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1. BEVEZETÉS 
A medencemodellezés alapkérdései közé tartoznak az egyes üledékes medencék 

szénhidrogén keletkezési lehetőségei, a képződés ideje és viszonya a lehetséges csapdák 

képződéséhez képest, a megtalált szénhidrogének származási kapcsolatai és lehetséges 

mennyisége. 

 Egy szénhidrogén telep kialakulása és megőrződése tehát számos, gyakran egymással 

összefüggő folyamat kedvező alakulásának eredménye. A sikeres medencemodellezéshez 

ezért elengedhetetlen mindezen folyamatok, a köztük lévő összefüggések és időbeli 

sorrendjük pontos ismerete. A kutatás megfelelő fázisában végrehajtott medencemodellezés 

jelentősen csökkentheti a kutatási költségeket. 

2. CÉLKITŰZÉSEK & ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
A medencemodellezés első feladata a lehetséges szénhidrogén anyakőzetek 

felismerése és elemzése. A szénhidrogén anyakőzetek lerakódásának, a szerves anyag 

felhalmozódásának térben és időben történő szimulálására, ezen összetett folyamatsor 

mélyebb megértésére, és az anyakőzetek vastagsági és minőségi tulajdonságainak előre 

jelzésére (egyfajta megjóslására) az ausztráliai Északi-Carnarvon-medence analízise során 

nyílt számomra lehetőség a Sintef által kifejlesztett OF-Mod szoftver segítségével. Az 

eredményeket a XI. ALAGO (Latinamerican Congress On Organic Geochemistry) 

konferencián Isla de Margaritán Venezuelában ismertettük 2008 őszén (INTHORN et al. 2008). 

 Egy telep kialakulásához nem elegendő csupán a megfelelő minőségű anyakőzet és 

annak termikus beérése, hanem az is fontos, hogy merre vándorolt a szénhidrogének döntő 

mennyisége, kedvezőek voltak-e a körülmények a csapdázódásra a migrációs útvonalon, és 

mikor voltak azok. Ha például a csapdaképződés csak jóval a keletkezés után történt meg, egy 

jelentősebb eróziós időszak után, akkor a keletkezett szénhidrogének megmaradási esélyei 

kérdésesek. A csapdaképződés idejét és a szénhidrogén migráció közötti összefüggéseket egy 

iráni kutatási projekt keretében volt módom elemezni a 3D medencemodellezés módszereivel 

a Zagros hegységben „fission-track” elemzéseket végezve és azok eredményeit felhasználva 

(HOMKE et al. 2010). 

Integrált medencemodellezési módszerekkel, a PetroMod 3D szoftverrel, vizsgáltam a 

szénhidrogének keletkezését, a képződés idejét és viszonyát a csapdák képződéséhez képest 

és a megtalált szénhidrogének származási kapcsolatait és lehetséges mennyiségét két iráni 3D 

medencemodellezési projekt keretében. Az egyik vizsgálati terület a Perzsa-öböl keleti része, 

a Hormuzi-szoros (BADICS et al. 2004a) volt, ahol meg kellett jósolnom a fúrásos kutatások 
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megkezdése előtt, hogy kőolaj vagy földgáz lehet-e a kutatási területeken található 

csapdákban, és hogy melyek lehetnek ezek anyakőzetei. 

A másik az Irak-iráni határon található Anaran terület volt, ahol a modellezés 

megkezdése előtt a fő kérdés az volt, hogy pontosan mely anyakőzetekből származik a 

vizsgált területen megtalálható kőolaj és földgáz nagy része, valamint hogy a kutatás számára 

megnyitott területeken kőolajra vagy földgázra lehet számítani a még megfúratlan csapdákban. 

A 2004-2007-es 3D medencemodellezési tanulmány a lehetséges anyakőzetek vastagsági- és 

minőségi viszonyainak feltérképezésére, a terület süllyedés- és hőtörténeti modellezésére, 

valamint a keletkezett szénhidrogének mennyiségének becslésére irányult. Megpróbáltam 

megjósolni a kutatásos fúrás előtt a csapdákban levő szénhidrogének mennyiségét, típusát 

(gáz vagy kőolaj) és azok minőségét (sűrűség, gáz-olaj arány) (BADICS et al. 2006, 2007). 

