidrogének egymástól 

elkülöníthetők és azok egymáshoz viszonyított relatív aránya meghatározható 

(MIRANDA et al. 2013). 

A gázanalizátor egyediségéből adódóan ‒ a már említett irodalmi adatok, minta-

előkészítési és mérési eljárások mellett ‒ szükségessé vált a műszer önálló mérési 

protokolljának a kialakítása. Ennek érdekében különböző törés és tisztítási eljárásokat 

vizsgáltam meg és kidolgoztam az adott berendezés működéséhez optimális minta-

előkészítési és vizsgálati eljárásrendet. 

 

4.2.1. Töréstesztek 

A vizsgálathoz Retsch AS200 típusú szitát, 50 Hz frekvencián, 5 perces szitálási 

idővel és 250‒125‒63‒45‒0 µm jelölésű szitasor mellett, előzetesen 500‒250 µm-es 

mérettartományra szitált analitikai tisztaságú kvarchomokot (CAS: 14808-60-7, 

EINECS: 238-878-4) és a gázanalizátor törőit használtam 1 másodperces préselési 

idővel. 

A mintamennyiség kiválasztásában határt szab a mintatartók térfogata, ami 5 cm
3
. 

Ismerve, hogy a törők mozgásuk során, azok alsó helyzeti állapotukban a mintatartót 

100 százalékban kitöltik, a maximális minta mennyiséget a törő mintatartó edényének 

fél‒harmad térfogatában határoztam meg, ami közel 2,5 g kvarchomoknak feleltethető 

meg. 

A törési eljárást négy ütemben, a törésszám emelésének megfelelően, illetve növekvő 

mintamennyiséggel, három‒három sorozattal végeztem. Az egyes ütemek törésszáma 

25 db ütéssel emelkedett, azaz rendre 25‒50‒75 és 99 db ütés volt. Az egyes sorozatok 

alkalmával 0,5‒1,0‒1,5‒2,0 és 2,5 g szitált kvarchomokot törtem, majd a tört minták 

újbóli szitálását és az egyes szemcsefrakciók tömegmérését végeztem el. 
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A kapott adatokat felhasználva definiáltam a törés hatékonyságát, amit a törést 

követően mért 250 µm-nél kisebb átmérőjű szemcsefrakció tartományok és a teljes 

mintamennyiség hányadosának százalékban kifejezett értékben határoztam meg. 

 

Χ = 
β + γ + δ + ε

α + β + γ + δ + ε
 × 100 

  

 ahol Χ [%] ‒ a törés hatékonysága, 

 α ‒ az 500‒250 µm-es szemcsefrakció törést követő mennyisége, 

 β ‒ a 250‒125 µm-es szemcsefrakció törést követő mennyisége, 

 γ ‒ a 125‒63 µm-es szemcsefrakció törést követő mennyisége, 

 δ ‒ a 63‒45 µm-es szemcsefrakció törést követő mennyisége, 

 ε ‒ a 45‒0 µm-es szemcsefrakció törést követő mennyisége. 

Ezt követően a statgraphics® centurion XVI.I szoftver segítségével elvégeztem a 

kapott adatok statisztikai alapú vizsgálatát (t- és f-próba). A töréstesztek elvégzése 

alkalmával sorozatonként azonos feltételek teljesültek. Azaz a kiindulási kvarc 

szemcsemérete, mennyisége, az ütésszám, az ütésenkénti törésidő és a kifejtett erő 

mindig azonos volt. A vizsgálat során a két törőt tekintettem függetlennek, és törőnként 

a tört kvarc adott szemcseméretéhez (500‒250 µm) tartozó mintamennyiség átlagát és 

szórását vettem figyelembe. Ezek alapján megvizsgáltam, hogy a törőnkénti megfelelő 

sorozatok alkothatnak-e statisztikailag azonos populációt, azaz törőnként a törést 

követően szitált 500‒250 µm-es frakciók átlagos mintamennyiségei azonosnak 

tekinthetőek-e. A statisztikai eljárás során 95%-os és 99%-os konfidencia szinten 

vizsgáltam az egyes törési ciklusok megfelelő mintamennyiségű sorozatait. 

Továbbá megvizsgáltam a hatékonyság alakulását a törőfejek hosszabb idejű lent 

tartásával. A műszer ütésenkénti törésideje 0,1‒9,9 sec között változtatható, 

tizedmásodperces lépés közökkel, ami azt jelenti, hogy egy ütést követően azonos 

terhelés mellett a törő milyen hosszan préseli a mintát. Ennek értelmében mindkét törőt 

50 db és 75 db ütésszámmal, illetve 1,0‒5,0 és 9,9 másodperces ütésenkénti törésidővel 

üzemeltettem. Összesen 156 db kvarcminta törésére, szitálására és tömegmérésére 

került sor.  

A gázanalizátor üzemeltetése során a törők pneumatikus egységének terhelés 

mérésére a műszer kialakítása révén nincs lehetőség, így három sorozatban puha fém, 

vagyis ólom szeletek préselését végeztem el mindkét törővel, és azok alakváltozását 
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mértem egy darab 10 másodperc időtartamú ütést követően. A levágott tömör ólom 

szeletek magasságát (h) és átmérőjét (d) mértem a mintadarabok minden negyedében, 

majd azok területét (A) és fajlagos nyúlását (ε) számoltam a törőkkel történő préselés 

előtt és után. Összesen 6 db ólomminta préselésére került sor. 

4.2.2. Tisztítási eljárások 

A gázanalizátor használatának elengedhetetlen feltétele a minták megfelelő 

kiválasztása, előkészítése, mennyisége és a megfelelő mérési protokoll alkalmazása. A 

korábbiakban már vázolt műszerezettség és a mérési célok függvényében eltérő 

előkészítési eljárások alkalmazása, illetve minta kezelés ajánlott (CHANNER et al. 1999, 

LIU et al.  2003, AHMED & GEORGE 2004, GEORGE et al. 2007). A fluidumzárvány-

sztratigráfiához szükséges minta-előkészítési eljárások BARCLAY et al. (2000) 

leírásának megfelelően a következők. A kőzet jellegének, azaz kibúvás, szálban álló 

kőzet vagy fúrómag esetében előzetes aprítás, szitálás szükséges, míg mélyfúrásokból 

származó felfúrt kőzet alkalmazásakor a szitálást követheti az egyes felületi szennyezők 

desztillált vizes vagy mosószeres eltávolítása, majd annak desztillált vizes öblítése. A 

mosást-szárítást követően binokuláris mikroszkóp alatt az egyes szilárd szennyező 

anyagok (pl. fúróiszap javító anyagok) kiválogatása történik, majd mágneses szeparáció 

szükséges az esetlegesen előforduló fémszilánkok eltávolítása érdekében. Az így 

megtisztított minta 150‒200 °C-os, 10
-1

‒10
-2

 mbar nyomású vákuum szekrénybe kerül 

24 órára, melyet egy újbóli 24 órás, de alacsonyabb hőmérsékletű vákuumkezelés követ 

(BARCLAY et al. 2000). A dolgozat rész-célját adó mérési protokoll meghatározása 

érdekében a bemutatott minta-előkészítési eljárásokat tekintettem kiinduló pontként. 

A vizsgálathoz analitikai tisztaságú kvarchomokot (CAS: 14808-60-7, EINECS: 238-

878-4) alkalmaztam, melyet egy-egy sorozatban az MI Swaco KCl vízbázisú polimer és 

Versaclean MKII olajbázisú iszapjaival szennyeztem 80 °C-on 90 percen keresztül, 

amely feltételek megfeleltethetők valós mélyfúrási körülményeknek. Ezt követően a 

szennyezett kvarchomokot, mint mosott‒szárított furadékmintát kezeltem, azaz annak 

mosását 60 °C-ra beállított szárítószekrényben történő szárítás követte. A szennyezett és 

szennyezetlen kvarchomok minták esetében a megfelelő tisztítási eljárás meghatározása 

érdekében eltérő minta-előkészítési eljárásokat alkalmaztam, összesen öt sorozatban. A 

tömegspektrometriás mérést minden egyes sorozatban szennyezetlen, vízbázisú és 

olajbázisú iszappal szennyezett kvarchomok mintákon végeztem el. Az egyes sorozatok 

esetében a tiszta kvarc tömegspektruma egy tisztasági referenciát biztosít. Az első "A" 
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sorozatban nem történt minta-előkészítés, a "B" és "C" sorozatok esetében a 

tömegspektrometriás mérést rendre 24 és 48 órás 100 °C-os, illetve 10
-6

 mbar nyomás 

értékű vákuum tisztításos előkészítés előzte meg. A "D" és "E" jelű tesztek alkalmával a 

mintákat az egyes sorozatoknak megfelelően 1%-os (pH 10‒11) és 2%-os (pH 12‒13) 

rea-sol® detergens vizes oldatában, VWR típusú ultrahangos fürdőben 40 °C-on 30 

percen keresztül tisztítottam. Majd azok desztillált vizes öblítését követően 6 órán 

keresztül 60 °C-ra beállított szárítószekrényben száradtak, amit 24 órás 100 °C-os, 

illetve 10
-6

 mbar nyomású vákuum tisztítószekrényes előkészítés követett. A mérések 

során a gázanalizátor egyes számú törőjét használtam, 50 db ütésszámmal és ütésenként 

1 másodperc időtartamú beállítással. Az illó komponensek a tömegspektrométerrel a 

teljes spektrumon, 1‒300 m/z tartományon kerültek rögzítésre. Összesen 30 db minta 

tömegspektrometriás vizsgálata történt meg. 

Definiáltam a sorozatoknak megfelelő tisztítási arányokat, ahol a megfelelő 

szennyezett minta tömegspektrumának egyes m/z értékekhez tartozó intenzitás értékeit 

osztottam a szennyezetlen kvarc minta tömegspektrumának azonos m/z értékeinek 

intenzitásával. Az egyes fragmentumokra számított tisztítási arányok értéke, azok 

számítási menete alapján, egy körül szóródó értéket kell, hogy adjanak abban az 

esetben, ha a minta kellő tisztaságú. 

4.2.3. Esettanulmány 

Az elvégzett tesztek és irodalmi adatok értelmében a minták kezelése a belső 

sztenderd mintákkal – 600 °C-ra hevített kvarchomok – együtt az alábbiaknak 

megfelelően történt. Mintánként 15 g furadékot tisztítottam, 20 ml 2%-os rea-sol® 

detergens vizes oldatban 40 °C-on, 30 percen keresztül, VWR típusú ultrahangos fürdőt 

használva. A mosószeres tisztítást 3 x 40 ml desztillált vizes öblítés követte, amelyet 

újabb 20 ml desztillált vizes, 30 perc tartamú, 40 °C-ra állított ultrahangos tisztítás zárt. 

Ezt követően a mintákat szárítószekrényben 60 °C-on 6 órán keresztül szárítottam. 

Majd a minták mágneses és mikroszkóp alatti további szennyező anyagoktól (fém 

szilánk, iszapjavító anyagok) történő szeparációja következett. A mosott mintákból 0,5 

g mennyiséget használtam, amelyeket 24 órára 100 °C-ra állított, illetve 10
-6

 mbar 

nyomású vákuum tisztítószekrénybe helyeztem. 

Az előkészített minták gázanalizátoros vizsgálatakor a törések a kettes számú 

törőben 50 db ütésszámmal és ütésenként 1 másodperces törésidővel történtek. A törést 

követően az illó komponensek tömegspetrometriás felvételezése az 1‒180 m/z 
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tartományon, 500 ms/amu felvételi idővel, scanning módban történt. Az eljárás során 

minden 10. mérés alkalmával belső sztenderd mintát vizsgáltam. 