 A szerves geokémiai vizsgálatok és az integrált 3D medencemodellezés ipari 

alkalmazását vázolom fel az utolsó külföldi esettanulmányomban, amely az északi-tengeri 

Oseberg projektünkhöz kapcsolódik (STODDART et al. 2005). A meglehetősen ismert, már 

évek óta termelés alatt álló mező csoport esetén a legfőbb cél a szénhidrogének migrációjának 

és a különböző mezők és vetőkkel elválasztott rezervoárok feltöltődésének minél pontosabb 

időbeli és térbeli megértése volt. Az ambiciózus cél az összes megfigyelt olaj-víz határ, 

pórusnyomás és szénhidrogén etázsmagasság megjóslása volt, szénhidrogén migrációs 

szoftverek (PetroMod, Permedia, SEMI) alkalmazásával. Ehhez azonban ugyanúgy meg 

kellett értenem a szénhidrogének keletkezését, a képződés idejét és viszonyát a lehetséges 

csapdák képződéséhez képest, a megtalált szénhidrogének származási kapcsolatait és 

mennyiségét, ugyanis ezek elengedhetetlen bemenő adatai bármiféle szénhidrogén migrációs 

modellezésnek. 

A Magyarország déli részén található Makói-árokban feltételezett medenceközponti 

földgáz-előfordulást igen nagy figyelem kísérte az elmúlt években, az eddigi fúrásos kutatás 

azonban egyelőre nem hozott értékelhető eredményt: ipari jelentőségű földgáz beáramlást 

egyik fúrásból sem sikerült kapni. 

A részletesen bemutatott magyarországi esettanulmányom célja a Makói-árok 

szénhidrogén-potenciáljának felmérése volt a legmodernebb 3D medencemodellezés 

eszközeivel (BADICS et al. 2010a, b, c, d). Vizsgálataim a terület anyakőzeteinek, süllyedés- 

és hőtörténetének, valamint a szénhidrogén-keletkezés idejének meghatározására irányultak. 

Ezáltal lehetségessé vált a keletkezett szénhidrogén mennyiségének megbecslése, és annak 

összehasonlítása a Makói-árokban esetlegesen található medenceközponti földgáz-előfordulás 

pórusterével. 
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3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA (TÉZISEK) 

3.1. Eredmények az ausztráliai Északi-Carnarvon-medencéből 
3.1.1. Sikerült részletesen feltérképeznem az Északi-Carnarvon-medence jura-kréta 

anyakőzeteinek térbeli és vertikális elterjedését és a szerves anyag minőségi és mennyiségi 

változásait, amely alapvető fontosságú a területen feltárt olaj- és gázmezők kialakulásának 

megértéséhez és a lehetséges jövőbeli mezők felkutatásához. 

3.1.2. Létrehoztam egy részletes, 3D gridet, amely 2,8 millió cellából áll, bemutatva a szerves 

anyag mennyiségének és minőségének alakulását a vizsgált 67 millió éves időintervallumban, 

egy 30 térképből álló térképsorozat formájában. 

3.1.3. Az OF-Mod szoftvert felhasználva sikerült kitűnő egyezést elérnem a kalibrációra 

használt fúráspontokban, valamint megjósolnom a szerves anyag mennyiségét és minőségét a 

rejtett fúrásokban. A részleteket az ALAGO konferencián mutattuk be (INTHORN et al. 2008). 

3.1.4. Kimutattam azt, hogy a vizsgált területen a sekély vízmélység, a parttól való kis 

távolság és a számos delta jelenléte vezetett ahhoz, hogy a szerves anyagban túlsúlyba került a 

szárazföldi eredetű, gáz-képző III.-as típusú kerogén. Ezért a modellezett jura - alsó-kréta 

intervallum jelentős részének csak szegény vagy elégséges anyakőzet potenciálja lehet. 

3.1.5. A modellezéssel sikeresen megjósoltam a szerves anyag mennyiségét és típusát az alsó-

jura Athol Formáció és az alsó-kréta üledékek esetén. A felső-jura Dingo Claystone Formáció 

szerves anyagának eloszlását három lehetséges fejlődéstörténettel magyaráztam. Az első 

esetben az alacsony tengeri plankton produktivitás és teljesen oxikus vízoszlop vezetett a 

legjobb egyezésre a megjósolt és a mért szerves anyag tartalom között. A második esetben a 

tengeri elsődleges produktivitás magasabb lehetett, míg a harmadik esetben részlegesen 

anoxikus fenékvíz lehetett a területen. A második és harmadik fejlődéstörténeti modell több 

száz méter vastag nagyon jó minőségű anyakőzetet jósolt meg a Dingo Claystone-ban, de 

túlbecsülte egyes rejtett fúrásokban a szerves anyag mennyiségét. Az eredmények azt 

igazolják, hogy a vizsgált területen a tengervíz csak időszakosan lehetett anoxikus, és csak a 

medencék legmélyebb részein, amelyek védve voltak a fenékáramlatoktól, tehát az első 

fejlődéstörténet mehetett végbe. 

 

3.2. Eredmények az iráni Zagrosz-hegységből 
3.2.1. A Zagrosz-hegységből származó mintákon végzett apatit hasadványnyom (Apatite 

Fisson Track = AFT) vizsgálatainkkal több, eddig a nemzetközi geológiai irodalomban nem 
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ismert lehűlési-kiemelkedési szakaszt mutattunk ki, amelyet részletesen bemutattunk a Basin 

Research-ben közelmúltban megjelent tanulmányunkban (HOMKE et al. 2010). 

3.2.2. Megállapításra került, hogy az első, kora-jura kiemelkedési szakasz 202 millió évvel 

ezelőtt történhetett, és a Paleo-Tethys-óceán bezáródásához köthető. Az általunk felismert két 

későbbi lehűlési-kiemelkedési szakasz a késő-krétára (91 és 66 millió évvel ezelőttre) és a 

kora-miocénre (22 millió évvel ezelőttre) esett. Ezen eseményeket az Agha Jari Formáció 

üledékeiből előkerült apatit minták elemzésével mutattuk ki. A legfontosabb, eddig nem 

ismert késő-eocén (45 és 35 millió év közötti) kiemelkedési szakaszt új adataink 

egyértelműen igazolják. 

3.2.3. Az általunk először bizonyított 45 és 35 millió éves kihűlést jelentő AFT korok egy 

hosszan tartó kiemelkedést és eróziós eseményt bizonyítanak. Ez az eróziós esemény 

valószínűleg egy szubdukciós lemezleszakadási eseményhez fűződik, amely a Neo-Tethys 

itteni szakaszának bezáródásához köthető. 

3.2.4. Eredményeink szerint egy újabb eróziós esemény történhetett a kora-miocénben, 22 

millió évvel ezelőtt. Ez az esemény egybeesett a Zagrosz előtéri medencéjének második 

flexurális kimélyülésével, amikor a Gachsaran és Agha Jari Formációk rakódtak le. Ez a kora-

miocén esemény jelentette a terület véglegesen szárazföldivé válását, amelyet a tengeri 

összeköttetések végleges megszűnése is jelez 19 millió évvel ezelőtt. 

3.2.5. Az AFT korok és a területről származó vitrinit-reflexió értékek felhasználásával sikerült 

rekonstruálnom az iráni Luresztán provincia szénhidrogén csapdáinak időbeli kialakulását és 

a szénhidrogén keletkezés és migráció idejét, valamint kitérképeznem a csapdák és a migráció 

kedvező és kedvezőtlen területeit. 

 

3.3. Eredmények az iráni Hormuzi-szorosból 
3.3.1. Sikerült összeállítanom a terület részletes 3D medencemodelljét, amelynek segítségével 

meg tudtam érteni a terület süllyedés- és éréstörténetét, és azonosítani tudtam a szénhidrogén 

előfordulások anyakőzeteit, és az olaj- valamint a földgáz felhalmozódások területi 

különbségeit (BADICS et al. 2004a). 