Mintánként három tömegspektrum felvételét végeztem el. A tömegspektrométer 

kamrájának spektrumfelvétele 2x10
-9 

‒ 6x10
-9

 mbar nyomás értéken történt. A 

törőkamra alapvonalát a törést megelőzően, 1,1x10
-5 

‒ 2,0x10
-5

 mbar kamravákuum 

érték elérését követően vettem fel, majd törést követően a mintából felszabaduló illó 

komponensek tömegspektrumát rögzítettem. A törés előtt és után a 

tömegspektrométerrel, annak kamrájában konstans  2x10
-7

 mbar nyomásérték mellett 

dolgoztam. Összesen 80 db minta tömegspektrometriás vizsgálata történt meg. 

A kapott tömegspektrumok feldolgozásakor a törést követően regisztrált mintából 

származó tömegspektrum (6. ábra A) a törőkamra gázterének tömegspektrumának 

valamint a tömegspektrométer alapvonal tömegspektrumának (6. ábra B) a különbségét 

használtam fel (6. ábra C), amelyeket a vizsgált m/z értékek esetében 

mélységszelvényen ábrázoltam. 

A tömegspektrometriás mérések kiértékelése a vizsgálni kívánt szerves és szervetlen 

alkotók szakirodalmak alapján vizsgált fragmensionok m/z értékeinek (BARCLAY et al 

2000, DILLEY & NORMAN 2007, COLEMAN et al 2014), valamint az egyes 

molekulaionok m/z értékeinek a vizsgálatával történt (SILVERSTEN & WEBSTER 1998). 

A fragmentumok és molekulaionok hányadosából képzett indikátor értékek segítséget 

nyújtanak a rezervoár léptékű fluidum fázisok vizsgálatában (BARCLAY et al 2000, 

PARNELL et al 2001). 

 

6. ábra. Tömegspektrumok feldolgozása; (A) a törést követően regisztrált mintából származó 

tömegspektrum, (B) a törőkamra gázterének a törést megelőzően felvett tömegspektruma és (C) a mért 

tömegspektrumok különbsége. 
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4.3. Fluidumzárvány petrográfia és UV-fluoreszcens spektroszkópia 

A gázanalizátorral elvégzett mérések eredményeképpen kapott fluidumzárvány 

sztratigráfiai szelvényen (15. ábra) látható szénhidrogén indikáció igazolásaképpen, a 

„B” fúrásponton azonosított olaj-víz fázishatárhoz tartozó furadékmintából 

vékonycsiszolatot készítettünk. A 2680 m-ből származó furadékminta tisztítását 2%-os 

(pH 12‒13) rea-sol® detergens vizes oldatával végeztük, VWR típusú ultrahangos 

fürdőben 40 °C-on 30 percen keresztül. Ezt követően a mintát desztillált vízzel 

átmostuk, majd 6 órán keresztül 60 °C-ra beállított szárítószekrényben kiszárítottuk. Az 

így megtisztított szemcséket Struers kétkomponensű műgyantával vákuum 

impregnáltuk, majd az így előkészített mintából polírozott vékonycsiszolatot 

készítettünk. A beágyazott minta vágását minden esetben folyadék hűtésű, lassú 

vágógéppel végeztük. 

A vékonycsiszolat mikroszkópos és UV-spektroszkópos vizsgálatát Olympus BX-41 

típusú mikroszkóppal és ahhoz csatlakozó Olympus típusú 100 W-os 

higanygőzlámpával, Olympus U-MNU-2 szűrőkocka alkalmazásával végeztem 

(gerjesztő szűrő 360-370 nm, kibocsátó szűrő 420 nm, dikroikus tükör 400 nm). A 

spektrumokat a látható fény tartományában 400‒700 nm között OceanOptics QE PRO 

típusú spektrométerrel rögzítettem. Az egyes spektrumok felvétele ~2 µm átmérőjű 

foltból, 1,5 sec mérési idővel, háromszoros spektrumátlagolással, kétszeres négyszög-

ablak (boxcar) simítás alkalmazásával történt. 

Az olajzárványok − ultraibolya fénnyel történő gerjesztés hatására − rendszerint 

fluoreszcenciát mutatnak. Az eltérő anyakőzetből származó és/vagy termális érettségű 

és/vagy degradáción átesett kőolajok fluoreszcens színe eltérő. E tulajdonság 

ismeretében az eltérő eredetű, illetve genetikájú olajzárvány-együttesek 

összehasonlíthatóvá válnak. A fluoreszcens színben jelentkező különbségek 

legszemléletesebben CIE-1931 (Commission Internationale dʼEclairage) színpatkón 

ábrázolhatóak (MCLIMANS 1987), ahol az egyes mérési pontokhoz (olajzárványokhoz) 

tartozó szín egy-egy x és y paraméterpárral adható meg. Az x és y értékek a vörös, a 

zöld és a kék alapszínek intenzitásának mátrix transzformációja révén állíthatók elő 

(SCHANDA 2007). 
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4.4. Raman spektroszkópia 

A Raman spektroszkópos vizsgálatokat a „B” fúráspont 2608–2660 m intervallumból 

származó, 4 db furadékmintán végeztem el, amelyek tisztítását 2%-os (pH 12‒13) rea-

sol® detergens vizes oldatával végeztem, VWR típusú ultrahangos fürdőben 40 °C-on 

30 perces időtartammal. Ezt követően a mintákat desztillált vízzel átmostam, majd 6 

órán keresztül 60 °C-ra beállított szárítószekrényben szárítottam. A vizsgálathoz 

Thermo Fisher Scientific DXR Raman spektroszkópot használtam, amellyel az egyes 

minták esetében más és más szemcsékben, mintánként 25 db szerves anyag Raman 

spektrumát vettem fel. A mérés során 532 nm hullámhosszú frekvenciakétszerezett 

szilárd állapotú (DPSS - diode pumped solid state) Nd-YAG lézert alkalmaztam, 10x 

nagyítású objektívvel. A méréshez 900 vonal/mm-es optikai rácsot használtam, a lézer 

teljesítmény 1 mW volt, a spektrum felvételek 2,1 μm átmérőjű pontban történtek és 

maximálisan 2 percig tartottak a jel-zaj minimalizálása érdekében. A mérés során a 

spektrális felbontás 5,4 cm
-1

 volt és a spektrumokat a 400–2000 cm
-1

 

hullámhossztartományon fluoreszcens korrekció alkalmazása nélkül végeztem. A 

Raman spektrumok feldolgozása az IFORS programmal történt (LÜNSDORF & 

LÜNSDORF 2016, LÜNSDORF et al. 2017), ahol a spektrumok alapvonalát egy ötödfokú 

polinommal közelítettem. A szerves anyag Raman spektrumának elsőrendű tartományán 

két fő csoportba osztható intenzitás sáv jelentkezik, amelyek a D (disordered) és a G 

(graphitic) sávokhoz tartoznak (SCHITO et al. 2017) az 1000–1500 cm
-1

 és az 1500–

1700 cm
-1

 hullámhossz tartományokon (LÜNSDORF et al. 2017). A spektrumon 

megjelenő csúcspozíciók, azok intenzitása, félértékszélessége, görbe alatti területe vagy 

a származtatott adatok, úgymint a csúcspozíciók hányadosa vagy távolsága a szerves 

anyag termikus érettségét és a metamorf fejlődés során elért maximális hőmérsékletet 

mutatja (KELEMEN & FANG 2001, BEYSSAC et al. 2002, LAHFID et al. 2010, LIU et al. 

2013, WILKINS et al. 2014, LÜNSDORF 2016). A diszperz szerves anyag érettségének 

meghatározására a Raman spektrumokból regressziós úton levezetett Raman reflexió 

értékek (LIU et al. 2013, WILKINS et al. 2014) és hőmérsékleti adatok (LÜNSDORF 2016, 

LÜNSDORF et al. 2017) rendelhetők. A megbízható adatok érdekében, a Raman 

spektroszkópos mérések során célszerű a méréshez optimális beállításokat használni, 

illetve a spektrum értelmezése során a görbe illesztést optimalizálni és elkerülni a 

helytelen minta-előkészítést (LÜNSDORF et al. 2014). 
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A kapott adatokból a D sáv görbe alatti területét (Scaled Total Area – D_STA) – azaz 

a D sávhoz tartozó görbe 512 db lineárisan interpolált pontjának a Dmax intenzitásra 

normált értékeinek összegét – felhasználva számoltam a szerves anyag fejlődése során 

elért maximális hőmérsékletet (LÜNSDORF & LÜNSDORF 2016). Majd az 532 nm 

hullámhosszúságú lézerhez a nemzetközi irodalomból elérhető, LIU et al. (2013) által – 

a szerves anyag vitrinit reflexió értéke és a Raman spektrum csúcspozícióinak távolsága 

között kimutatott lineáris kapcsolat alapján – kidolgozott Raman reflexió értéket 

alkalmaztam. A Raman reflexió érték az alacsony érettségi fokú szerves anyag esetében 

a következő egyenlettel számítható: 

RmcR0% = 0,0537 d (G-D) - 11,21, 

ahol az RmcR0% – a Raman reflexió értéke és G–D – a G és D sávon megjelenő 

legintenzívebb csúcspozíciók egymáshoz viszonyított távolsága. 
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5. Eredmények 

Az eredmények bemutatása során először a módszertani fejlesztést, ezen belül az 

elvégzett tesztek eredményeit tárgyalom. Ezt követően, a módszertani fejlesztés során 

kidolgozott mérési protokollt alkalmazva, mélyfúrások furadékmintáiban csapdázódott 

fluidumzárványok tömegspektrometriás vizsgálatának eredményeit ismertetem. A 

gázanalizátoros méréseket követően a műgyantába ágyazott furadékminta 

fluidumzárványainak petrográfiai és UV-fluoreszcens mikroszkópi eredményeit 

mutatom be. 

5.1. Módszertani fejlesztések 

A gázanalizátorral már korábban elvégzett mérések tapasztalatai alapján felmerült 

kérdések tisztázása szükségessé vált az esettanulmány kőzetanyagának vizsgálata előtt. 

A minél hatékonyabb mérési protokoll kialakítása érdekében a törők törési 

hatékonyságának ellenőrzését és a szennyezett minták eltérő módszerekkel történő 

tisztítását végeztem el. 

5.1.1. Töréstesztek 

Az egyes törési ciklusokat követő szemcseméret eloszlási diagramok ‒ törőnként ‒ a 

7. és a 8. ábrán láthatók. Ahogy az a 7. ábra A diagramján megfigyelhető, az egyes 

számú törőt használva a kezdeti 500‒250 µm-es szemcseméret 25 db ütéssel jellemzően 

a 250‒125 µm-es frakcióba aprózódik, de a mintamennyiség növelésével, 2,0 g felett 

már a 125‒63 µm-es frakció is megjelenik. Az ütésszám emelésével a 63 µm-es 

szemcseméret 50 db ütésnél, 1,5 g mintamennyiség mellett, míg 75 db ütéskor már 0,5 g 

minta esetében kimutatható (7. ábra B és C). Az ütésszám további emelésével az 

aprózódás fokozódik,  így 99 db ütésnél és 2,0 g mintamennyiséget követően már a 63‒

45 µm-es szemcsefrakció is mérhető (7. ábra D). 