3.3.2. Regionális vizsgálataim és a 3D medencemodellezésem eredményei szerint a terület 

legvalószínűbb anyakőzetei, az apti Shuaiba Formáció Bab Tagozata és a cenomán Shilaif a 

középső-miocén kezdetén érték el az olajképződési zóna kezdetét. A gázképződés a 

pliocénben indulhatott meg. A csapdaképződés fő ideje a felső-krétában volt. A késő-

oligocéntől a középső-miocénig terjedő időszakban az Ománi-hegység kiemelkedéséhez, és a 
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késő-miocénben, a Zagrosz-hegység kialakulásához köthető kompressziós tektonika miatt a 

csapdák mérete növekedhetett (BADICS et al. 2004a). 

3.3.3. A szénhidrogének származási kapcsolatait és lehetséges mennyiségét is meg tudtam 

határozni: A terület nyugati részein található Tusan és Mubarek olajmezők esetében a Shuaiba 

tárolókőzetet tápláló Bab Tagozat anyakőzet, és a Mishrif tárlókőzetet tápláló Shilaif 

anyakőzet nem érte el a gázképződés érettségi fokát, tehát a középső-miocéntől napjainkig 

kőolaj képződött, így a megtalálni remélt szénhidrogének minden bizonnyal kőolajok lesznek. 

A terület keleti részein levő Henjam és Hangam mezők közelebb esnek az Ománi-elősülyedék 

legmélyebb részéhez, amelyben az említett anyakőzetek elérték a gázképződési zónát a 

pliocénben, valamint a csapdák is fiatalabbak, ezért ezen csapdák földgázt és kondenzátumot 

kell, hogy tartalmazzanak. 

3.3.4. A 3D medencemodellben a szénhidrogének több komponensű migrációs 

modellezésével sikeresen szimuláltam a területen található ismert mezők tulajdonságait (olaj 

vagy gáz) és egyéb fizikai paramétereit (sűrűség, gáz-olaj arány), és következni tudtam a még 

feltárásra váró mezők helyére és típusára. Ezen eredmények alapján a Norsk Hydro cég 

módosította olajkutatási stratégiáját a területen. 

 

3.4. Eredmények az iráni Anaran területről 
3.4.1. Sikerült részletesen feltérképeznem a vizsgált terület anyakőzeteinek elterjedési, 

vastagsági és minőségi viszonyait, és azok térbeli és vertikális változásait. Részletes 

térképeket készítettem a középső-jura Sargelu, a felső-jura Najmah/Naokelekan, a tithon-

berriázi Bazális Garau/Chia Gara, a barrémi Gadvan, az apti-albai Kazhdumi, az alsó-

cenomán Ahmadi, az alsó-coniaci Surgah, a campani Gurpi és a paleogén Pabdeh 

anyakőzetekről (BADICS et al. 2006, 2007). 

3.4.2. 3D medencemodellezésem eredményei szerint a terület legvalószínűbb anyakőzetei a 

középső-miocén elején kezdtek el olajat generálni, és a késő-miocén végén, 7 és 4 millió 

évvel ezelőtt érték el az olajképződés csúcsát a szinklinálisokban. A Sargelu és a Bazális 

Garau Formáció a szinklinálisok mélyén a betemetődési mélységtől függően jelenleg főleg 

gázt generál, míg a felette levő Kazhdumi és Ahmadi Formáció az olajképződés fő fázisában 

van, a felettük található Pabdeh anyakőzet viszont mindenhol éretlen. 

3.4.3. Elemzéseim szerint a fő csapdaképződés a felső-miocénben és a pliocénben mehetett 

végbe 8 és 2 millió évvel ezelőtt, a Zagrosz-hegység frontális zónájának kialakulásakor. 

Mivel a csapdaképződés egyidejű volt a szénhidrogén képződéssel, hatalmas, gázsapka 

nélküli olajtelepek jöttek létre a Badrah, Azar, Changuleh és Dehluran mezőkben. 
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3.4.4. A feltárt szénhidrogének származási kapcsolatait és lehetséges mennyiségét is meg 

tudtam határozni: A terület nyugati részein található Badrah, Azar és Changuleh olajmezők 

esetében a Sarvak tárolókőzetet tápláló Sargelu, Garau és Ahmadi anyakőzetek nem érték el a 

gázképződés érettségi fokát, ezért a középső-miocéntől napjainkig kőolaj képződött, így a 

megtalált szénhidrogének is kőolajok. A terület keleti részein levő Dehluran, Abu Ghirab és 

Paydar mezők közelebb esnek a Dezful-elősülyedék legmélyebb részéhez, amelyben az 

említettek mellett kiváló anyakőzet az apti-albai Kazhdumi is, ezért ezekben a Kazhdumi 

kénben gazdagabb olaja is megjelent, főleg a sekélyebb Asmari rezervoárokban. 

3.4.5. A 3D modell alapján már 2005-ben, egy évvel a sikeres feltáró fúrás és a tesztelés előtt 

sikerült megjósolnom az Azar mező kőolajának sűrűségét és gáz-olaj arányát. A 2006 

augusztusában befejezett Azar-2 fúrás abban az évben a világ legnagyobb olajmezőjét találta 

meg, és a tesztelés során mért olaj sűrűsége és a gáz-olaj aránya nagyon közel állt az általam 

megjósolt értékekhez. 

 

3.5. Eredmények az északi-tengeri Oseberg területről 
3.5.1. A munka legfontosabb eredménye az Oseberg mezők területéről származó óriási 

mennyiségű rétegnyomás, hőmérséklet, rock-eval, vitrinit, biomarker, izotóp és PVT adat 

összegyűjtése és rendszerezése volt, amely az óta is újabb és újabb részletes vizsgálatokhoz 

szolgáltat alapot. 

3.5.2. Sikerült kilenc, igen részletes anyakőzet térképet készítenem az Oseberg-terület 

megközelítőleg 100 fúrásából rendelkezésre álló vitrinit és rock-eval adatok ill. karotázs 

szelvények alapján. Megszerkesztettem a Heather „hot-shale”, ill. az Alsó és Felső Draupne 

sorozatok vastagság, eredeti éretlen TOC és HI, valamint érettség térképeit. 

3.5.3. A PVT adatokat is sikerült a biomarkerekkel együtt felhasználnom az olaj családok 

azonosításában. 

3.5.4. Az új eredmények alapján négy jelentős szénhidrogén migrációs utat sikerült igazolni: 

1.) Oseberg mező – C-Szerkezet – Brage mező (Fensfjord és Sognefjord rezervoárok) – Troll 

Nyugat Olaj Provincia 2.) Tune mező - Oseberg Dél, 3.) Veslefrikk mező (Brent, Cook és 

Statfjord rezervoárok) – Oseberg Kelet (Brent rezervoárok) – Brage Horszt (Statfjord 

rezervoár), 4.) Déli Brage vetőrendszer. A Troll olajának egy része az Oseberg – Brage 

migrációs útvonalon, nyugatról, míg másik része közvetlenül északról, a Sogn-árok felől 

érkezhetett a mai Troll mező területére (STODDART et al. 2005). 
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3.5.5. A részletes 3D medencemodellezés során számos kutatásra alkalmas, perspektivikus 

szerkezetet sikerült kimutatni, és azok várható szénhidrogén-fázisát valamint mennyiségét, 

bizonyos hibahatárral meghatározni, valamint az őket határoló vetőkről eldönteni, hogy záró 

vetők-e, avagy áteresztőek. 

 

3.6. Eredmények a magyarországi Makói-árokból 
3.6.1. A számításaim alapján a Makói-árokban az Endrődi Márgát előbb a Szolnoki Formáció 

lerakódása juttatta be az olajképződési zónába 8 és 6 millió év között, majd a vastag Újfalui, 

Zagyvai és Nagyalföldi Formáció lerakódása a gázképződési zónába 5 millió évtől 

kezdődően. Az Endrődi Formáció legalsó részei jelenleg 250–270°C hőmérsékleten, a 

szárazgáz-képződési zóna alsó határán helyezkednek el. 