Azonos feltételek mellett a kettes számú törőben a 125‒63 µm-es frakció a 25 db 

ütésszámú ciklus 0,5 g-os mintamennyiségének törését követően megjelenik, amihez 

hasonlóan a 63‒45 µm-es mérettartomány is korábban, már az 50 db ütés után, 2,5 g 

tömegű kvarc törésénél mérhető (8. ábra). A mechanikai aprózódás mértéke a 9. ábra 

hatékonysági diagramjain sokkal szembetűnőbbek, mint a 7. és 8. ábra szemcseméret 

eloszlás diagramjain. 
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Állandó ütésszámmal, de növekvő mintamennyiséggel az egyes számú törővel 

elvégzett tesztek alkalmával az aprózódás mértéke, vagyis a törés hatékonysága 25 db 

ütést követően 14%-ot, 13%-ot, 10%-ot, 11%-ot és ismét 10%-ot mutat. 50 db ütéssel 

11%-ot, 8%-ot, 8%-ot, 8%-ot, és 6%-ot ad. Azaz enyhe csökkenést követően közel 

azonos mértékben változnak a 25- és 50-szeres ütéseknél (9. ábra A és B). Ezzel 

szemben a 99-szeres ütési ismétlésű ciklusnál a kezdeti 27%-ot jelentősebb, mintegy 

9%-os csökkenés kíséri, amit követően az effektivitás mértéke 16%-on, 15%-on és 

15%-on marad (9. ábra D). Az eddigiek alól kivételt mutat a 9. ábra C diagramján 

látható 75 db ütésszámú sorozat, ahol a mintamennyiség növelését rendre a 13%-os, 

13%-os, 17%-os, 14%-os és 15%-os hatékonyság jellemzi, tehát az kissé emelkedik. 

 

7. ábra. A szemcseméret eloszlás alakulása a mintamennyiség fél grammos emelésének függvényében, az 

egyes számú törőben, (A) 25 db; (B) 50 db; (C) 75 db és (D) 99 db ütésszámú ciklusokat követően. 

A kettes számú törő esetében a törési sorozatok és azok emelkedő 

mintamennyiségével konstans csökkenő trend rajzolódik ki az aprított kvarc 

mintamennyiségében, így a törési hatékonyságban (9. ábra). 25 db ütéssel 18%, 15%, 

15%, 13% és 12% (9. ábra A). 50 db ütéssel 23%, 17%, 17%, 15% és 15% (9. ábra B). 
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75 db ütéssel 27%, 21%, 15%, 13%, és 12% (9. ábra C). 99 db ütéssel 30%, 23%, 17%, 

15% és 13% (9. ábra D). 

 

8. ábra. A szemcseméret eloszlás alakulása a mintamennyiség fél grammos emelésének függvényében, a 

kettes számú törőben, (A) 25 db; (B) 50 db; (C) 75 db és (D) 99 db ütésszámú ciklusokat követően. 

Ahogy az látható, a tört frakció a mintamennyiség növelésének függvényében egyre 

csökken. Ha a törési hatékonyságot az ütésszám-mintamennyiség viszonylatában 

hasonlítjuk össze, akkor a törőnként eltérő arányokra még inkább rávilágíthatunk (9. 

ábra). 

Az egyes számú törő használatakor fél gramm minta törésénél az aprított minta 

mennyisége, azaz a hatékonyság 11‒14% körül mozog a 25‒75 ütésszámú ciklusokban, 

de a maximális ütésszámú sorozat alkalmával az 27%-os (9. ábra). Az egy grammos 

sorozatok törésekor a teljes sorozatot figyelembe véve a zúzott minta aránya már 

csökkenést mutat 8‒18%-ra, az egyes ciklusoknak megfelelően 14%-ról 13%-ra (25 db 

ütést követően), 11%-ról 8%-ra (50 db ütést követően), 13%-ról 12%-ra (75 db ütést 

követően) és 27%-ról 18%-ra (99 db ütést követően). A mintamennyiség további 

növelésével a 25-ször tört ciklusban a 250 µm-nél kisebb frakciók aránya csökkenést 

mutat, amely állandó 10‒11%-on marad. Hasonló csökkenés figyelhető meg az 50-es 
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ütésszámú sorozatban, ahol a mintamennyiség növekedését, rendre a 8%, 8% és 6%-os 

törési hatékonyság követi. Nagyobb mintamennyiséggel és ütésszámmal végzett 

sorozatok alkalmával nem mutatkozik lényeges eltérés a hatékonyságban, az 15‒17%-

on mozog (9. ábra). 

 

9. ábra. A törés hatékonyságának alakulása az egyes törőknek megfelelően a mintamennyiség fél 

grammos emelésének függvényében, (A) 25 db; (B) 50 db; (C) 75 db és (D) 99 db ütésszámú ciklusokat 

követően. Az oszlopdiagramokon a hatékonyság egész számra kerekített százalékos értékei olvashatók. 

A kettes számú törővel 0,5 és 1,0 g mintamennyiség emelkedő ütésszámú törésekor 

18%, 23%, 27% és 30%, illetve 15%, 17%, 21% és 23% törési hatékonyság számítható, 

amelyeknél monoton növekvő trend rajzolódik ki (9. ábra A és B), viszont a 

mintamennyiség további növelésével a törés hatékonysága már nem növelhető, az 12‒

17%-on marad (9. ábra C és D). 

Amennyiben a hatékonyság függvényében állítunk sorrendet az egyes törési ciklusok 

és azok mintamennyiségei között (3. táblázat), akkor az eddig tárgyaltak számszerű 

sorba állításával jól láthatóvá válik, hogy a 20% feletti hatékonyság rendkívül jónak 

mutatkozik mindkét törő esetében. 

Mint azt az eltérő szemcseméret eloszlások (7. és 8. ábra) és a törési hatékonyságok 

(9. ábra és 3. táblázat) is mutatják, azonos feltételek mellett a két törő eltérő hatásfokon 
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üzemel. Amennyiben a törőket egy adott mintasorozat mérése alkalmával 

párhuzamosan használjuk, szükséges megállapítani, hogy mely sorozatok tekinthetők 

azonos populációból származónak. Emiatt a kapott törési hatékonyság értékek 

statisztikai alapú vizsgálata is indokolt. 

3. táblázat. Az egyes sorozatok törési hatékonyságának alakulása a két törőben. 

 Törő #1 Törő #2 

 Sorozat 

megnevezése 

Hatékonyság 

[%] 
Sorozat 

megnevezése 

Hatékonyság 

[%] 

1. 99x - 0,5 g 27 99x - 0,5 g 30 

2. 99x - 1,0 g 18 75x - 0,5 g 27 

3. 75x - 1,5 g 17 50x - 0,5 g 23 

4. 99x - 1,5 g 16 99x - 1,0 g 23 

5. 99x - 2,0 g 15 75x - 1,0 g 21 

6. 99x - 2,5 g 15 25x - 0,5 g 18 

7. 75x - 2,5 g 15 99x - 1,5 g 17 

8. 75x - 2,0 g 14 50x - 1,5 g 17 

9. 25x - 0,5 g 14 50x - 1,0 g 17 

10. 25x - 1,0 g 13 75x - 1,5 g 15 

A 25 db ütést követően a 0,5 g-os, 2,0 g-os és 2,5 g-os, a 75-szeres ütés után az 1,0 és 

1,5 g-os, míg a 99 db ütéssel ismételten a 1,5 g-os, 2,0 g-os és 2,5 g-os sorozatok 

tekinthetők szignifikánsan azonosnak 5% szignifikancia szinten. Amennyiben a 

szignifikancia szintet 1%-ra csökkentem, akkor az eddigiek kiegészülnek a 25 

ütésszámú sorozat 1,0 g-os és a 99 ütésszámú sorozat esetén további kettő, a 0,5 g-os és 

1,0 g-os sorozatokkal. Összességében elmondható, hogy a 20‒20 sorozat törését 

követően a két törő között mindösszesen 8 sorozat esetében van szignifikáns azonosság 

5%-os szignifikancia szinten. További 3 sorozat tekinthető szignifikánsan azonosnak 

1%-os szignifikancia szinten. 

Az eddigieket követően megvizsgáltam a hatékonyság alakulását a törők hosszabb 

idejű lent tartásával (10. ábra). A 10. ábrán látható, hogy az egyes számú törőnél a 

hatékonyság mértéke 50 db ütést követően 0,5 g és 1,0 g szitált kvarchomokot 

használva emelkedő trendet mutat. Az effektivitás az 1,0 grammos sorozatban 8%-ról 

11%-ra emelkedik, míg a 0,5 grammos sorozat esetében az 11%-ról 15%-ra változik a 

törésidő növelésének függvényében (10. ábra A és B). Abban az esetben, ha a mintát 

75-ször  töröm, a pozitív irányú változás a 0,5 g mennyiségű mintával teljesül, 13%-ról 

22%-ra emelkedik, viszont 1,0 g kvarchomokkal a hatékonyság az 1 másodpercnél 

látható 13%-ról nem mozdul el, ha az ütésenkénti törésidőt 9,9 másodpercre növelem 

(10. ábra C és D). 
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A kettes számú törő használatakor eltérő trend rajzolódik ki, 50 db ütést követően fél 

gramm mintamennyiséget használva a kezdeti 23%-ról 20%-ra csökken és egy grammot 

törve 17%-ról 13%-ra esik a törés hatékonysága (10. ábra A és B). Amennyiben a 75 db 

ütésszámú sorozat egyes mintamennyiségeit ábrázolom, azok törési effektivitása rendre 

27%-ról 25%-ra és 21%-ról 17%-ra csökkennek (10. ábra C és D). Az utóbbi 

sorozatoknál a törésidő növelésével egy közel konstans trend mutatkozik 25% és 16% 

körüli értékeken. 

 

10. ábra. A törés hatékonyságának alakulása az ütésenkénti törés időtartamának növelésével, 50 db ütést 

követően (A) 0,5 g és (B) 1,0 g mintamennyiséget alkalmazva, illetve 75 db ütéssel (C) 0,5 g és (D) 1,0 g 

mintamennyiséget használva mindkét törő esetében. Az oszlopdiagramokon a hatékonyság egész számra 

kerekített százalékos értékei olvashatók. 

Az elvégzett törésteszteket követően, a törőnként eltérő törési hatékonyságok 

ismeretében felmerült a kérdés azok eltérő működéséről, így a törők működése során 

fellépő eltérő terhelésről. A kapott adatok a 4. táblázatban láthatók. A vizsgált ólom 

szeletek átlagos magassága 2,6 mm, amelyek szórása 0,04 mm volt. Az átlagos átmérője 

6,6‒6,7 mm, amelyek szórása 0,05 mm volt. Az ütést követően a tesztdarabok minden 

mérettartománya változott. Magasságukban bekövetkezett változás a mintatartó és a 

törőfej alakja, és a mérési módszer miatt mutat eltérést, azaz a préselés mértéke nem 
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mérhető a tesztdarabok függőleges tengelyének irányában. Az átmérők egy ellipszis 

tengelyének megfelelően 0,16 és 0,20 mm-rel megnyúltak. A nyúlás mértékéből és az 

eredeti átmérőkből számított fajlagos nyúlás 0,024‒0,030 értéket mutat mindkét törő 

esetében, amely alapján megállapítható, hogy a törők pneumatikus egységének 

működése során a tesztdarabokra átadott erők nagysága azonos. 

4. táblázat. Az ólom szeletek méretei és azok alakváltozása. Az egyes adatok számításának menete: 

Δh = (hutána - helőtte); Δd = (dutána - delőtte); Aelőtte = r
2
π; Autána = abπ; ε = Δd / delőtte. Ahol, h ‒ a tesztdb 

magassága a préselés előtt vagy után az indexnek megfelelően, Δh ‒ a tesztdb magasság változása, d ‒ 

a tesztdb átmérője a préselés előtt vagy után az indexnek megfelelően, Δd ‒ a tesztdb átmérőjének 

változása, A ‒ a tesztdb területe a préselés előtt vagy után az indexnek megfelelően, r ‒ a tesztdb 

keresztmetszetének sugara, ab ‒ a tesztdb keresztmetszetében a féltengelyek szorzata, π ‒ konstans, ε ‒ 

fajlagos nyúlás. 