3.6.2. Eredményeim szerint a Makói-árok központi részein a legidősebb Endrődi Márga alja 

már elérte a szárazgáz képződési zónát, míg a szárnyakon a nedves gáz-, az Algyői- és a 

Battonya–Pusztaföldvári-háton pedig az olajképződési zónában van. Az Endrődi Márga teteje 

csak az árok központi részein van a szárazgáz-képződés zónájában, a szárnyakon még az 

olajképződési zónában található. A Szolnoki Formáció csak az árok legmélyebb részein van 

az olajképződési zónában, a többi területen éretlen. A fiatalabb formációk mind éretlenek. 

3.6.3. A rendelkezésre álló TOC és Rock-eval értékek alapján TOC-térképeket tudtam 

szerkeszteni az Endrődi Formáció Makói, Dorozsmai-, Tótkomlósi- és Nagykörüi 

Tagozataira, figyelembe véve a mért TOC adatok között laterálisan és vertikálisan mutatkozó 

különbségeket. A legnagyobb becsült eredeti éretlen TOC értékekkel a „Makó Tagozat” 

rendelkezhetett, de valószínűleg csak az árok központi részein (Hód-1 és Makó-7 fúrások 

térsége), hiszen a többi fúrás TOC átlagai jóval kisebbek. 

3.6.4. Számításaim szerint a Makói-árokban található Mindszent, Tisza és Makó bányatelkek 

tápterületein összesen 490-650 milliárd Sm3 földgáz keletkezhetett főleg az Endrődi Formáció 

Tótkomlósi és Makó Tagozataiból. 

3.6.5. A rendelkezésre álló vastagság- és mélységtérképek alapján a Makói-árokban 

rendelkezésre álló szabad pórusteret is ki tudtam számolni. A Szolnoki Formációban és annak 

csak a homokrétegeiben levő szabad pórustér nagysága közel 14 000 milliárd Sm3. A három 

bányatelken összesen található Szolnoki, Felső és Alsó Endrődi, Békési Konglomerátum és 

„szin-rift” számolt szabad pórustérfogata csak a homokrétegekben összesen 34 000 milliárd 

Sm3; a formációk teljes vastagságát tekintve (homok és agyagrétegek együtt) akár 52 000 

milliárd Sm3 is lehet. 
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3.6.6. A Makói-árokban 490-650 milliárd Sm3 földgáz keletkezhetett azon a három 

bányatelken ahol csak a Szolnoki Formáció homokrétegeinek szabad pórustere 14 000 

milliárd Sm3, tehát látható, hogy a rendelkezésre álló szabad pórustér kitöltéséhez ennél 

sokkal nagyobb mennyiségű földgázra lenne szükség. Megállapításaim szerint a szükséges 

mennyiségnek csupán 5–10%-a keletkezhetett. 

3.6.7. Az általam összegyűjtött adatok szerint az Algyői és Szolnoki Formációk nagyon kis 

átlagos TOC értékekkel rendelkeznek, nem tekinthetőek anyakőzetnek, így shale-gáz 

rendszereknek sem. Az Endrődi Formáció mészmárga részei, valamint a szin-rift „Makói 

Tagozat” átlagosan kis (0,75-0,95%), de helyenként nagyobb (1,3–1,5%) eredeti TOC-t 

tartalmazott, viszont a kerogén nagy része eredetileg is főleg szárazföldi növényi eredetű, 

gázképző kerogén lehetett, amely nem jelenthet jó minőségű, kitermelhető shale-gáz 

rendszert. 

3.6.8. A rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthető, hogy a Makói-árok Zagyvai és Újfalui 

Formációjának homokkövei igen vastagok, ám jól kitérképezhető csapdát magában az 

árokban nem alkotnak, nincsen tehát a keletkezett földgáznak fókusza, ahol 

felhalmozódhatna. A Szolnoki Formáció homokjai igen nagy vastagságúak, ezért a pórus-

térfogatuk is nagy, amely nem lehet földgázzal telített, hiszen korántsem keletkezett annyi 

földgáz a tápterületeken, amennyi feltölthette volna a rendelkezésre álló 14 000 milliárd Sm3-

nyi szabad pórusteret – ezért a terület nem tekinthető egy medenceközponti földgáz-

előfordulásnak. 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A kutatómunkámban ismertetett 5 nemzetközi és egy magyarországi esettanulmány 

során a következő tudományos eredményeket értem el: 

 Az ausztráliai esettanulmány során részletesen feltérképeztem az Északi-Carnarvon-

medence jura-kréta anyakőzeteinek térbeli és vertikális elterjedését és a szerves anyag 

minőségi és mennyiségi változásait. Az OF-Mod módszerrel megjósoltam az üledékek 

szerves anyag tartalmát a fúrások nélküli területeken is. Így váltak jobban megérthetővé a jura 

- alsó-kréta anyakőzetek kialakulási viszonyai. 

 Az iráni Zagrosz-hegységben végzett fission-track vizsgálataink több, eddig senki által 

nem ismert kiemelkedési és szerkezetalakulási szakaszt mutattak ki, és ezek abszolút 

geológiai korát határozták meg. Ezen eróziós szakaszok jelentősen befolyásolták a 

csapdaképződés idejét és a csapdázódott szénhidrogének típusát a területen. 
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 Az iráni Hormuzi-szoros 3D medencemodellezése alapján kiszámoltam a kutatási 

területen előforduló szénhidrogének mennyiségét és fázisát, valamint következtettem arra, 

hogy kőolaj, kondenzátum esetleg földgáz található-e az egyes feltáratlan csapdákban. 

 Az iráni Anaran területen a részletes terepmunkák során feltérképeztem az 

anyakőzetek vastagsági és minőségi viszonyait, majd a 3D medencemodellezés során 

kiszámoltam, hogy mely anyakőzet mekkora mennyiségű és minőségű szénhidrogént generált 

az adott csapda tápterületén. A szénhidrogén migráció szimulációjával kiszámoltam a 

csapdákban felhalmozódott szénhidrogének fázisát és tulajdonságait a fúrásos kutatás 

megkezdése előtt. A 2006 augusztusában befejezett Azar-2 fúrás abban az évben a világ 

legnagyobb olajmezőjét találta meg, és a tesztelés során mért olaj sűrűsége és a gáz-olaj 

aránya nagyon közel állt az általam megjósolt értékekhez 

 A norvégiai Oseberg 3D medencemodellezése során kilenc, részletes anyakőzet 

térképet készítettem a Heather „hot-shale”, és az Alsó és Felső Draupne formációkról. A PVT 

adatokat a biomarkerekkel együtt használtam fel az olaj családok és négy szénhidrogén 

migrációs útvonal azonosításában. A vizsgálatokkal számos kutatásra alkalmas, 

perspektivikus szerkezetet sikerült kimutatni, és azok várható szénhidrogén-fázisát és 

mennyiségét meghatározni, valamint az őket határoló vetőkről eldönteni, hogy záró vetők-e, 

avagy áteresztőek. Az Oseberg tanulmány megmutatta, hogy az integrált szénhidrogén 

rendszer modellezés még olyan helyen is alkalmas új kutatási lehetőségek azonosítására, ahol 

már évtizedek óta termelő mezők vannak jelen. 

 A Makói-árok esettanulmányával kimutattam, hogy a terület alsó-pannon kőzetei főleg 

gyenge minőségű, gázképző anyakőzetek. A 3D medencemodellezéssel rekonstruáltam a 

terület fejlődéstörténetét, a süllyedés-, hő- és éréstörténetet. Az anyakőzetek térfogati 

probabilisztikus elemzésével sikerült kiszámolnom a keletkezett szénhidrogének mennyiségét. 

Számításaim szerint a Makói-árokban, a TXM három bányatelkének területén, 490–650 

milliárd Sm3 földgáz keletkezhetett, de ez nem elég ahhoz, hogy az összes rendelkezésre álló 

pórusteret kitöltse egy sikeresen kitermelhető medenceközponti földgáz-előforduláshoz. 
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