J
el

ö
lé

s 

T
ö

rő
 

h
el

ő
tt

e
 

[m
m

] 

Á
tl

. 
h

el
ő

tt
e 

[m
m

] 

h
u

tá
n

a
 

[m
m

] 

Á
tl

. 
h

u
tá

n
a

 

[m
m

] 

Δ
h

 

 [
m

m
] 

d
el

ő
tt

e
 

[m
m

] 

d
u

tá
n

a
 

[m
m

] 

Δ
d

 

 [
m

m
] 

A
el

ő
tt

e 

[m
m

2
] 

A
u

tá
n

a
 

[m
m

2
] 
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1/1 

T
ö

rő
 #

1
 2,60  2,82  0,22 6,72 6,88 0,16 

  

0,024 

1/2 2,66 2,82 0,16 6,72 6,92 0,20 0,030 

1/3 2,60 2,82 0,22 6,72 6,88 0,16 0,024 

1/4 2,64 2,625 2,84 2,825 0,20 6,72 6,92 0,20 141,87 149,56 0,030 

2/1 

T
ö

rő
 #

2
 2,56  2,76  0,20 6,62 6,78 0,16 

  

0,024 

2/2 2,66 2,82 0,16 6,62 6,82 0,20 0,030 

2/3 2,58 2,76 0,18 6,62 6,78 0,16 0,024 

2/4 2,66 2,615 2,82 2,790 0,16 6,62 6,82 0,20 137,68 145,27 0,030 

Az ólom szeletek préselését követően, azok felszínén megjelenik a törőfejek 

csúcsának morfológiai negatívja (11. ábra). Az egyes számú törőt alkalmazva, annak 

feje jellegzetes, 1 mm átmérőjű pontban intenzívebben deformálja az ólom szeletet, 

ezzel szemben a kettes számú törő feje nem hagyott dominánsabb nyomot a 

mintadarabon, az egyenletesen homorú alakot vett fel (11. ábra C). A törő fejeket 

összehasonlítva (11. ábra A és B) elmondható, hogy az egyes számú törő feje kúposabb  

alakú, mint a kettes számú törőé. 

 

11. ábra. A gázanalizátor egyes számú (A) és kettes számú (B) törőjének a feje. Deformált ólom 

mintadarabok a törők morfológiai negatívjával (C). 
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5.1.2. Tisztítási eljárások 

Az adatok ábrázoláskor csak az 1‒100 m/z intervallumot vettem figyelembe, mivel a 

lényeges eltérések megfelelően szemléltethetők. Az adatok további értelmezésekor a 

fluidumzárvány-sztratigráfia egyes kiemelt fontosságú komponenseinek legjellemzőbb 

m/z értékeit vettem figyelembe, amelyek a következőek: m/z 15 ‒ metán, m/z 29 ‒ etán, 

m/z 34 ‒ kén-hidrogén, m/z 44 ‒ szén-dioxid, m/z 57 ‒ bután, m/z 71 ‒ pentán, m/z 78 ‒ 

benzol, m/z 85 ‒ hexán, m/z 91 ‒ toluol és m/z 99 ‒ heptán. 

Az A‒E sorozatok tömegspektrogramjai a 12. ábrán láthatók, ahol az ábrán található 

rövidítések szennyezetlen (QTZ), vízbázisú iszappal (WBM) és olajbázisú iszappal 

(OBM) szennyezett minták tömegspektrogramjait képviselik. Az eltérő minta-

előkészítést követő vagy azt nélkülöző kvarc minták törését követően a 

tömegspektrumok lefutásában az eltérések jól láthatóak. Szemléltetésük érdekében a 

már említett m/z értékek esetében veszem a megfelelő tisztítási arányokat, amelyek 

jelölése WBM/QTZ és OBM/QTZ (5. táblázat és 13. ábra). 

5. táblázat. Tisztítási arányok a sorozatoknak megfelelően: (A) előkészítés nélkül; (B) 24 órás vákuum 

tisztításos előkészítést követően; (C) 48 órás vákuum tisztításos előkészítést követően; (D) 1 %-os és (E) 

2 %-os rea-sol® oldatos tisztítást és 24 órás vákuum tisztításos kezelést követően. 

Sorozat A B C D E 

m/z 

Aránypárok 

WBM 

QTZ 

OBM 

QTZ 

WBM 

QTZ 

OBM 

QTZ 

WBM 

QTZ 

OBM 

QTZ 

WBM 

QTZ 

OBM 

QTZ 

WBM 

QTZ 

OBM 

QTZ 

15 0,64 0,83 1,10 1,13 1,15 1,07 1,07 1,24 0,98 0,98 

29 0,87 1,41 0,95 1,06 1,18 1,23 1,26 1,48 1,03 1,01 

34 1,23 1,74 1,23 1,60 1,15 1,31 1,39 1,58 1,05 1,03 

44 0,87 1,32 1,19 1,66 1,23 1,42 1,29 1,54 1,01 1,07 

57 4,42 14,26 8,59 14,34 2,81 3,72 1,31 1,47 1,02 1,03 

71 4,85 14,96 4,63 5,86 4,81 4,62 1,31 1,44 1,02 1,00 

78 1,02 2,92 1,04 1,70 0,98 1,40 1,39 1,48 0,88 0,83 

85 6,01 18,54 6,83 7,38 5,82 5,06 1,24 1,28 1,14 0,98 

91 1,25 3,99 1,23 2,02 1,29 1,99 1,25 1,25 0,97 0,97 

99 8,73 29,92 19,06 10,85 22,97 8,55 1,33 1,39 0,88 0,86 

A minta-előkészítést nélkülöző (12. ábra A) tömegspektrumokon, a mért ionáram 

intenzitásának függvényében a QTZ ˂ WBM ˂ OBM általános sorrend állítható fel, az 

OBM tömegspektrumának általános intenzívebb megjelenésével. Megfigyelhető, hogy a 

páratlan számú m/z értékek intenzívebben jelentkeznek, mint a párosak. 
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12. ábra. A tisztítási eljárások tömegspektrogramjai, ahol (A) előkészítés nélkül; (B) 24 órás vákuum 

tisztításos előkészítést követően; (C) 48 órás vákuum tisztításos előkészítést követően; (D) 1 %-os és (E) 

2 %-os rea-sol® oldatos tisztítást és 24 órás vákuum tisztításos kezelést követően. A QTZ: szennyezetlen, 

a WBM: vízbázisú iszappal szennyezett és az OBM: olajbázisú iszappal szennyezett kvarchomokot jelöl. 

A vákuum tisztítási eljárások eredményeképpen a szennyezett mintákból mért 

tömegspektrumok intenzitás értékeinek eltérése csökken (12. ábra B és C), azok a 35 

m/z értékekig egyre inkább a tiszta kvarc tömegspektrumához simulnak. Amennyiben 
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megnézzük a tisztítási arányokat is (5. táblázat és 13. ábra), akkor látható, hogy a 

magasabb m/z értékek esetében is csökkenés mutatkozik a vákuum tisztítási eljárást 

alkalmazva, illetve annak időtartamát növelve. A regisztrált tömegspektrumokon 

további intenzitás különbség csökkenés érhető el, amennyiben a minták előkészítését 

lúgos mosási eljárással egészítjük ki. Aminek eredményeképpen a szennyezett minták 

tömegspektruma átlapolódik a tiszta kvarc tömegspektrumával (12. ábra D és E). 

Az egyes fragmentumokra számított tisztítási arányok értékeiben lényeges 

különbségek mutatkoznak az iszap típusok függvényében (13. ábra). Amíg a vízbázisú 

iszappal szennyezett minták döntő többségéből számított tisztítási arány egy körül 

ingadozik, addig az olajbázisú iszappal szennyezett minták esetében ez nem teljesül. Az 

arány szignifikánsan 5‒10-szeres, illetve 5‒30-szoros eltérést mutat a magasabb m/z 

értékek esetében az eltérő szennyezéseknek megfelelően. A vákuum tisztításos eljárást 

mosással kiegészítve a definiált vízbázisú és olajbázisú tisztítási aránypárok egyhez 

konvergálnak, amelyek a 2% (pH 12‒13) rea-sol® detergens vizes oldatos kezelést 

követően már az összes vizsgált m/z értéknél egy körül ingadozik. 

 

13. ábra. A tisztítási arányok az 5. táblázat kiválasztott m/z értékeire, az abcissza tengely jelölései a 

következők: A) előkészítés nélkül; B) 24 órás vákuum tisztításos előkészítést követően; C) 48 órás 

vákuum tisztításos előkészítést követően; D) 1 %-os és E) 2 %-os rea-sol® oldatos tisztítást és 24 órás 

vákuum tisztításos kezelést követően. (A) WBM / QTZ és (B) OBM / QTZ arányok mellett. 

5.2. Esettanulmány 

Az esettanulmányt a magyar Paleogén-medence két mélyfúrásának kőzetanyagán 

mutatom be. A fúráspontok neve bizalmas információnak számít, ennélfogva azok 

jelölése „A” és „B” betűvel történik.  

5.2.1. Az „A” mélyfúrás 
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Az „A” fúráspont szénhidrogén vizsgálati szempontból kiemelt fontosságú 

fluidumzárvány-sztratigráfiai szelvénye a 14. ábrán látható. A tömegspektrometriás 

mérések eredményeit felhasználva a vizsgált kőzetoszlopot három részre oszthatjuk a 

víz és a csekély mértékű szénhidrogén fázis jelenléte szerint. Ennek megfelelően 1800‒

2100 m, 2100‒2550 m és 2550‒2696 m mélység intervallumban tárgyalom a kapott 

adatokat. 

A felső szakaszon, 2100 m-ig a CO2
+
 (m/z 44) és a H2O

+
 (m/z 18) fázis általános 

jelenléte mellett nemesgázok ionjai, mint  hélium (m/z 4) és argon (m/z 40) 

kimutathatók folyamatosan csökkenő mennyiségben. Kén fázisok jelenléte nem 

jellemző, kivéve az 1800 m-nél megjelenő H2S
+
 (m/z 34) molekulaiont. CS2

+
 (m/z 76) 

és az azonos molekula tömegű, legalább hat szénatomszámú szénhidrogén molekulák 

fragmentumai nem azonosíthatók, amelyet az alkánok általános hiánya, vagy a csak 

pontszerűen megjelenő aromások és többgyűrűs szénhidrogének is mutatnak. 

A legáltalánosabban előforduló CH3
+
 (m/z 15) és C2H4

+
 (m/z 28)  fragmensionok 

vizsgálata és azok esetleges azonosítása segíthet a szénhidrogén fázis 

meghatározásában. A CH3
+
 fragmentum már a metán jelenlétében, míg a C2H4

+
 

fragmentum az etántól kiindulóan lehet jelen a tömegspektrumon. Ezzel összefüggésben 

az m/z 15 fragmentum ~80%-os összintenzitás értéket képvisel a metán molekula 

tömegspektrumán, míg a további szénhidrogén molekulák esetében (néhány kivételtől 

eltekintve) annak részvétele azok összintenzitásában elhanyagolható (SILVERSTEIN & 

WEBSTER 1998, MIRANDA et al. 2013). Ezeknek megfelelően azt a metánnal 

azonosítom. A tárgyalt szakaszon a CH3
+
 kettő esetet kivéve végig mérhető, azonban a 

C2H4
+
 1850 m-t követően nem azonosítható, illetve nem  mutatnak a szakaszra jellemző 

tendenciát. 

További tényezők, úgymint az m/z 60 és az m/z 57 molekula fragmentumokból álló 

„60 / (60 + 57)”, ami az ecetsav és a legalább 4 szénatomot tartalmazó alkánok 

molekula fragmentumaiból képzett arány. A „78 / (78 + 91)” a benzol és a toluol 

molekulaionjaiból képzett arány. A „15 / (97 + 15)” a metán és az olajfázis alkánjainak 

fragmentumaiból képzett tényező. Az „57 / (57 + 15)” érték, az „57 / 55” aránypár az 

egyenes láncú alkánok (paraffinok) és gyűrűs szerkezetű cikloalkánok (naftének) 

fragmentumaiból, és a „97 / (97 + 91)” a legalább 7 szénatomot tartalmazó cikloalkánok 

fragmentumaiból és a toluol molekulaionjából képzett hányadosokat tekintve a 

korábban már látott szénhidrogén komponensek hiánya miatt egyáltalán nem, vagy csak 

pontszerűen kapunk adatot (BARCLAY et al. 2000, COLEMAN et al. 2014). 
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14. ábra. Az „A” fúráspont fluidumzárvány-sztratigráfiai mélységszelvénye.
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A 2100‒2550 m közötti középső szakaszon a CO2
+
 és He

+
 szervetlen alkotók 

valamint H2S
+
, illetve az m/z 28 fragmentum jelenléte mellett a szerves molekulaionok 

és azok fragmentumainak teljes hiánya mutatható ki. 

Az alsó szakaszon, 2696 m-el bezárólag a mintákban a CO2
+
 továbbra is dominánsan 

jelentkezik, ami mellett újra megjelenik a H2O
+
 és azzal párhuzamosan a He

+
. Szerves 

savak vagy kén fázisok, illetve azok fragmentumai nem azonosíthatók. Az m/z 28 

mellett, az m/z 15 fragmentum újra megjelenik, de a hosszabb láncú alkánok vagy 

nagyobb szénatomszámú naftének molekulaionjai, illetve azok fragmentumai nem 

mérhetőek. Általánosan aromások sem jelentkeznek, de pontszerűen egy-egy 

policiklusos aromás szénhidrogén fragmentuma rendkívül alacsony értékkel 

megfigyelhető. 

5.2.2. A „B” mélyfúrás 

A „B” fúráspont fluidumzárvány-sztratigráfiai szelvénye a 15. ábrán látható. A 

tömegspektrometriás méréseket felhasználva a kőzetoszlopot a fluidumzárványok 

kémiai összetétele alapján négy részre oszthatjuk. Ennek megfelelően 1900‒2000 m, 

2000‒2440 m, 2440‒2780 m és 2780‒2846 m mélység intervallumban tárgyalom a 

kapott adatokat. 

2000 m-ig a szervetlen komponensek H2O
+
, CO2

+
 és He

+
 mellett, pontszerűen 

megjelenő benzol és policiklusos aromás szénhidrogén, illetve az m/z 15 fragmentum 

azonosítható. Azonban kénfázisok, szerves vegyületek, paraffinok és naftének 

fragmentumai vagy molekulaionjai nem határozhatók meg. 

A következő szakaszra a CO2
+
 jelenléte mellett nemesgázok (He

+
 és Ar

+
) és H2S

+
 

elszórt megjelenése jellemző. Az m/z 28 fragmentum a mintákban folyamatosan 

mérhető annak ellenére, hogy további szerves komponensekre utaló molekulaion vagy 

fragmentum nem jelentkezik. 

A harmadik szakaszt 2440‒2780 m között a szénhidrogén komponensek domináns 

jelenléte definiálja, azonban a szervetlen alkotóknál is kialakul egy csoportosulás. A 

nemesgázok közül a He
+
 2520‒2780 m között általánosnak tekinthető, ellenben az Ar

+
 

2598‒2640 m-es intervallumon mutat dominanciát. A vízfázis (H2O
+
) 2680 m-nél 

jelentkezik, és jellemző összetevő marad a szakasz aljáig. A kénfázisok közül H2S
+
 csak 

2640 m-nél jelentkezik, ellenben a CS2
+
 és (m/z 76) szénhidrogén fragmentum 2520‒

2700 m között azonosítható, 2608 m-nél megjelenő csúccsal. 
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A korábban látott kénfázissal egyidejűleg megjelent szénhidrogén fragmentum 

mellett a CH3
+
 fragmentum a szakasz egészét tekintve jelen van. Az m/z 15 töredék 

értékeiben egy enyhe emelkedő trend rajzolódik ki. A szerves molekulaionokat 

megvizsgálva, az alkánok dominánsan gáz komponensei, azok homológ sorának 

megfelelően a metántól a hexánig 2608 m-nél azonosíthatóak, azonban a bután 

molekulaionja nem jelenik meg. 

A folyadékfázis komponensei a dekánnal bezárólag azonosíthatók (16. ábra A), 

viszont a nonán és dekán már nem csak egy adott mintára jellemző, hanem azok a 

2580‒2660 m-es intervallumon mérhetőek, 2608 m-nél megjelenő csúccsal (15. ábra). 

A cikloalkánok molekulaionjainak megjelenése összevethető a paraffinokéval, azaz 

azok 2598‒2620 m között mérhetőek és a ciklopropántól a ciklooktánig feltételezhető a 

megjelenésük (16. ábra B). 

Az aromás összetevők közül a benzol (C6H6) 2480 m-nél jelenik meg, amit a toluol 

(C7H8) és a xilol (C8H10) követ (16. ábra). Az aromás szénhidrogénekhez kapcsolódóan 

a szénatomszám növekedésével (SILVERSTEIN & WEBSTER 1998) megfigyelhetők 

további molekula fragmentumok a 115‒120, 128‒134, 142‒148, 158‒162 és 172‒176 

m/z tartományokon belül, amelyek feltehetően policiklikus aromás szénhidrogénekhez 

köthetők (16. ábra C‒D). Megjelenésükre általánosan jellemző, hogy 2480‒2740 m 

között meghatározóak, és jellemző csúcs detektálható 2608 m-nél. A szénatomszám 

növekedésével előfordulásuk a 2598‒2660 m-es intervallumra szűkül. 

Az ecetsav és a C4+ egyenes láncú szénhidrogének molekulaionjából és 

fragmentumaiból képzett arány alapvonala 10
-1

 értéknél jelentkezik, amelytől két 

esetben van jelentősebb csökkenés. Ezek 2480‒2540 m és 2580‒2660 m közötti 

intervallumon jelentkeznek. A benzol és toluol molekulaionjának hányadosa 2580‒2660 

m-es intervallumon mutat eltérést annak 1-hez közeli bázisvonalától. A gázfázis és 

olajfázis molekula fragmentumainak hányadosából képzett arány esetében 2480‒2540 

m és 2580‒2660 m között látható eltérés a bázisvonaltól. Az eddig tárgyaltakat erősíti 

meg a legalább 4 szénatomot tartalmazó paraffinok és a gázfázis fragmentumainak 

hányadosa, ahol általánosan jellemző az egytől balra elhajló, csökkenő trendet mutató 

görbe, és csak a 2580‒2660 m közötti intervallumon alakul ki ettől eltérő tendencia. Az 

alkánok és cikloalkánok fragmentumainak hányadosa 0,9‒1,9 közötti értéket ad a teljes 

szakaszra. A C7+ folyadékfázist képviselő naftének fragmentumának és a toluol 

molekula ionjának aránya 2560‒2660 m-es intervallumon mutat eltérést annak 

alapvonalától. 



43 

 

 

15. ábra. A „B” fúráspont fluidumzárvány-sztratigráfiai mélységszelvénye. 
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A vizsgált kőzetoszlop legalsó szakaszán 2780 m-től szénhidrogén fázis egyáltalán 

nem jelentkezik és visszatér a CO2
+
, H2O

+
 és He

+
 által jellemzett szervetlen kémiai 

összetétel. 

 

16. ábra. Csillag diagramok, (A) alkánok 2608 m-nél; (B) cikloalkánok 2608 m-nél; (C) aromások 2608 

m-nél és (D) policiklikus aromás szénhidrogének 2598 m-nél. A diagramokon a komponensek ábrázolása 

azok normatív intenzitásának (ionáram) függvényében történtek. 

5.3. Fluidumzárvány petrográfia és UV-fluoreszcens spektroszkópia 

A „B” jelű fúráspont 2680 m-es mélységből származó mintája kőzettanilag kavicsos 

homokkő/konglomerátum, amelyben − az UV gerjesztés hatására bekövetkező 

fluoreszcencia alapján − az olajzárványok kvarc szemcsékben jelentkeznek. A 

vékonycsiszolat körültekintő átvizsgálása során 6 db kvarc szemcsében sikerült 

kimutatni fluoreszkáló olajzárványok jelenlétét. Az olajzárványok mindegyik 

szemcsében síkokba rendeződve jelentek meg, az egyedi zárványok mérete nem haladta 

meg az 5 μm-t. Az olajzárványokkal azonos szöveti helyzetben (sík mentén), azokkal 

azonos vagy kisebb méretű (maximum 4‒5 μm), nem fluoreszkáló fluidumzárványok 

fordulnak elő, amik feltételezhetően az olajzárványokkal kogenetikus vizes zárványok 

(17. ábra). Az olajzárvány-tartalmú fluidumzárvány-együttesek genetikai azonosítása, e 
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fluidum migrációs esemény diagenezis-történetben elfoglalt helyzete, a zárványok 

mikortermometriai vizsgálatához hasonlóan túlmutat e dolgozat célkitűzésein. 

Az olajzárványok mérete 0,5‒5,0 µm között változik, amelyek áteső fényben 

dominánsan színtelenek, illetve egyes zárványok világosbarna színűek (17. ábra), 

ultraibolya fénnyel gerjesztve sárgás‒zöldes és kékesfehér fluoreszcens színt mutattak 

(18. ábra). Az olajzárványok alakja azok méretének függvényében változik. A nagyobb 

~5 µm méretű olajzárványok jellemzően szabálytalan alakúak, míg a kisebb ~2‒3 µm 

méretűek félig-negatív kristályformát vagy negatív kristályformát mutatnak, továbbá az 

1 µm vagy annál kisebb méretű olajzárványokra megnyúlt forma a jellemző (17. ábra). 

Az olajzárványok általában kétfázisúak, folyadék és gázfázist tartalmaznak. A 

nagyobb ~4‒5 µm méretű olajzárványok esetében sikerült elkülöníteni háromfázisú, 

folyékony víz, kőolaj és gázfázist tartalmazó zárványt. Mindemellett azonosítottam 

olyan háromfázisú olajzárványt, amelyben egy szilárdfázis mellett folyadék és gázfázis 

is megjelenik. A kisebb méretű olajzárványok esetében nem sikerült elkülöníteni 

gázfázist, azok feltehetőleg csak folyékony olajfázist tartalmaznak (17. ábra). 

 

17. ábra. Fluidumzárványok kvarc szemcsékben a „B” fúráspont 2680 m-es mintájában. Az alkalmazott 

jelölések: PI ‒ olajzárvány és AI ‒ vizes zárvány. (A) Az azonos fluidumzárvány-együttes síkja mentén, 

eltérő fókuszsíkban, UV-gerjesztéssel készült felvételek kompozit képe. (B) Kogenetikus olaj- és vizes 



46 

 

fluiumzárványok. A felvétel áteső + UV fényben készült. (C) Vizes- és olajzárvány (1N). (D) A 17/C 

ábrán bemutatott fluidumzárvány-együttes áteső + UV fényben. 

 

18. ábra. A „B” fúráspont 2680 m-nél vizsgált olajzárványainak és BAUER et al. (2016) által publikált 

olajzárványok és nyersolaj UV-fluoreszcens színe CIE-1931 színintenzitás diagramon ábrázolva. A 

színpatkón feltüntetett értékek nanométerben értendők.  

5.4. Raman spektroszkópia 

A 2608–2660 m mélységtartomány furadékmintáinak diszperz szerves anyag 

szemcséin felvett Raman spektrumok és származtatott adatai a 6. táblázatban láthatók. 

A D csúcspozíció az 1358–1348 cm
-1

 (σmax 9 cm
-1

) hullámszám tartományon jelentkezik 

a mélységgel csökkenő értékekkel, ezzel szemben a G csúcspozíció 1600–1603 cm
-1

 

(σmax 4 cm
-1

) hullámszám tartományon jelenik meg. A D pozíció csökkenő hullámszáma 

és a G csúcspozíció viszonylagos állandósága mellett a csúcspozíciók távolsága a 

mélységgel növekszik és 242–254 cm
-1 

(σmax 9 cm
-1

) közötti hullámszám értéket vesz 

fel. 

Az IFORS (LÜNSDORF & LÜNSDORF 2016, LÜNSDORF et al. 2017) szoftverrel 

számított D csúcshoz tartozó görbe alatti terület (D_STA) a vizsgált minták esetében 

242–250 (σmax 12) közötti értéket ad és az ebből számított hőmérséklet a 147–165 °C 

(σmax 35 °C) tartományra esik (19. ábra és 6. táblázat). Megjegyzendő, hogy az 

alkalmazott szoftverhez elérhető kalibrált, referencia adatok alsó hőmérsékleti határa 

162 °C (σmax 30 °C). LIU et al. (2013) alapján a D és G csúcspozíciók távolságának 

különbségéből számított Raman reflexió értékek 1,8–2,4 RmcR0% (σmax 0,5 RmcR0%) 
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értéket adnak, amelyek a növekvő mélységgel emelkedő tendenciát mutatnak (6. 

táblázat). 

6. táblázat. A diszperz szerves anyag Raman spektrumának feldolgozott adatai. 1 – LÜNSDORF & 

LÜNSDORF (2016) és LÜNSDORF et al. (2017) és 2 – LIU et al. (2013) alapján számítva. 
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2608 1358,1 5,8 1600,2 3,1 242,4 7,0 242,9 9,3 158,9 22,2 1,8 0,4 

2620 1355,4 4,2 1602,6 3,0 247,3 5,8 242,3 12,2 158,9 35,0 2,1 0,3 

2640 1356,7 6,6 1600,9 3,5 244,2 6,8 249,9 9,4 147,4 19,2 1,9 0,4 

2660 1348,7 9,2 1602,5 1,2 253,8 9,3 240,6 8,9 165,3 25,0 2,4 0,5 

 

19. ábra. Az IFORS (LÜNSDORF & LÜNSDORF 2016, LÜNSDORF et al. 2017) szoftverrel modellezett 

görbe alatti területetek és a hozzájuk tartozó számított hőmérséklet adatok. 

A 20. ábrán SAUERER et al. (2017) által közölt vitrinit reflexió és csúcspozíció 

távolság korrelációt összehasonlítva a LIU et al. (2013) alapján a dolgozatban számított 

Raman reflexió értékek és a csúcspozíció távolságok megfelelő adatpárjaival, akkor 

nagymértékű hasonlóságot lehet megfigyelni, amelyek a számított adatok 

megbízhatóságát is alátámasztják. 
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20. ábra. Vitrinit reflexió és LIU et al. (2013) megfelelően számított Raman reflexió adatok és a 

csúcspozíciók távolságának kapcsolata SAUERER et al. (2017) alapján módosítva. 
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6. Az eredmények értelmezése 

A töréstesztek elvégzése az optimális törésszám és a mintamennyiség 

meghatározásának céljával történt. A két paraméter ismerete döntően befolyásolja a 

törés során a minta aprózódásának mértékét, ennélfogva a vizsgált mintában jelenlévő 

fluidum zárványok felrepesztésének lehetőségét. Tehát megmutatja, hogy a ‒ adott 

mélységre reprezentatívabb ‒ nagyobb anyagmennyiség alkalmazása és ezzel 

egyidejűleg a magasabb ütésszám használata valóban több könnyen illó komponens 

felszabadítását eredményezi-e a fluidumzárványokból? 

A töréstesztek során mindkét törő esetében általánosan jellemző a hatékonyabb törés 

a 0,5 és 1,0 g-os ciklusokban (7.‒9. ábra). A vizsgált kvarc mintamennyiségének 

növelésével közel azonos hatásfok jelentkezik, amelyekben az aprózódott kvarc 

mintamennyiségének  csökkenése mellett maximálisan 2‒3%-os törési hatékonyságbeli 

eltérés figyelhető meg a mintamennyiség és az ütésszám emelését követve (9. ábra). 

Amennyiben a hatékonyság függvényében állítunk sorrendet az egyes törési ciklusok 

és azok mintamennyiségei között (3. táblázat), akkor a törési hatékonyságok számszerű 

sorba állításával jól láthatóvá válik, hogy ‒ bár a két törő alkalmazásakor eltérő 

mértékben ‒ az ütésszám emelése pozitívan, míg a mintamennyiség növelése negatívan 

hat a törés hatékonyságára (9. ábra). 

Az azonos ütésszámú sorozaton belül a mintamennyiség növelése csökkenti a 

hatékonyságot, amelyre hatással van a mintatartók által biztosított állandó térfogatban a 

kvarc szemcsék közötti porozitás csökkenése, azaz a minta tömörödése. A tömörödéssel 

kialakuló szorosabb szemcse illeszkedés és az ütések során ismétlődő aktív és nyugalmi 

periódusok alatt a szemcsék kis mértékben elcsúszhatnak egymáson, amely révén azok 

tovább aprózódnak, ami az egyre csökkenő szemcseméret megjelenésével igazolható 

(7.‒8. ábra). A növekvő mintamennyiséggel a szemcsék egyre szorosabban 

illeszkednek, azaz a szemcsék egymáson történő elmozdulásának a lehetősége csökken, 

ami a magasabb ütésszámú sorozat végére a tesztminta tömörödésében, 

pasztillázódásában nyilvánul meg. 

A törőnként kirajzolódó eltérő trendek azonosságokat is mutatnak, a kezdeti növekvő 

hatékonyság a törésidő növelésével tovább nem fokozható. Az ütésszám, a 

mintamennyiség és a törésidő folyamatos növelésével a hatékonyság jellemzően 1‒2%-

os törési hatékonyságon belül konstans marad. Általánosan elmondható, hogy az egyes 

számú törőt hosszabb ütésidőtartammal alkalmazva, alacsony mintamennyiség esetén a 
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hatékonyság mértéke fokozható. A kettes számú törő esetében a törésszám, a 

mintamennyiség és a törésidő mindenkori növelésével a törés hatékonysága nem 

növelhető. Továbbá a korábban megfigyelt törőnként eltérő törési hatékonyság az 

azonos ütésszámú és mintamennyiségű sorozatok esetében a minta préselési 

időtartamnak növelésével szintén megjelenik (10. ábra). 

Mindezek figyelembe vételével megállapítható, hogy a két törő eltérő hatásfokkal 

működik, ami hatással lehet a felrepesztett fluidum zárványok mennyiségére is. 

A törő fejeket összehasonlítva (11. ábra A és B) elmondható, hogy az egyes számú 

törő feje kúposabb  alakú, mint a kettes számú törőé, amely a mintatartók homorú 

belsőkialakítása révén és a töréstesztek eredményének fényében hatással van a minta 

aprózódásának mértékére, azaz a törési hatékonyságra. 

Az analitikai tisztaságú kvarcon elvégzett töréstesztek alapján az azonos sorozatok 

eltérő törési hatékonysága, így a különböző mértékben aprózódott kvarc mennyisége 

miatt a fluidumzárványok felrepesztésének a valószínűsíthetősége is eltérő. Mindez a 

fluidumzárvány-sztratigráfiai eredmények ábrázolása és értelmezése során megtévesztő 

eredményt szolgáltathat. Ezek értelmében a törők felváltva történő alkalmazása még 

hosszabb mintasorozat esetében sem javasolt. 

A fluidumzárvány-sztratigráfiai eljárás esetében a töréstesztek során alkalmazott 

analitikai tisztaságú kvarc a furadékminták ásványos összetételét tekintve 

egyszerűsítésnek számít, mivel a minták tömegspektrometriás vizsgálata során azok 

ásványos összetételében elkülönítés nélkül lesznek vizsgálva. Ellenben a kvarcminta 

számos mélyfúrásból származó furadékminta megfelelő közelítésének tekinthető. 

Egyrészt annak Mohs-féle 7-es keménysége (KOCH 1966), másrészt a kvarcszemcsék 

eltérő mennyiségben, de általánosan jelen vannak a felfúrt kőzetben. 

A minta szennyezettségének minimalizálása vagy annak megszűntetése lényeges 

analitikai szempont, mivel a fluidumzárvány-sztratigráfiának leginkább az ipari 

alkalmazása terjedt el, azon belül is, mint alkalmazott eljárás a mélyfúrási 

tevékenységet követve jellemző. Bármely fúrástechnológiai eljárás során a felfúrt kőzet 

felszínre hozatalakor úgynevezett iszapot, azaz öblítő közeget alkalmaznak, amely lehet 

gáz, gőz, hab vagy folyadék állapotú (GROWCOCK & HARVEY 2005). Ezek közül a 

legelterjedtebben alkalmazott a folyékony öblítő közeg, amelyet két főbb csoportba 

sorolhatunk, víz- és olajbázisú iszapok. A fúrás során aprított kőzet a fúróiszappal 

közvetlenül érintkezve, elkerülhetetlenül szennyezést szenved, amelynek hatása eltérő a 

használt fúróiszap típusától függően. A szennyezett minták vizsgálatával ‒ célirányosan 
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‒ a kezeletlen szemcsék felületén megkötött komponensek mérhetőségét, továbbá a 

minta tisztíthatóságát határoztam meg.  

A minta-előkészítés során vákuum tisztítási eljárást alkalmazva, illetve annak 

időtartamát növelve a fúróiszappal szennyezett minták esetében a felületi adszorpció 

mértéke csökkenthető, viszont a minta felületi szennyezése ennek ellenére nem 

szüntethető meg. A minták előkészítését lúgos mosási eljárással kiegészítve a 

szennyezett és a szennyezetlen minták tömegspektrumai között további 

intenzitáskülönbség csökkentés érhető el. A leghatékonyabb eljárás a 2%-os rea-sol® 

detergens vizes oldatának az alkalmazásával érhető el, aminek a segítségével az 

eredetileg szennyezett minták tömegspektruma átlagosan 1‒3% eltérést mutat a tiszta 

kvarc tömegspektrumához képest (12.‒13. ábra és 5. táblázat). Mindezek értelmében a 

tisztítás hatásfoka közel 100%-osnak tekinthető. 

A vizsgált Paleogén-medence „A” és „B” mélyfúrási pontjainak egyszerűsített 

paleogén rétegsora homokkővel és változó vastagságú aleurolit rétegek 

közbetelepülésével indul, amit agyagmárga és aleurolit váltakozása, mélyebb szerkezeti 

helyzetben márga követ. Ezt követően ‒ változó mértékben ‒ kőzetlisztes homokkő és 

konglomerátum összletet követően mészkő jelentkezik (ALMÁSSY 2006, TÓTH 2007). A 

rétegek hármas, illetve négyes tagozódását a vizsgált kőzetek fluidumzárványainak  

kémiai összetétele is tükrözi. Ennek értelmében mindkét fúrásponton a legmagasabb 

szerkezeti helyzetben megjelenő homokkő és aleurolit rétegek fluidumzárványai, 

jellemzően szervetlen kémiai összetételűek, H2O és CO2 dominanciával. A CH3
+
 (m/z 

15) szerves molekula fragmentum metánnal azonosítható, amelyet a több szénatomot 

tartalmazó szénhidrogén molekulák hiánya is alátámaszt (14.‒15. ábra). 

A H2O és m/z 15 fragmentum hiányával, a CO2 általános jelenlétével, illetve a He és 

a H2S elszórt megjelenésével írható le a vastag agyagmárga összlet az „A” és „B” 

fúráspont esetében is (14.‒15. ábra). A szelvénymentén jelentkező m/z 28 fragmentum 

szerves molekula eredete nem állapítható meg, mivel nem sikerült azonosítani további 

szénhidrogén molekulaionokat, vagy azok fragmentumait. A mintákban dominánsan 

megjelent CO2 molekula elektron ütköztetése során keletkező 28 m/z értékű 

fragmentum megjelenése vagy a N2 molekula megléte magyarázattal szolgál annak 

jelenlétére (DILLEY & NORMAN 2007).  

A fluidumzárványok kémiai összetételének szempontjából az „A” fúráspont 

legmélyebb szakaszán a szervetlen alkotókhoz képest alárendelten, de ismét 

jelentkeznek szénhidrogén vegyületek (14. ábra). Az m/z 15 fragmentum eredete 
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megkérdőjelezhető, ahogy az korábban az m/z 28 fragmentum esetében is történt. 

Ellenben az azonos mélységben pontszerűen jelentkező szerves molekulaionok 

megjelenése alátámasztja annak szerves molekula eredetét, illetve a C2H4
+
 jelenlétére is 

magyarázattal szolgál. 

A „B” fúráspont esetében a kőzettani változás kapcsolatba állítható a 

fluidumzárványok kémiai összetételében látható változásokkal. A 2440‒2780 m között 

jelentkező paleo-fluidumrendszerben a fázishatárok a mintázás intervallumának 

függvényében azonosíthatók. A CH3
+
 fragmentum megjelenése definiálja a rendszer 

tetejét, illetve annak eltűnése határozza meg a rendszer alját. A szakasz tetején 2480 m-

ig további szénhidrogén molekulák egyértelműen nem azonosíthatók (15. ábra). 

A nedves gáz zónára reflektáló „60 / (60 + 57)” érték (BARCLAY et al. 2000, 

COLEMAN et al. 2014) elsőként a 2480‒2540 m között mutat indikációt. Amit a benzol, 

illetve a feltehetően policiklikus aromás szénhidrogének azonos mélységű megjelenése 

is mutat. Ezt követően egyre több szerves molekula megjelenése feltételezhető, többek 

között az aromás szénhidrogéneken belül a benzolon felül a toluol vagy a xilol, illetve a 

policiklikus aromás szénhidrogének (15. ábra). 

A gáz- és az olajzárványok, így az azonos fázisok indikátora is a „15 / (97 + 15)” 

arány (BARCLAY et al. 2000, COLEMAN et al. 2014), ami 2480‒2540 m-es és 2580‒2660 

m között jelentkezik (15. ábra).  A felső intervallum alátámasztja a korábban megjelenő 

(nedves) gáz zónát. Az „57 / (57 + 15)” érték vizsgálatával a nagyobb szénatomszámú 

szerves molekulák jelenlétére, így az olaj- és gázfázisra következtethetünk (BARCLAY et 

al. 2000, COLEMAN et al. 2014). Ez alapján a szakasz elején már csökkenő, de a 2500 

m-től balra elhajló, intenzíven csökkenő trend gázban gazdagabb fázist mutat. Ezt 

követően a 2580‒2660 m között az olajfázis mutat dominanciát (15. ábra). A „97 / (97 

+ 91)” hányados a valódi olajzónára reflektál (BARCLAY et al. 2000, COLEMAN et al. 

2014), ami 2560‒2660 m között mutatható ki (15. ábra). 

Az olajfázisban az alkánok leghosszabb szénláncú tagjaként a dekán (16. ábra A), 

míg a legnagyobb szénatomszámú cikloalkánként a ciklooktán megjelenése (16. ábra 

B), továbbá a 12 szénatomot tartalmazó policiklikus aromás szénhidrogének jelenléte is 

feltételezhető (16. ábra C‒D). A szénhidrogénekre általánosan jellemző, hogy azok 

2580‒2660 m között intenzívebben jelentkeznek (15. ábra). Az „57 / 55” aránypár az 

egyenes láncú alkánok (paraffinok) vagy a gyűrűs szerkezetű cikloalkánok (naftének) 

dominanciáját hordozza magán. A szerkezetükből adódó különbség miatt az m/z 57 

fragmentum a paraffinokra, míg az m/z 55 töredék a nafténekre jellemző, de értéke az 
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olaj-vízzóna átmenetére és biodegradációra is reagál (BARCLAY et al. 2000, COLEMAN 

et al. 2014). A paraffin-naftén hányados a rendszerre jellemző 0,9‒1,9 értéke enyhe 

paraffin dominanciát mutat (15. ábra). 

A rezervoár léptékű vízfázis első jele a 2680 m-nél megjelenő H2O
+
 molekulaion, 

majd a benzol 2740 m-nél történő kilépése a rendszerből, illetve a policiklikus aromás 

szénhidrogének eltűnése 2780 m-nél (15. ábra). Mindezek mellett a „78 / (78 + 91)” 

arányt már a vízfázisban szénhidrogén, vagy éppen az olajfázist követően, mint vízfázis 

indikátort alkalmazhatunk az aromások vízzel telített pórusokon történő diffúziójának 

köszönhetően (BARCLAY et al. 2000, PARNELL et al. 2001, COLEMAN et al. 2014). Az 

aromások hányadosa 2580‒2660 m-es intervallumon mutat kiugró értékeket, majd 2660 

m-től kezdődően azok lecsengése dominál (15. ábra). 

A szénhidrogén rendszer kéntartalma a CS2 megjelenése alapján nem feltételezhető, 

mivel a 6 szénatomnál többet tartalmazó szénhidrogének jelenléte bizonyítható, így 

azok molekulatöredékeinek megjelenése is valószínű. A H2S pontszerűen 2640 m-nél 

jelentkezik, ennélfogva kis mennyiségű jelenléte a paleo-fluidumrendszerben 

elképzelhető (15. ábra). 

Az olajfázis biodegradációja a szerves savak és a kénfázisok hiánya, valamint a 

paraffin-naftén hányados enyhe paraffin dominanciát mutató jellege (HALL et al. 2002, 

MIRANDA et al. 2013) alapján nem jellemző.  

A rendszerben általánosan jelen vannak nemesgázionok, amelyek közül a hélium 

2520‒2780 m között, az argon pedig 2598‒2640 m között jelentkezik (15. ábra). 

Megjelenésük szénhidrogén zónák gázfázisához köthető (BJØRLYKKE 1989), viszont 

2580‒2660 m között az olajfázis alkotói dominálnak. Ennélfogva feltételezhető, hogy a 

vizsgált minták fluidumzárványai több generációsak. Ezzel összefüggésben a gázfázis, 

így a szénhidrogének vertikális irányú migrációja valószínűsíthető. 

PARNELL at al. (2010) eredményeinek megfelelően a víz és szénhidrogén fázis 

egyidejű jelenléte alapján a 2680‒2780 m-es intervallumon a paleo-fluidumrendszer 

víztelítettsége feltételezhető, amely így felfelé irányuló migrációs útvonalat jelez. 

A karbonátos kőzetekben mindkét fúrásponton csak szervetlen kémiai összetevők 

azonosíthatóak a fluidumzárványokból (15. ábra). 

A fluidumzárvány petrográfiai és UV-fluoreszcens vizsgálatok elvégzése a 

tömegspektrometriás mérési eredmények során kapott szénhidrogén indikációt okozó 

fluidum kimutatása érdekében történt. Az olajzárvány-tartalmú fluidumzárvány-

együttesek genetikai azonosítása, a fluidum migrációs esemény diagenezis-történetben 
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elfoglalt helyzete és a zárványok mikrotermometriai vizsgálata túlmutat e dolgozat 

célkitűzésein. 

Az UV-fluoreszcens vizsgálatok segítségével a „B” jelű fúráspont 2680 m-es 

mélységben megmintázott olajzárványok fluoreszcens színe sárgás‒zöldes és 

kékesfehér színek között változik (18. ábra). A természetes kőolajok UV-gerjesztés 

hatására jelentkező fluoreszcenciáját ‒ elsősorban ‒ az aromás- és poliaromás 

szénhidrogén komponensek okozzák (LEMPERT 1976). Szintetikus olajzárványok 

vizsgálata alapján több szerző is igazolta, hogy a fluidumzárványokban csapdázódó 

olajos fluidumban feldúsul az aromás és NSO-vegyületek mennyisége a kiindulási 

kőolajhoz képest (KARLSEN et al. 1993, NEDKVITNE et al. 1993). Ez a mikroléptékű 

frakciónációs folyamat az olajzárványok fluoreszcens színének vörös eltolódását okozza 

az eredeti olajos fluidumhoz képest. Ezt a hatást kiküszöbölendő az egyes olajzárvány-

együttesek fluoreszcenciáját reprezentáló adatként a legkisebb vörös eltolódást mutató 

(a kék mezőhöz legközelebb eső) adatpontot tekintettem. 

A furadékminta kvarc szemcséibe zárt olajzárványokon mért fluoreszcens 

paramétereket összevetve a BAUER et al. (2016) által a Paleogén-medencéből termelt 

nyersolajon és a kalcitban bezáródott olajzárványokon felvett fluoreszcens színekkel, 

szembeötlő a három olaj-tartalmú fluidum fluoreszcens jellegének hasonlósága (18. 

ábra). A hasonlóság alapján feltételezhető, hogy az olajzárványok a területen termelt 

nyersolajhoz hasonló érettségű és/vagy degradációs fokú fluidumot csapdáztak 

(STASIUK & SNOWDON 1997). 

A „B” fúráspont kiemelt szénhidrogén indikációt mutató 2580–2660 m 

intervallumának a recens-fluidumrendszerrel feltételezhető kapcsolatát a diszperz 

szerves anyag Raman spektroszkópos eljárással vizsgáltam. A szerves anyag Raman 

spektrumán két domináns csúcs jelentkezik, a D csúcs 1330–1370 cm
-1

, míg a G csúcs 

1590–1610 cm
-1 

hullámszám tartományon mérhető, amelyek megjelenése a szerves 

anyag érettségén túl, a Raman spektroszkópos vizsgálat során alkalmazott lézer 

gerjesztő feszültségének is a függvénye (LÜNSDORF 2016). A szerves anyag esetében a 

D csúcspozíció a növekvő érettség függvényében a kisebb hullámszám irányába mozdul 

el (KELEMEN & FANG 2001, LÜNSDORF 2016, SCHITO et al. 2016), amely a vizsgálatok 

esetében a mélyebb szerkezeti helyzetben megjelent mintáknál teljesül, és 1358 cm
-1 

hullámszámról 1349 cm
-1 

hullámszámra változik (σmax 9 cm
-1

) (6. táblázat). A D 

csúcspozíció érettséggel történő változásával ellentétben kis érettségű szerves anyag 

esetében a G csúcspozíció jelentősen nem változik (SCHITO et al. 2016), amelyből 
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következik, hogy a csúcspozíciók távolságának a mélyebb szerkezeti helyzetben 

szükségképpen változnia kell (KELEMEN & FANG 2001, SCHITO et al. 2016). A kapott 

csúcspozíció távolságok különbsége 242 cm
-1 

hullámszámról 254 cm
-1 

hullámszámra 

változik (σmax 9 cm
-1

) (6. táblázat). 

A Raman reflexiós értékek 1,8–2,4 RmcR0% (σmax 0,5 RmcR0%) között változnak a 

mélységgel emelkedő tendenciát mutatva, azonban a 2,4 RmcR0% érték kiugróan 

magasnak tűnik a többi adathoz képest (6. táblázat). LIU et al. (2013) alapján a szerves 

anyag Raman spektrumának adataiból származtatott G és D csúcspozíció távolsága és 

az azonos mintákon meghatározott vitrinit reflexió értékek között lineáris kapcsolat 

adódik. Mindezért a kis érettségű szerves anyag Raman spektrumának a G és D 

csúcspozíció távolságának értékeiből származtatott Raman reflexió értékek és a vitrinit 

reflexió értékek között is lineáris kapcsolat adódik. A szerves anyag diagenetikus 

fejlődését a vitrinit reflexió szerint felosztva a 2,0 R0% érték a katagenezis – 

metagenezis határát adja (TISSOT & WELTE 1978). Mindezek értelmében a 2,0 RmcR0% 

értékig – és kellő mennyiségű szerves anyag jelenlétét feltételezve – a katagenezis során 

lezajló progresszív – bár szerves anyag típus függő – evolúció leginkább kőolaj és 

kismennyiségű földgáz képződését eredményezi. 

Az IFORS (LÜNSDORF & LÜNSDORF 2016, LÜNSDORF et al. 2017) szoftverrel a 

szerves anyagra számított hőmérséklet értékek 147–165 °C-ot (σmax 35 °C) mutatnak (6. 

táblázat és 19. ábra), amelyeket összevetve a Paleogén-medence 50–52 °C/km értékű 

geotermikus gradiensével (LUX 2016, szóbeli közlés) és 15 °C átlagos éves felszíni 

középhőmérsékletet feltételezve, akkor a 2650 m tengerszint alatti mélységben 148–153 

°C hőmérséklet adódik, azaz az adatok azonosnak tekinthetők. Figyelembe véve a 

Raman reflexiós értékek által a szerves anyag érettségére kapott katagenetikus fázist és 

a szénhidrogén generálódáshoz szükséges irodalomból származó hőmérsékleti adatokat, 

akkor a szénhidrogén generálódás széles hőmérséklet tartományon belül – 60–150 °C – 

valósulhat meg (TISSOT & WELTE 1978). Mindezeknek megfelelően, feltételezhető, 

hogy a dolgozatban vizsgált kőzetanyag szerves anyagának szénhidrogén generáló 

kapacitása van. 
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7. Összefoglaló következtetések 

A tanulmány kereteiben megvizsgált minta-előkészítési és mérési eljárásokat 

felhasználva a furadékmintákban csapdázódott fluidumzárványok kvalitatív kémiai 

összetétele tömegspektrométerrel szerelt gázanalizátor felhasználásával azonosítható. 

A tömegspektrometriás mérést megelőzően a minták mosószeres kezelése 

elengedhetetlen a minta felületén megkötődött szerves vagy szervetlen eredetű 

szennyezők megfelelő mértékű eltávolításához. A kapott eredményeknek megfelelően 

minden egyes mintát 2%-os (pH 12‒13) rea-sol® detergens vizes oldatával tisztítottam, 

majd 100 °C-os, 10
-6

 mbar nyomás értékű vákuum tisztítószekrényes előkészítést 

alkalmaztam.  

A töréstesztek elvégzésével azonosítottam az egyes törők hatékonyságát, ezzel 

összefüggésben az optimális mintamennyiséget és az ütésszámot. A tesztek alapján a 

gázanalizátorral végzett mérési eljáráshoz csak a kettes számú törőt alkalmaztam. A 

mérés időtartamát is figyelembe véve a kőzetminta mennyiségét 0,5 g-ban, a törő 

ütésszámát 50 db-ban és a törőfej lent tartásának időtartamát 0,1 sec-ban határoztam 

meg. 

A módszertani fejlesztések során alkalmazott analitikai tisztaságú kvarchomok a 

vizsgált kőzetminták összetételét tekintve szélsőértéknek tekinthető. Annak 

felhasználását a furadékmintákban reprezentált Kosdi Formáció magas kvarc 

mennyisége mellett az eocén korú törmelékes rétegek szénhidrogén tartalma indokolta. 

Azonos alakú törőfejek alkalmazásával lehetőség nyílik a törőegységek felváltva 

történő alkalmazására, amely nagyobb mintaszám esetében jelentősen lerövidíti a 

minták vizsgálatának az idejét. A törőfejek eltérő mértékű mechanikai kopása hatással 

van a törés hatékonyságára, amelynek értelmében elkerülhetetlen a hatékonyság 

időszakos ellenőrzése, továbbá a törőfej kopófelületének „újragondolása” és 

helyettesítése például wolfram-karbiddal. 

 A fluidumzárvány-sztratigráfiai mélységszelvények alapján a szerves molekulák és 

azok fragmentumainak teljes hiánya az agyagmárga réteget kiváló záró kőzetnek 

mutatja, amely alatt és felett az „A” fúráspont esetében a paleo-fluidum, mint víz fázis 

mutatható ki. Ebben az esetben a CH3
+
 jelenléte metánból származtatható. Az elszórtan 

és összefüggés nélkül megjelenő további szénhidrogén fázisok nem mutatnak esetleges 

migrációs kapcsolatot. Ellenben a „B” kút paleo-fluidumrendszerében az olaj-víz 

fázishatár 2660‒2680 m között és az olaj-(nedves)gáz fázishatár 2540‒2560 m között 
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határozható meg. A 2680 m mélységnél mintázott furadékmintából készült 

vékonycsiszolat kvarc szemcséinek kogenetikus vízzárvány és olajzárvány tartalma 

alátámasztja a gázanalizátorral elvégzett mérések eredményét, miszerint a szervetlen 

komponensek és az aromás szénhidrogének egyidejűleg jelen vannak az adott rétegtani 

helyzetben. Továbbá azok UV-fluoreszcens spektroszkópiai vizsgálata alapján 

feltételezhető, hogy hasonló érettségű és/vagy degradációs fokú fluidum csapdázódott, 

mint BAUER et al. (2016) által vizsgált esetben. 

A szénhidrogének 2580‒2660 m közötti intenzív jelenléte a recens szénhidrogén 

rendszer kapcsolatát mutathatja, amit a diszperz szerves anyag Raman spektroszkópos 

vizsgálata is alátámaszt. A Raman spektrum származtatott értékei alapján a szerves 

anyag termikus fejlődése során nem lépte túl a 147–165 °C maximum hőmérsékleti 

tartományt, továbbá a katagenetikus érettségi állapotot mutató Raman reflexió értékek 

alapján feltételezhető a vizsgált réteg szénhidrogén generáló kapacitása. 

A 2680‒2780 m között a víz és szénhidrogén fázis egyidejű jelenléte alapján, illetve 

a nemesgázok (argon) paleo-fluidumrendszeren belüli elhelyezkedése (2598‒2640 m) 

és az azonosított olaj-(nedves)gáz fázishatár  (2540‒2560 m) távolsága alapján a 

vertikális irányú migráció 70‒100 m-es intervallumra tehető. 

A „B” fúráspontban azonosított paleo-fluidumrendszer és a fúráspontok viszonylagos 

felszíni közelsége ellenére azokban nem mutatható ki laterális kapcsolat. A horizontális 

migráció hiánya egyrészt a Paleogén-medence szerkezetfejlődésével (PALOTAI & 

CSONTOS 2010) magyarázható, azaz az intenzív tektonizmus hatással van annak paleo-

áramlásrendszerére, ami szerkezeti csapdák kialakulását eredményezte (KOVÁCS & 

GYURICZA 2014). Másrészt fizikai-kémiai gát(ak) megjelenésével földtani csapda(ák) 

jött(ek) létre (KOVÁCS & GYURICZA 2014). 

A megvizsgált minta-előkészítési és mérési eljárásokat felhasználva, továbbá az 

eltérő anyagvizsgálati módszerekkel igazolt szerves geokémiai tulajdonságok alapján a 

kőzetmintákban csapdázódott fluidumzárványok gáz- és illékonyanyag-tartalmának 

kémiai összetétele és azok fúrásszelvény mentén történő változásának összehasonlítása 

a tömegspektrometriás mérési eljáráson alapuló gázanalizátor felhasználásával 

megvalósítható. A szénhidrogén kutatás során a kőzetminták szerves geokémiai 

jellemzésére általánosan alkalmazott Rock-Eval pirolízis eljárás optimális esetben a 

minták fúrást követő mielőbbi vizsgálatához használatos. Mivel a gázanalizátorral 

vizsgált gáz- és illékony komponensek fluidumzárványokban, esetleg elzárt púrusokban 

csapdázódtak, így nincsenek kitéve a minta szakszerűtlen vagy hosszú idejű tárolása 
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során bekövetkező oxidatív és evaporatív veszteségnek, amely változások hatással 

lehetnek a Rock-Eval pirolízissel kapott adatok megbízhatóságára (HART & STEEN 

2015). Mindezért a megvizsgálható kőzetminták mintavételezése, azok kitermelést 

követő kezelése vagy tárolása nem befolyásolja a kőzetmintákba zárt fluidumzárványok 

kémiai összetételét. Ennek megfelelően, számos terület vizsgálata során – függetlenül a 

fúráspontok mélyítésének időpontjától – plusz információt biztosít a paleo-

fluidumrendszer kémiai összetételéről, fázishatárokról vagy migrációról. Mindezen 

felül, a fúrómagokkal ellentétben a furadékminták általánosan rendelkezésre állnak a 

mélyfúrások kivitelezése során, amelyek vizsgálata gyorsan, akár több fúráspontra – 

medence léptékben – is kivitelezhető. A Rock-Eval pirolízishez képest a 

fluidumzárvány-sztratigráfiai eljárás mintatárolás szempontjából alacsonyabb 

igényszintje tovább növeli a módszer szénhidrogén kutatási célú alkalmazhatóságát. 
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További vizsgálati lehetőségek 

A minél általánosabb vagy szélső esetet képviselő ásványos összetétellel rendelkező 

kőzetek vizsgálata érdekében egyedi ásványos alkotók töréstesztekkel és tisztítási 

eljárásokkal való vizsgálata indokolt a módszertan további fejlesztésének céljából, 

amely vizsgálatokhoz a kvarccal elvégzett tesztek megfelelő referenciát biztosítanak. 

Az eljárásnak köszönhetően a további vizsgálatokhoz szükséges kőzetminták 

mélysége viszonylag gyorsan leszűkíthető. A dolgozatban definiált tág határok közé eső 

fázishatárok további minták gázanalizátoros vizsgálata segítségével pontosíthatók. Az 

azonosított egy dimenziós paleo-fluidumrendszer további mélyfúrási pontokból 

származó furadékminták vizsgálatával térben kiterjeszthető. A kapott adatok karotázs 

szelvényekkel történő összehasonlítása révén a recens fázishatárok ismeretében a 

vertikális migráció távolsága pontosítható. A fluidumzárványok részletesebb 

megismerése érdekében további fluidumzárvány petrográfiai és mikrotermometriai 

vizsgálatok elvégzése is szükségszerű. A Raman spektroszkópos adatok pontosítása 

érdekében szükséges lenne egy referencia sorozat vizsgálata, és azokat, mint kalibrációs 

adatokat felhasználni a szerves anyag maximum hőmérsékletének meghatározásához. A 

szerves anyag vitrinit reflexió vizsgálata pontosítaná, valamint kalibrálhatóvá tenné a 

Raman reflexió értékeket. A tömegspektormetriás eljárással azonosított rezervoár 

léptékű fázisok szűkebb lehatárolása, illetve pontosítása érdekében célszerű önálló 

kromatográfiás és tömegspektrométerrel kapcsolt kromatográfiás vizsgálatok elvégzése 

is.  
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